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ŢIŢEICA, GHEORGHE 
Matematician 
N. 4/17 oct. 1873, Tr. Severin - m. 5 febr. 1939, Bucureşti. 
 
Studii: Şcoala primară nr.1 din Turnu 

Severin; Liceul Carol I din Craiova (1885-1892 
unde are bursa Eufrosin Poteca); Facultatea de 
Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti (1892-
1895); École Normale Superieure şi Faculté 
des Sciences Sorbona (1896-1897);  luându-şi 
din nou licenţa în matematică (Sorbona, 1897). 
Doctor în matematică la Paris (1899).  

Membru corespondent al Academiei 
Române (1909) şi membru titular (1913), 
vicepreşedinte al Secţiunii ştiinţifice a Academiei (1922-1925) şi 
secretar general (din 1929). 

La Craiova a primit bursa Eufrosin Poteca, fiind premiant. A fost 
printre cei care au editat Revista şcoalei. A fost cititorul bibliotecii 
Fundaţiei Alexandru şi Aristia Aman din Craiova. A revenit în Craiova 
pentru a ţine conferinţe, fiind invitat de Societatea Prietenii Ştiinţei.  

Profesor suplinitor la Seminarul Nifon din Bucureşti (1895). 
Profesor agregat de geometrie analitică şi trigonometrie sferică 
(1900); profesor titular (1903), la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii 
din Bucureşti. Profesor suplinitor (1927) şi titular (din 1928) la Şcoala 
Politehnică din Bucureşti. Din 1899 desfăşoară o bogată activitate la 
Gazeta matematică (colab. din 1895). Înfiinţează (în octombrie 
1905), împreună cu G.G. Longinescu, revista Natura şi editează, 
împreună cu D. Pompeiu, revista Mathematique din Cluj (1929).  
Membru corespondent al Academiei de Stat din Maryland (S.U.A. - 
1930), membru al Societes Scientiarum Varsoviensis (1933), 
membru corespondent al Societăţii de Ştiinţe din Liège (1934); 
doctor honoris causa al Universităţii din Varşovia (1934). Decan al 
Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti (1911-1923). A 
contribuit mult, după 1919, la organizarea Universităţii române din 
Cluj. Participă la al-IV-lea Congres Internaţional al Matematicienilor 
(Roma - 1908); preşedinte al secţiei de geometrie la Congresele 
Internaţionale de matematici de la Toronto (1924), Zurich (1932), 
Oslo (1936), Bucureşti (1934, Atena (1934). A ţinut lecţii la 
Facultatea de Ştiinţe din Paris (Sorbona - 1926, 1930 şi 1937), 
Bruxelles (1926) şi Roma (1937). A fost în multe rânduri, preşe-
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dintele Societăţii matematice Române, al Societăţii române de ştiinţe 
(din 1908), al Asociaţiei române pentru înaintarea şi răspândirea 
ştiinţelor; vicepreşedinte al Societăţii politehnice din România (1931-
1939) şi membru în Consiliul superior al Instrucţiunii Publice (1905). 

Fondatorul geometriei diferenţiale centroafine şi unul din creatorii 
şcolii matematice româneşti. Lucrări remarcabile în domeniul 
geometriei diferenţiale, în special în geometrie diferenţială proiectivă 
a reţelelor şi congruenţelor.   

Generalizează teorema lui Cosserat (1898), face o clasificare a 
sistemelor triplu ortogonale (1898) şi teoria transformărilor 
geometrice. Se ocupă de teoria deformării suprafeţelor (1899); arată 
cum poate deformarea unei suprafeţe să fie redusă la studiul 
anumitor suprafeţe (1906); se ocupă cu deformările de ordin 
superior, în sensul lui Bompiani (1936). Elaborează o teorie proiec-
tivă a reţelelor (1923); cercetează figura limită a mulţimii de reţele ale 
unui şir Laplace, cercetând două cazuri (1924); consideră reţelele cu 
invarianţi constanţi (1934), sau cu invariantul absolut constant 
(1935). 

Opera: Sur les congruences cycliques et sur les systhemes 
triplement corynguees (Sorbona, 1899); Geometrie differentielle 
projective de reseaux (1928); Introduction á la géometrie 
differentielle projective des courbes (1931); Vocabular 
matematic (1924); Culegere de probleme de geometrie (1929); 
Curs de geometrie analitică (1931); Culegere de probleme de 
geometrie analitică (vol. I-II, 1939, 1944). 

 


