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Profesoara W. B. Vasantha Kandasamy, de la Institutul 

Indian de Tehnologie din Chennai (India), şi profesorul romȃn 

Florentin Smarandache, de la Universitatea New Mexico din 

Statele Unite, au primit Premiul statului New Mexico la 

categoria Ştiinţă şi Matematică pentru cartea lor “Algebraic 

Structures Using Natural Class of Intervals”, publicată de 

Editura de Educaţie din oraşul Columbus, în anul 2011. 

Concursul de cărţi publicate este organizat anual de către 

compania de presă New Mexico Book Co-op din Los Ranchos, 

New Mexico, SUA, fiind sponsorizat de 30 de asociaţii, muzee, 

reviste, edituri, biblioteci şi alte instituţii din stat. Ȋncepȃnd 

din anul 2007, au participat peste 4000 de autori. 

Dr. W. B. Vasantha Kandasamy şi Dr. Florentin Smaran-

dache au publicat în anii anteriori o serie de cărţi de structuri 

algebrice şi structuri neutrosofice. Acestea se pot descărca 

din site-ul Universităţii New Mexico: http://fs.gallup.unm.edu 

//eBooks-otherformats.htm. 

Încă din anii 90, de când am avut revelaţia unui spirit 

intuitiv, descoperitor, inventiv şi – dincolo de aparentul exotic 

al itinerariului său de emigrant – un autentic patriot, fapt ce 

m-a determinat să îl consider un model atitudinal-moral, al 

condiţiei diasporei româneşti din lume. 

Aşa cum acest om se contura din scrierile sale, s-a 

confirmat aici, la Hunedoara, unde am „colocviat” boem, 

laolaltă cu Ghe. Niculescu, Ion Urda şi alţi amici de-ai săi din 
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Valea Jiului, cum şi din nenumăraţii săi amici de boemă din 

Vâlcea natală, ori de la Academia Daco-Română, care îl şi 

promovase întru a fi nominalizat pe 2011 pentru premiul 

Nobel (şi Florentin a ratat de puţin, deocamdată...), ca o 

„entitate” energetică uluitor de empatică, un om din viţa 

predecesorilor săi inventatori şi savanţi români. Smaran-

dache, cu al său profil grec şi frizură ciceroniană (aş spune 

cice-ironică!) – este un conviv de o simplitate… paradoxală, 

însă în spatele acestei „măşti” simţi cum arde inteligenţa unei 

curiozităţi nelimitate, faţă de om şi existenţa sa în misterul 

lumii. Este de neuitat pentru noi că, datorită conlucrării lui 

Florentin cu Noua ProVincia Corvina, au fost incluşi în 

antologiile sale internaţionale de paradoxism şi alţi scriitori 

din arealul cultural hunedorean, Gheorghe Niculescu, 

Constantin Stancu, Ion Urda ş.a. Ca membru de onoare al 

Academiei de Neutrosofie din New Mexico, Gallup Institute, 

am motive în plus de a mă bucura că îl cunosc. 

Profesorul romȃn, emigrat şi stabilit în America, onorat cu 

Medalia pentru structuri algebrice, este un prolific teoretician 

în domeniile matematicii cuantice şi fizicii, promotor al curen-

tului neutrosofiei – paradoxiste, dar şi beletristicii: poezie, 

memorialistică, jurnalism, lingvistică, note de călătorie etc.  

Florentin Smarandache are meritul de a fi promovat singur 

şi greu egalabil, mai ales prin opera sa ştiinţifică, dar şi cea de 

ambasador fervent al geniului creativ românesc pe toate 

meridianele. 




