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Rezumat. Şcoala științifică de geometrie discretă și cristalografie matematică, fondată în anii ’60 ai secolului trecut 
de către membrul corespondent al AŞM, dr. hab., prof. univ. A. Zamorzaev (1927–1997), la USM, a cunoscut o dezvoltare 
vertiginoasă și în scurt timp a căpătat recunoaștere internaţională. Dr. hab., prof. univ. A. Palistrant (1933 – 2014), unul 
dintre discipolii remarcabili ai lui A. Zamorzaev, matematician cu intuiție geometrică de excepție, a contribuit substanțial 
la fortificarea și dezvoltarea ulterioară a uneia dintre direcțiile de cercetare din cadrul școlii științifice. Folosind grupurile 
de diferite tipuri ale unor P-simetrii concrete, a reușit să descrie structura grupurilor de simetrie cristalografice multidi-
mensionale ale unor categorii cu plane invariante.

Cuvinte-cheie: matematică, geometrie discretă, cristalografie matematică, grupuri, simetrie.

1. Alexandru Palistrant, doctor habilitat în știinţe  
fizico-matematice, profesor universitar, este unul 
dintre primii absolvenţi ai Catedrei de Algebră și  
Geometrie a Universităţii de Stat din Moldova care  
s-au specializat în geometrie. El s-a născut la 29 iulie 
1933 în satul Rașcov, raionul Camenca. În anul 1957 a 
absolvit Facultatea de Fizică și Matematică a Univer-
sitatii de Stat din Moldova, specialitatea Matematica. 
Teza de licenţă a elaborat-o sub conducerea lui Ale-
xandru Zamorzaev (1927 – 1997), laureat al Premiului 
„E. S. Feodorov” al AȘ a ex-URSS și al Premiului de 
Stat al RSS Moldovenești, doctor habilitat în știinţe  
fizico-matematice, profesor universitar. A. Palistrant a 
fost angajat ca lector la Catedra de Algebră și Geomet-
rie a Universitaţii de Stat din Moldova în 1958, după ce 
a lucrat timp de un an profesor de fizică și matematică 
la școala medie din Dubăsari.

În toamna anului 1960, trei geometricieni-simetriști – 
A. Zamorzaev, A. Palistrant și E. Galearschi, susţinuţi 
de la bun început de fizicienii teoreticieni V. Mosca-
lenco, S. Moscalenco și E. Pocatilov, au organizat în 
cadrul Universităţii de Stat din Moldova un seminar 
știinţific pe probleme matematice de cristalografie. 
Foștii absolvenţi ai Catedrei de Algebră și Geome-
trie (specializarea în geometrie) s-au implicat în ac-
tivitatea acestui seminar. Mai mult, seminarul s-a 
transformat mai târziu în seminar orășenesc de Geo- 
metrie discretă și Cristalografie matematică. Specia-
liști nu numai din Moldova, dar și din alte centre știin-
ţifice ale URSS și de peste hotare au prezentat rapoarte  
în cadrul lui. Deja în anul 1962 conducătorul semi-
narului A. Zamorzaev și discipolii săi A. Palistrant și  
E. Galearschii au participat cu rapoarte la Prima Con-
ferinţă Unională de Geometrie din orașul Kiev. 

Summary. The scientific school of discrete geometry 
and mathematical crystallography, founded in the 60s 
of last century by member-corresponding of ASM, D.Sc. 
Professor A. Zamorzaev (1927-1997) at MSU, experienced 
a rapid development and soon gained international rec-
ognition. D. Sc. Professor A. Palistrant (1933 – 2014), one 
of the prominent disciples of A. Zamorzaev, mathemati-
cian with exceptional geometric intuition has contributed 
substantially to strengthening and further development 
of one of the directions of scientific research within the 
school. Using different types of groups of specific P-sym-
metries has managed to describe the structure of multi-
dimensional crystallographic groups symmetry of certain 
categories with invariant planes.

