Academicianul Mitrofan CIOBAN, la a 70-a aniversare
La 5 ianuarie 2012 profesorul universitar, academicianul Academiei de

tiin e a

Republicii Moldova, d-l Mitrofan CIOBAN marcheaz frumoasa aniversare a 70 de ani de via .
Mitrofan Cioban s-a n scut în satul Copceac, jude ul Tighina, în familia gospodarilor Mihail i
Tecla Cioban. La vârsta de 17 ani decide s devin matematician i sus ine examenele de
admitere la facultatea de fizic

i matematic a Universit ii de Stat din Tiraspol. Fiind captivat

de matematic a studiat în egal m sur la toate materiile pân când a aflat despre activitatea
seminarului de Topologie condus de c tre tân rul profesor Petre Osm tescu. La acest seminar a
fost foarte entuziasmat s descopere Topologia - acea direc ie din matematic care l-a marcat
pentru totdeauna în cercet rile sale. La recomandarea d-lui Petre Osm tescu, viitorul
academician, dup terminarea anului II, pleac s - i continue studiile la Universitatea de Stat din
Moscova „M.V. Lomonosov”, unde erau promova i cei mai talenta i i mai promi tori tineri din
fosta Uniune Sovietic . La universitatea moscovit , d-l M. Cioban a devenit unul dintre cei mai
activi membri ai seminarului de Topologie General , ini iat i condus de c tre academicianul P.
S. Alexandrov. La edin ele seminarului respectiv, studentul M. Cioban s-a remarcat prin faptul
c venea cu solu ii nea teptate la problemele formulate de cunoscu ii matematicieni moscovi i.
Nu în zadar, la dezbaterile aprinse din cadrul seminarului, P. S. Alexandrov, supervizând atent
discu iile, intervenea la momentul oportun spunând: „Dac Mitrofan a afirmat acest lucru, atunci
cu siguran

a a e”. Datorit cuno tin elor i experien ei acumulate la facultate i în cadrul

acestui seminar dar i gra ie colabor rii eficiente cu viitorul academician A. V. Arhangel’skii, pe
atunci conferen iar la catedra condus de renumitul Profesor P. S. Alexandrov, care ca un
adev rat giuvaergiu a lefuit marele talent al tân rului basarabean, M. Cioban a reu it, practic, în
perioada anilor de studen ie, s - i elaboreze teza de candidat în tiin e fizico-matematice,
„Propriet ile aplica iilor-cât i clasificarea spa iilor”, sus inut cu succes în anul 1969. De
men ionat faptul c în timpul cât i-a f cut doctoratul la Universitatea din Moscova, a lucrat
asupra tezei de doctor habilitat, ob inând rezultate care au fost mult apreciate de comunitatea
tiin ific mondial .
Doctorul habilitat Mitrofan Cioban activeaz în cadrul Universit ii de Stat din Tiraspol din
anul 1970. A predat cursurile de geometrie analitic , geometrie proiectiv , geometrie
diferen ial , teoria construc iilor geometrice, geometrie descriptiv , topologie, matematic
economic , algebre universale, analiz func ional

i teoria m surilor.

Activitatea de profesor a academicianului M. Cioban se caracterizeaz
pedagogic

i

tiin ific

printr-o inut

exemplar . Prelegerile sale au constituit întotdeauna adev rate

descoperiri atât în matematic cât i în rela iile umane.

A inut prelegeri la Universit ile din Moldova, Tartu, Moscova, Munchen, Tsukuba, Oradea,
Tbilisi, Ta kent, Bi kek, Institutul de Matematic

i Informatic al Academiei de tiin e din

Bulgaria etc. Preocup rile sale tiin ifice grupeaz urm toarele direc ii principale: topologie,
algebra topologic , teoria descriptiv

a mul imilor, analiza func ional , teoria optimiz rii

topologice, teoria m surii, etc. A rezolvat o serie de probleme bine cunoscute, formulate în
ultimii 80 de ani de P. S. Alexandroff, A. V. Arhangelskii, W. W. Comfort, F. Hausdorff, A. N.
Kolmogorov, A. I. Mal ev, E. Michael, I. Namioka, B. A. Pasynkov, A. Pelczynski, R. Pheps, Z.
Frolik, A. Stone, Z. Semadeni etc. Scoatem în eviden doar unele din problemele solu ionate de
c tre academicianul M. Cioban:
•
•
•
•
•
•

A fost rezolvat problema lui Hausdorff despre p strarea claselor Borel la aplica iile
deschise i perfecte.
A fost rezolvat problema lui Phelps i Namioka despre structura mul imii de derivare
Gateaux a func ionalelor convexe.
A fost rezolvat problema lui A. N. Tihonov despre structura problemelor corecte în sens
Tihonov.
Au fost rezolvate problemele lui P. S. Alexanbroff, A. V. Arhangel’skii, A. Pelczynski,
W. Comfort despre structura mul imilor compacte în grupuri topologice.
Au fost rezolvate problemele lui A. I. Mal ev despre structura algebrelor topologice
libere.
Au fost rezolvate i alte probleme formulate de E. Michael, A. V. Arhangel’skii, Z.
Semadeni, S. Baars, W. S. Bade, F. K. Dashiele, Z. Frolik, M. Katetov, A. H. Stone, V. I.
Ponomarev, F. Topsoe.

