
 

 

 

Recomandare în vederea primirii dlui profesor Ioan DziŃac 
ca membru al Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din Romania, 
secŃia ŞtiinŃa şi Tehnologia InformaŃiei 
 

 

Domnul Ioan DziŃac este unul dintre numele care contează în informatica 

românească, atât prin rezultatele cercetărilor sale, cât şi pentru activitatea sa la catedră şi 

organizatorică. El este unul dintre nu foarte mulŃii informaticieni din Ńară care au în 

acelaşi timp şi operă şi  activitate. Nu voi intra în amănunte, ci voi semnala doar faptul 

important că rezultatele cercetărilor sale au fost publicate într-un număr mare de articole 

şi volume (unele colective), dintre care un număr semnificativ sunt publicaŃii ISI, că 

aceste articole au fost validate de comunitatea ştiinŃifică internaŃională nu numai prin 

publicare în locuri vizibile, ci si prin citare – dl Dzitac are în palmares o serie de citări 

în publicaŃii ISI, criteriul standard de calitate în ştiinŃa internaŃională. La nivelul 

activităŃii organizatorice, reuşitele dlui Dzitac sunt cu adevărat spectaculoase. Ajunge să 

amintim fondarea unei reviste (International Journal of Computers, Communication 

and Control), care la numai câŃiva ani de la primul număr a fost recunoscută de 

exigentul ISI (şi nu erau multe reviste din România în această situaŃie la momentul 

respectiv), precum şi iniŃierea seriei de conferinŃe ICCCC, cu participare internaŃională 

şi naŃională de real prestigiu. Asociate cercetărilor personale, activităŃii didactice şi 

conferinŃelor organizate stau peste două duzini de cărŃi scrise sau editate de dl DziŃac, 

dând seama de profesionalism şi altruism, dăruire şi anvergură. Ar mai fi de adăugat 

bunele contacte internaŃionale (vorbitorii invitaŃi la ICCCC sunt o ilustrare a acestei 

afirmaŃii), precum şi faptul că dl DziŃac este membru în mai multe asociaŃii naŃionale şi 

internaŃionale profesionale (în Societatea ROMAI ocupă şi funcŃia de vicepreşedinte). 

Pe scurt, un om de ştiinŃă în general, informatician în particular, de calibru, cu 

numeroase şi solide realizări, la o vârstă a deplinei maturităŃi, cu o forŃă de muncă 

impresionantă, eficient şi cu iniŃiative cu bătaie lungă, care a făcut multe, dar sigur mai 

are multe de spus în informatica românească. 

Primirea ca membru în AOŞR, SecŃia de ŞtiinŃa şi Tehnologia InformaŃiei, este o 

consecinŃă firească a, repet, operei şi activităŃii dlui profesor Ioan DziŃac şi sunt convins 

că primirea sa va aduce un plus de vizibilitate şi soliditate AOŞR şi secŃiei menŃionate. 

SusŃin cu toată căldura şi convingerea primirea dlui Ioan DziŃac în AOŞR. 
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