Keywords:  mathematics, discrete geometry, mathe-
matical crystallography, groups, symmetry. 
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Din anii 1962 – 1963 V. Makarov și A. Gamețchi, 
după absolvirea cursurilor post-universitare în orașe-
le Kiev și Moscova, respectiv, au început să participe 
la lucrările seminarului. În primăvara anului 1963 
membrul corespondent al AŞ a ex-URSS B. N. Delone 
a ţinut la Chișinău  un ciclu de prelegeri. Unele prob- 
leme pe care le formulase în prelegerile sale au fost re-
zolvate de către tinerii geometricieni din Chișinău în 
anul 1964. V. Makarov a demonstrat prin metode ge-
ometrice că numărul de grupuri Fedorov neizomorfe 
din spaţiul Lobachevsky este infinit (rezultatul simi-
lar pe plan era cunoscut încă din secolul al XIX-lea). 
A. Zamorzaev a construit mai multe serii infinite de 
descompuneri anormale (non-faţă-în-faţă) regulate 
ale spaţiului euclidian, respingând astfel ipoteza lui  
B. N. Delone, potrivit căreia este posibil să se constru-
iască teoria stereoedrelor cu metode topologice (ceea 
ce a făcut Delone pentru teoria planigoanelor). Am-
bele rezultate au fost aprobate de B. N. Delone și re-
comandate apoi de academicianul A. D. Alexandrov 
pentru publicare în „Doklady AN SSSR”. În concluzii-
le celei de a doua Conferinţe Unionale de Geometrie, 
care a avut loc în anul 1964 în orașul Harkov, Univer-
sitatea de Stat din Chișinău a fost declarată al doilea 
centru știinţific de geometrie discretă din ex-URSS 
(după IM „Steklov” al AȘ a ex-URSS). 

2. În toamna anului 1963, trei dintre studenţii 
absolvenţi ai specializării în geometrie, A. Palistrant, 
E. Galearschi și I. Baltag, au început studiile post 
universitare în domeniul geometriei și topologiei 
sub conducerea știinţifică a profesorului A. Zamor-
zaev. Pe parcursul anilor 1963 – 1966, A. Palistrant a 
extins teoria academicianului N. V. Belov despre si-
metria de coloraţie până la teoria simetriei și antisi-
metriei de coloraţie, a definitivat schema grupurilor 
cristalografice de antisimetrie multiplă, de antisime-
trie de coloraţie, de antisimetrie simplă și multiplă de 
coloraţie cu un plan invariant. Vom menţiona că în 
anii 1963 – 1971 au fost elaborate și susţinute în total 
trei teze de doctor în știinţe fizico-matematice de către 
membrii seminarului știinţific: A. Palistrant – Grupuri 
bidimensionale și tridimensionale de simetrie și antisi-
metrie generalizată și aplicaţii ale lor (1967); I. Baltag –  
Cu privire la teoria grupurilor Feodorov și a descom-
punerilor regulate ale spaţiului pseudoeuclidian (1969); 
E. Galearschi  – Grupurile simetriei de similitudine și 
generalizări ale lor (1971). În anul 1971 A. Zamorzaev  
a sustinut cu brio teza de doctor habilitat în știinţe  
fizico-matematice cu tema Teoria antisimetriei și dife-
rite generalizări ale ei. 