Mitrofan Cioban a elaborat noi teorii, metode, tehnici i concepte, principala tematic fiind
teoria func iilor multivoce i aplica iile lor, în care a demonstrat rezultate importante referitoare
la existen a selec iilor m surabile. A dezvoltat o metod nou de construc ie a selec iilor,
cunoscut

azi ca „procedura de selec ie Cioban”, iar o clas

de spa ii a fost numit

matematicieni „spa ii Cioban”. În literatura de specialitate, la fel, este cunoscut

de

i no iunea de

„topologia Cioban”, utilizat la descompunerea spa iilor topologice.
Începând cu anul 1965 Mitrofan Cioban a fost invitat la multe forumuri matematice,
luând parte la peste 70 de conferin e, simpozioane i congrese interna ionale, unionale i
republicane. Sub conducerea nemijlocit a domniei sale au fost organizate mai mult de 20 de
conferin e tiin ifice, simpozioane de topologie, de matematic , coli de algebr topologic , etc.
Rezultatele cercet rilor din cei 50 de ani de activitate tiin ific se reg sesc în 14 manuale i
monografii, precum i în peste 250 de articole, publicate în prestigioase reviste din ar

i

str in tate (SUA, Rusia, Anglia, Germania, România, Bulgaria, Italia, Fran a, Japonia etc.).
Mitrofan Cioban este redactor responsabil la multe monografii i culegeri de articole. Rezultatele
cercet rilor au fost distinse cu Premiul de Stat al Republicii Moldova (2002), Premiul „Boris
Glavan” al Comsomolului din Moldova (1974), Premiul Prezidiului Societ ilor

tiin ifico-

Tehnice din URSS i al Comitetului Central al Comsomolului din URSS (1968), Premiul
academicianul Constantin Sibirschi (2005).
Academicianul M. Cioban este fondatorul colii de topologie i aplica iile ei. Sub
conducerea domniei sale au fost sus inute 4 teze de doctor habilitat (D. Botnaru, L. Calmu chi,
D. Ipate, L. Chiriac) i 13 teze de doctor. Este conduc tor tiin ific la un num r mare de teze de
licen

i de master. În cei 26 de ani în care a de inut func iile de prorector i rector al

Universit ii de Stat din Tiraspol, academicianul M. Cioban a promovat peste 100 de tineri în
doctorantur la diverse specialit i, a deschis masteratul i doctoratul la specialit ile de baz ale
UST.
Academicianul M. Cioban a participat activ la formarea sec iei „Economie

i

Matematic ” în cadrul A M, a fost membru al Plenarei i Prezidiului Comisiei Superioare de
atestare (CSA) i al Consiliului Na ional pentru Acreditare i Atestare (CNAA), de asemenea
membru al Comitetului pentru decernarea Premiilor de Stat, membru al consiliului pentru
acreditarea institu iilor, membru al consiliilor tiin ifice etc.
Din 1999 este Pre edinte al Societ ii de Matematic din Republica Moldova. De mai
mult timp este i vice-pre edinte al Societ ii Române de Matematic Aplicat

i Industrial

(ROMAI), unde în colaborare cu distinsa Profesoar Adelina Georgescu a reu it s organizeze
mai multe edi ii ale Conferin elor de Matematic Aplicat

i Industrial (CAIM), la care au

participat cu regularitate i matematicieni din Republica Moldova. În cadrul CNAA este
Pre edinte al Comisiei de Exper i la specialit ile matematicii fundamentale, Pre edinte al
seminarului de profil la specialitatea „logic matematic , algebr

i teoria numerelor” i membru

al seminarelor de profil la specialit ile „didactica tiin elor reale” i „geometrie i topologie”.
Este membru al colegiilor de redac ie la 2 reviste tiin ifice na ionale i 5 reviste
tiin ifice interna ionale. Academicianul M. Cioban se bucur de o autoritate bine meritat

i este

apreciat ca un organizator iscusit.
Este Doctor Honoris Causa al Universit ii din Oradea i cet ean de Onoare al raionului
tefan Vod . Este decorat cu insigna “Eminent al înv

mântului superior din URSS” (1980), cu

ordinul "Gloria Muncii" (2000) i cu medalia “Dimitrie Cantemir” (2007).
D-le academician Mitrofan Cioban, v

ur m în continuare s n tate, succese,

descoperiri frumoase în matematic , mult noroc i La Mul i Ani!

L.Chiriac, D. Pavel, D. Afanas, L. Sali, M. Teleuca, A. Braicov, N. Bobeica, A. Globa, D.
Cozma, V. Putintica, M. Pavel, E. Chiriac, D. Cioban, N. Lupascu
3 ianuarie 2012

