
 

Membrii Secţiei de Ştiinţe Matematice a Academiei Române aduc un pios şi 

respectuos omagiu la ceasul despărţirii de CSI Dr. Mihnea Colţoiu, cercetător 

pasionat care şi-a dedicat întreaga viaţă studiului în domeniul analizei complexe. 
  

Ne despǎrţim cu adâncǎ tristeţe de Dr. Mihnea Colţoiu, membru corespondent 

al Academiei Române, din 10 martie 2006. 
 

Dr. Mihnea Colţoiu s-a nǎscut în Bucureşti, pe 10 martie 1954. A facut studii 

liceale (Liceul „Gheorghe Lazăr”, 1970–1974) şi universitare (Facultatea de 

Matematică, 1974–1979) la Bucureşti. În 1985 a susţinut teza de doctorat 

„Convexitate în analiza complexă”, devenind doctor în ştiinţe matematice.  
 

Dr. Mihnea Colţoiu a fost cercetător ştiinţific (1979–1990), cercetător principal II 

(1990-1993) şi cercetător principal I (din 1993 până în prezent) la Institutul de 

Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române. Din 1992 a fost şeful 

colectivului de analiza complexă şi teoria potenţialului din cadrul Institutului de 

Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române. 
 

A publicat 60 de articole în reviste de prestigiu internaţional: „Ann. Math.”, „Math. 

Ann.”, „J. Reine angew. Math.”, „Math. Z.”, „Comment. Math. Helv.”, „Ann. Sc. 

Norm. Sup. Pisa”, „Nagoya J. Math.”, „Comp. Math.”, „J. Fourier Anal. Appl.”, „Adv. 

Math.” ş.a.  
 

Rezultatele fundamentale ale cercetărilor sale se regăsesc în numeroase lucrări: 

rezolvarea unei conjecturi a lui W. Barth („Nagoya J. Math.”, 1997), caracterizarea 

spaţiilor 1-convexe prin existenţa funcţiilor strict plurisubarmonice cu valoarea 

minus infinit („Math. Ann.”, 1985), contraexemplu la problema hiperintersecţiei 

(„Ann. Math.”, 1997), clasificarea singularităţilor 2-dimensionale după tipul de 



convexitate a acoperirii universale a linkului („Math. Ann.”, 2003), studiul 

convexităţii complementarelor de mulţimi analitice în spaţii Stein („J. Fourier 

Anal. Appl.”, 1995), contraexemplu la problema imersiei deschise („Math. Ann.”, 

2013), proprietăţile de convexitate ale acoperirilor suprafeţelor 1-convexe 

(„Math. Z.”, 2013 și „Adv. Math.”, 2014) etc. Unele din rezultatele sale sunt 

menţionate în: Encyclopaedia Math., 1994; Developments of mathematics 1950 – 

2000 (Birkhäuser, 2000). 
 

Dr. Mihnea Colţoiu a fost distins cu Premiul „Simion Stoilow” al Academiei 

Române (1987) şi cu Medalia de aur - ANSTI (2000). 

 

Pentru comunitatea ştiinţificǎ matematicǎ şi pentru Academia Română, dispariția 

sa reprezintă o grea pierdere. 

 

Ii vom pǎstra vie amintire. 

 

 

 