La începutul anului 1973, Catedra de Algebră  
și Geometrie a fost divizată în Catedra de Algebră  
superioară și Catedra de Geometrie superioară. Șef  

al Catedrei de Geometrie superioară a fost ales profe-
sorul universitar A. Zamorzaev. Astfel, către anul 1973 
un grup de geometricieni (absolvenţi ai Catedrei de 
Algebră și Geometrie) s-au încadrat în activitatea di-
dactică și de cercetare a Catedrei de Geometrie supe-
rioară nou formate. Specializarea studenţilor în geo- 
metrie a devenit mai profundă și mai variată, ceea ce a 
condus la diversificarea activitaţii seminarului știinţific. 
Vom menţiona că alţi 3 tineri, absolvenţi ai cated- 
rei, P. Zabolotnâi (1970), I. Guţul (1972) și A. Lungu 
(1973), discipoli ai profesorului A. Zamorzaev, au ob-
ţinut rezultate frumoase în tezele lor de licenţă, com-
pletând teoria omologiei cristalelor în sens Miheev și 
teza de doctor habilitat a lui A. Zamorzaev cu rezultate 
noi din teoria și clasificarea P-simetriilor.

În anul 1974 a fost publicată culegerea de lucrări 
ştiinţifice Cercetări în domeniul geometriei discrete, 
redactată de A. Zamorzaev, care include rezultatele 
tinerilor geometricieni I. Guţul, A. Lungu, V. Garit 
(absolvent din 1972) și A. Zabolotnâi, de asemenea, 
ale cadrelor didactice de la catedră A. Zamorzaev,  
A. Palistrant, E. Galearschi, I. Baltag, precum și noile 
rezultate ale lui V. Makarov. 

 Rezultatele remarcabile ale lui A. Zamorzaev și ale 
discipolilor săi s-au dovedit a fi foarte actuale și în anii 
1970 au câștigat o largă recunoaștere în ţară și peste 
hotarele ei. Monografiile Teoria antisimetriei simple şi 
multiple, (1976) și Simetria de coloraţie, generalizările 
și aplicaţiile ei (1978), cuprindeau nu numai cele mai 
valoroase realizări din teza de doctor habilitat a lui  
A. Zamorzaev, dar  și cele mai recente rezultate ale lui 
A. Palistrant și E. Galearschi. 

3. Rezultatele știinţifice, obţinute de A. Zamor-
zaev și A. Palistrant în domeniul geometrizării 
grupurilor de antisimetrie simplă și multiplă, au 
pus o temelie trainică pentru cercetarea ulterioară 
a structurii grupurilor de simetrie multidimensio-
nale în diferite geometrii. Vom menţiona că savan-
ţii chișinăuieni au găsit și au fundamentat propria lor 
abordare în descrierea structurii generale a grupuri-
lor cristalografice multidimensionale de anumite ca-
tegorii prin intermediul grupurilor de tipuri diferite 
ale unor P-simetrii concrete în clasificare geometrică, 
precum și la descrierea grupurilor discrete de simetrie 
ale spaţiilor Lobachevsky și Minkowsky. 

În special, metodele de aplicare a grupurilor de 
P-simetrie concrete la descrierea structurii generale a 
grupurilor cristalografice multidimensionale de sime-
trie cu plane invariante au fost elaborate și dezvoltate, 
începând cu anii 1970. Rezultatele remarcabile, obţinu-
te de A. Palistrant în acea perioadă, au fost raportate în 
anul 1978 la Congresul al XI-lea Internaţional al Cris-
talografilor care a avut loc în orașul Varșovia. Aceste  
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rezultate au fost aprobate și susţinute activ de  
V. A. Koptsik, profesor la Universitatea de Stat  
„M. V. Lomonosov” din Moscova (fizician teoretician), 
de academicianul N. V. Belov (cristalograf), de alţi  
specialiști din ex-URSS și din alte ţări. 

