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STOILOW, SIMION 
Matematician 
N. 14 sept. 1887, Bucureşti - m. 4 apr. 1961, Bucureşti. 
 
Fiul generalului Simion Stoilow. 
Studii:Liceul Carol I din Craiova; la Fa-

cultatea de Ştiinţe de la Sorbona (1907-1914); 
Doctor în ştiinţe matematice (1916) la 
Sorbona, Paris. Doctor docent în analiza 
matematică la Facultatea de Ştiinţe a 
Universităţii din Iaşi (1919). 

Membru corespondent al Academiei 
Române (1936) şi membru titular (1945). 

La Craiova şi-a petrecut copilăria şi 
adolescenţa. 

Conferenţiar de algebră superioară la Facultatea de Ştiinţe din 
Iaşi (1920-1921) şi la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din 
Bucureşti (1921-1923). Profesor titular de teoria funcţiilor şi algebră 
superioară a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Cernăuţi (1923-
1929). Profesor de analiză la Institutul Politehnic din Bucureşti 
(1939-1941) şi la catedra de teoria funcţiilor de la Facultatea de 
Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti (1941-1961); decan al Facultăţii 
de Ştiinţe de la Universitatea din Cernăuţi (1925-1926, 1932-1939) şi 
al Facultăţii de Matematică şi Fizică a Universităţii din Bucureşti 
(1944-1945).Director al Institutului de matematică al Academiei 
(1954-1961), director adjunct, din 1949. 

Membru al Societăţii române de matematică, al Societăţii 
matematice franceze şi membru de onoare al Societăţii matematice 
a Belgiei; membru în comitetul de redacţie al revistei Compositio 
mathematica din Amsterdam, Laureat al Premiului de Stat (1952). 
Ambasador al României în Franţa (1946-1948). 

Creatorul şcolii româneşti de analiză complexă. Lucrări 
fundamentale în teoria funcţiilor de o variabilă complexă, dezvoltând 
şi desăvârşind teoria topologică a funcţiilor analitice. Primele cer-
cetări aparţin teoriei ecuaţiilor liniare cu derivate parţiale în domeniul 
complex şi privesc singularităţile acestor ecuaţii (1914), soluţiile 
cvadruplu periodice ale unei astfel de ecuaţii cu coeficienţi constanţi 
(1915) sau integrarea lor prin aproximaţii succesive (1916).  

A doua perioadă a cercetărilor sale (1919-1929) se referă la 
teoria generală a funcţiilor de variabile reale şi topologie; clasificarea 
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mulţimilor de măsură nulă (1919-1922); funcţiile continue şi 
derivatele lor (1923) proprietăţi ale transformărilor continue (1924) şi 
inversiunea lor (1925); interpretează o formulă a lui Hurwitz (1933); 
obţine teorema Hadamard-Stoilow de echivalenţă globală a două 
spaţii topologice (1933), caracterizează funcţiile aproape analitice ale 
lui Lavrentiev (1935), dă o demonstraţie elementară teoremei 
Pompeiu-Derijoy (1936). Introduce noţiunea de acoperire a sferei 
complexe S prin V şi defineşte suprafaţa riemanniană ca o suprafaţă 
de acoperire a sferei obţinută printr-o transformare interioară (1936).  

A dat, printr-o teoremă ce-i poartă numele, o caracterizare 
topologică completă a noţiunii de funcţie analitică. 

Pe casa din Craiova, Calea Unirii nr.7, în care a locuit o perioadă, 
a fost dezvelită o placă memorială. 

Opera: Sur une classe de fonctions de deux variables 
definies par les équations linéaires aux derivees partielles 
(1916); Les propriétés topologiques des fonctions analytiques 
d’une variable (1932); Leçons sur les principes topologique de 
la théorie des fonctions analytiques (1938); Teoria funcţiilor de 
o variabilă complexă (1954, 1958); Oeuvre mathématique (1964). 

 