La iniţiativa lui A. Zamorzaev, Catedra de Geo- 
metrie superioară a consolidat colaborarea știinţifică  
cu geometricienii Institutului de Matematică „Steklov” 
al AȘ a ex-URSS, cu fizicieni și cristalografi de la Uni-
versitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova, 
cu cristalografi din Institutul de Mine „Plehanov” din 
Leningrad, cu specialiști de la Institutul de Cristalog- 
rafie „A. V. Shubnikov” al AȘ a ex-URSS. Au fost sta-
bilite contacte știinţifice cu geometricieni și cristalog-
rafi din Novosibirsk. Vom menţiona că în anii 1973 
și 1975 A. Zamorzaev a fost referent știinţific oficial 
la 2 teze susţinute de discipolii lui V. A. Koptsik. În 
aceste teze autorii lor, folosind alte metode, au dedus 
așa-numitele grupuri Belov de P-simetrie și au siste-
matizat P-simetriile cristalografice. De asemenea, au 
dezvoltat ideea grupurilor de Q-simetrie (mai como-
de și mai adecvate pentru a descrie fenomenele fizice 
în cristale) și extinderea P-simetriei lui Zamorzaev 
sub formă de W-simetrie (în acest caz legea de schim-
bare a calităţilor, atribuite punctelor, depinde de po-
ziţia lor). În curând, A. Lungu, în urma sugestiei lui  
A. Zamorzaev, a extins aparatul matematic al P-simetri-
ei în formă de P -simetrie (altă denumire a Q-simetri-
ei), elaborând teoria generală și clasificarea grupurilor 
pe tipuri, dezvoltând metodele teoretice (îmbogaţindu-
le cu noţiuni noi) și elaborând metode de deducere. 

Rezultatele știinţifice, obţinute în cadrul școlii 
de Geometrie discretă și Cristalografie matematică, 
au câștigat în anii ce au urmat o recunoaștere la ni-
vel mondial. Dovezi ale acestui fapt sunt următoarele: 
participarea lui A. Palistrant în Varșovia la lucrările 
Congresului cristalografilor; publicarea unor arti-
cole de sinteză în reviste internaţionale, scrise la in-
vitaţia cristalografilor elveţieni; vizitele pentru stagii 
ale geometricienilor E. Horvat din Ungaria (1979) și  
H. Hertel din Germania (1982); participarea lui  
A. Zamorzaev, A. Palistrant și A. Lungu la lucrările Se-
minarului Internaţional „Metode teoretice de grup în 
fizică” (Zvenigorod, 1979 și 1982). Mai mult, cu forţele 
membrilor seminarului știinţific, în anul 1980 a fost 
organizat la USM Simpozionul Unional „Teoria simet- 
riei și generalizările sale”, cu oaspeţi din toate colţurile 
fostei Uniuni Sovietice și din Ungaria.

În perioada anilor 1973 – 1982 tinerii geometrici- 
eni, participanţi activi ai seminarului știinţific, au 
susţinut 3 teze de doctor în știinţe fizico-matematice:  
P. Zabolotnâi – Despre generalizarea grupurilor de 
omologie după Miheev (1977); A. Lungu – Extinderea 

teoriei și clasificării P-simetriilor (1980); V. Garit – 
Grupuri discrete bidimensionale de mișcări și transfor-
mări de asemănare ale planelor pseudoeuclidiene și se-
mieuclidiene (1982). 

Vom menţiona că tot în anul 1982 a fost susţinu-
tă cu brio de către A. Palistrant teza de doctor habilitat 
în știinţe fizico-matematice cu tema Grupuri de simet- 
rie colorată, generalizarea și aplicaţii ale lor, iar în anul 
1984 lui i s-a conferit titlul de profesor universitar titular.

4. În anii următori, calificarea cadrelor didactice 
ale Catedrei de Geometrie superioară şi, respectiv, 
a membrilor seminarului ştiinţific, a continuat să 
crească intens. Au fost susţinute noi teze de doctor in 
știinţe fizico-matematice: I. Guţul – Construirea  varie- 
tăţilor tridimensionale de curbură negativă constan-
tă (1983); Iu. Karpov (Chiubarov) – Despre deduce-
rea grupurilor minore spaţiale de P-simetrie (1983); 
E. Zamorzaev – Studiul descompunerilor regulate pen-
tru grupurile simetriei de similitudine (1983); P. Efros  – 
Subvarietăţi de codimensiunea 3 a spaţiului euclidian 
(1988); V. Banari  –  Tipuri de reţele Bravais ale spa-
ţiului tridimensional Minkowsky (1988); V. Balcan – 
Descompuneri regulate anormale ale spaţiului Lobacevsky 
(1990); L. Solovei – Metode de construcţie a reţelelor 
Bravais în spaţiul Minkowsky 4-dimensional (1997); 
F. Damian  – Varietăţi hiperbolice icosaedrice și prisma-
tice de dimensiune 3 și 4 (2003). 

Aplicarea tot mai largă a grupurilor de P-simetrie 
la descrierea proprietăţilor fizice ale cristalelor reale 
au deschis perspective noi pentru alte generalizări, 
introduse şi dezvoltate iniţial de autori din alte tări. 
Fundamentarea matematică aprofundată a unora din-
tre aceste generalizări, împreună cu clasificarea com-
pletă a grupurilor obţinute, au constituit nucleul tezei 
de doctor habilitat în știinţe fizico-matematice a lui  
A. Lungu – Teoria simetriei de coloraţie generalizată cu 
aplicarea extensiunilor și a împletirilor grupurilor, care 
a fost susţinută în decembrie 1997. 

  În anii 1986 şi 1987 Catedra de Geometrie 
superioară a scos de sub tipar încă două monografii. 
Monografia P-simetria și dezvoltarea ei ulterioară re-
flectă cele mai noi rezultate ale lui A. Zamorzaev în 
domeniul  P-simetriei (după susţinerea tezei de doctor 
habilitat în 1971), rezultatele din tezele de doctor în 
știinţe ale lui A. Lungu și Iu. Karpov, precum şi cele 
din teza de doctor habilitat a lui A. Palistrant. Monog- 
rafia Metode de construcţie a grupurilor discrete de si-
metrie ale spaţiilor Minkowsky conţine rezultatele ști-
inţifice ale lui I. Baltag, V. Garit  și V. Banari.

În această perioadă catedra a aprofundat şi a 
extins contactele ştiinţifice cu savanţi din diferite ţări. 
În anul universitar 1983 – 1984, de exemplu,  la cated- 
ră a fost la stagiu K. Muller din Germania. Tot în acel an 
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I. Baltag și A. Palistrant au vizitat Ungaria, unde au pre-
zentat comunicări știinţifice. Invitaţi speciali ai cated-
rei au fost prof. univ. E. Molnar din Budapesta (1983 și 
1987) și prof. univ. S. Jablan din Belgrad (1986 și 1988). 

Este de menţionat faptul că A. Palistrant a stabilit  
relaţii știinţifice strânse cu S. Jablan, a vizitat orașul  
Belgrad cu un ciclu de prelegeri şi ulterior a publicat  
cu S. Jablan mai multe articole știinţifice în coautorat.  
În anii optzeci conexiunile cu centrele știinţifice din 
Novosibirsk au devenit mai puternice: în 1982 și 1987 
unii geometricieni ai catedrei au participat la Simpo-
zioanele de Geometrie generaliste, care au avut loc la 
Filiala siberiană a AȘ a ex-URSS; A. Lungu (1984) și  
P. Zabolotnâi (1985) au avut stagii în institutele Filialei. 
Geometricienii catedrei au participat la lucrările unor 
seminare și conferinţe internaţionale jubiliare, dedicate
marcării evenimentelor: 100 de ani de la nașterea aca-
demicianului A. V. Shubnikov (Moscova, 1987), 100 
de ani de la deducerea grupurilor Fedorov (Leningrad, 
mai 1991), 100 de ani de la nașterea academicianului  
N. V. Belov (Zvenigorod, decembrie 1991). 

Începând cu 1992, unii membri ai catedrei (A. Pa-
listrant, A. Lungu, F. Damian) participă cu rapoarte la 
o serie de manifestări știinţifice importante: congrese 
ale matematicienilor români; conferinţe de geomet- 
rie și topologie din România; conferinţe internaţio-
nale de geometrie din Ucraina (Cerkassy, 1995, 1997, 
1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013); Conferinţa 
Symmetry and Antisymmetry in Mathematics. Formal 
Languages and Computer Science (Brașov, 1996; 2000); 
conferinţele anuale CAIM (începând cu anul 2003). În 
anul 2002, prin efortul membrilor seminarului știinţi-
fic, la Universitatea de Stat din Moldova a fost organi-
zat Simpozionul aniversar cu participare internaţională 
International Seminar on Discrete Geometry (dedicated 
to the 75th birthday of Professor A. M. Zamorzaev), 
Chisinău, 28-29 August 2002. Majoritatea membrilor 
Seminarului știinţific „Geometrie discretă și Cristalo-
grafie matematică” participă activ la diverse conferin-
ţe naţionale și internaţionale, organizate la Chișinău 
(1996, 2001, 2002, 2004, 2006-2014) și în străinătate.  

5. Vom comenta pe scurt rezultatele știinţifice 
mai importante, obţinute de prof. univ. A. Palistrant 
în ultimii 25 de ani și publicate în reviste specializate 
din domeniu. Începând cu anul 1991, la Catedra de Ge-
ometrie și-a desfășurat activitatea de cercetare Colec-
tivul de Creaţie Provizoriu (CCP) „Simetria” în frunte 
cu prof. univ. A. Zamorzaev (până in noembrie 1997, 
când a decedat subit). În acea perioadă CCP era încad- 
rat în realizarea unui Proiect știinţific instituţional. 
După decesul profesorului A. Zamorzaev și până la 
finalizarea Proiectului (anul 2000), colectivul de cer-
cetători a fost condus  de profesorul A. Palistrant. Gru-

pul de cercetare a obţinut mai multe rezultate privind 
deducerea grupurilor unor P-simetrii concrete și ela-
borarea teoriei generale a grupurilor de Wp-simetrie 
și de Wq-simetrie. 

Începând cu anii 2000 – 2001, A. Palistrant și-a 
concentrat atenţia asupra deducerii și descrierii gru-
purilor de diferite tipuri ale P-simetriilor cristalog- 
rafice concrete în clasificare geometrică din diverse 
categorii de grupuri generatoare. Apoi au urmat in-
vestigaţiile în domeniul aplicării grupurilor concrete 
obţinute la descrierea structurii generale a grupuri-
lor multidimensionale cu plane invariante de diferite 
dimensiuni. Rezultatele principale ale cercetărilor lui  
A. Palistrant din ultimii 20-25 de ani se axează pe stu-
diul unor P-simetrii concrete și aspecte ale clasificării 
P-simetriilor cu scopul de a le aplica mai apoi în des- 
crierea grupurilor cristalografice multidimensionale. 
Astfel el a generalizat grupurile de categorii G10 și G20 cu  
P-simetriile de birozete (P≅ G420) și cu ajutorul gru-
purilor obţinute de tipuri diferite ale P-simetriilor de 
birozete a descris grupurile de simetrie 5-dimensio-
nale de categoria G5310 și 6-dimensionale de categoria 
G6420; a generalizat grupurile de limită ale rozetelor, 
tabletelor și ale claselor cristalografice cu antisime-
tria simplă, multiplă și cu unele cazuri concrete de  
P-simetrii cristalografice și hipercristalografice de  
ordinul I și de ordinul II (în clasificare geometrică) și 
a aplicat rezultatele obţinute la aprecieri cantitative și 
la descrierea unor categorii ale grupurilor de simetrie  
n-dimensionale. 

Cele mai semnificative lucrări ştiinţifice ale prof. 
univ. A. Palistrant, publicate în revistele de specialitate 
după anul 1991, sunt următoarele:  
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