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UN OM AL CETĂȚII ȘTIINȚIFICE
(ÎN LOC DE PREFAȚĂ)
Membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Constantin
Gaindric este un pionier al cercetărilor în informatică în Republica Moldova,
ce și-a făcut numele cunoscut nu doar în țară, dar și în mediul comunității
științifice din Europa. Am lucrat în același Institut mai bine de 40 de ani
și consideram că nu-mi va fi dificil să scriu prefața acestui volum. Dar s-a
dovedit că nu e atât de simplu, deoarece, folosind terminologia matematică,
aș putea spune că activitatea dumnealui nu a fost situată într-un singur plan,
ci a avut o geometrie spațială cu mult mai complicată.
Și-a început cariera de cercetător la Institutul de Matematică cu Centru
de Calcul al Academiei de Științe, dar republica avea nevoie stringentă de
specialiști în modelarea proceselor economice și tânărul cercetător științific
inferior (așa se numea pe atunci postul de cercetătător stagiar) Constantin
Gaindric a fost transferat în anul 1967 la un institut al Comitetului de Stat
pentru Planificare, pe care, în terminologia anilor de atunci, îl numeam
prescurtat Gosplan.
Modestia firească îl face să afirme, că doar lipsa de specialiști l-a pro
movat vertiginos în funcția de vicedirector, când nu împlinise nici 26 de ani.
Iar peste 2 ani a devenit și director al Centrului de Calcul al Gosplanului.
Cu toate favorurile șefiei, tânjea după munca de cercetare și numai
după câteva tentative, cu greu, a reușit să se întoarcă în 1977 la Institutul de
Matematică cu Centru de Calcul, ocupând postul de vicedirector. I-au revenit
funcții deloc ușoare: conducerea cercetărilor aplicative, inclusiv ale celor
realizate pentru diferite întreprinderi din fosta URSS (în baza așa-numitelor
contracte economice), responsabilitatea asupra activității Centrului de Calcul
al Academiei, inclusiv dotarea acestuia cu echipamentul necesar. Procurarea
unui calculator pe atunci era un eveniment de anvergură, începând de la
obținerea permisiunii de la organele respective din Moscova de a-l cumpăra,
urmată de lupta pentru alocarea finanțarii respective, controlul asupra livrării,
montării, exploatării. Cu toate că activitatea sa nu se reducea doar la cercetare,
cum sperase, dl. Gaindric a reușit să adune în jurul său un grup de tineri
talentați, care au parcurs, cu îndrăzneală, calea de la metode matematice de
optmizare la sisteme inteligente pentru suportul deciziilor.
Spectrul activităților dumnelui a fost completat și de inițiativa editării
cu suportul uman și financiar al Institutului a seriei de cărți „Mica bibliotecă
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a elevului: Matematică, Informatică”, în care atât cercetători din institut, cât
și cei din universități expuneau subiecte de interes pentru elevi.
A fost o serie de cărți de succes, scrise cu mult suflet, de către persoane
pasionate de lucrul cu tinerii, de colegi care ani la rândul au participat la
pregătirea echipelor Moldovei pentru participare la diverse competiții inter
naționale de matematică și informatică. Cu timpul, din lipsă de fonduri,
editarea acestei serii nu a mai continuat.
În 1991 fondatorul și primul director al Institutului de Matematică acad.
Vladimir Andrunacievici s-a retras din conducerea Institutului. La postul
vacant a fost ales dr. C.Gaindric câștigând concursul la care au participat și
profesorii M. Cioban, E. Grebenicov, V.Soltan. Printre obiectivele programului
prezentat au fost menținerea direcțiilor tradiționale de cercetare și inițierea
unor noi, păstrarea potențialului uman și a nivelului cercetărilor, precum și
inițierea editării primei reviste de informatică din Republica Moldova.
Această revistă, întitulată Computer Science Journal of Moldova, și-a
făcut apariția în anul 1993, atrăgând lucrări științifice ale cercetătorilor din
țară, dar și din centre științificedin Franţa, SUA, Elveţia, Germania, Italia,
Vietnam, Suedia, Bulgaria, Polonia, Spania, Marea Britanie, Mexic, Ungaria,
China, Austria, Grecia, Japonia, India, Algeria, Iran, Finlanda, Canada etc.
Din start – și aceasta a fost o premieră pentru țara noastră – revista s-a editat
în limba engleză.Actualmente ea este prezentă în peste 20 de baze de date
științifice, inclusiv în Clarivate Analytics (fosta Thomson Reuters): Emerging
Sources Citation Index.
Dlui prof. C.Gaindric i-a revenit să conducă Institutul într-o perioadă
destul de grea: țara abia își obținuse independența, mai multe structuri
erau în proces de formare, finanțarea cercetării – în declin. Îmi amintesc de
anul 1999, pe care l-am început cu o restanță salarială de șase luni, într-un
bloc neîncălzit, cu telefoanele deconectate și -ceea ce a fost o lovitură foarte
gravă asupra științei – cu ordinulvenit de la Academie prin care se impunea
disponibilizarea a 30% din personal. Și cred că marele merit al directorului
Institutului de Matematică și Informaticăde atunci constă în faptul, că a
reușit să facă față acelor situații, să păstreze colectivul, să-i readucă cu timpul
înapoi pe o bună parte din cei, care au fost nevoiți să plece.
În anul 2002 în viața dlui C. Gaindric intervine o nouă provocare:
prin Hotărâre de Guvern este numit în funcția de președinte al Comisiei
Superioare de Atestare (CSA). În această funcție dânsul a inițiat și realizat o
reformă radicală a procesului de atestare a pretendenților la titluri științifice,
introducând examinarea tezelor de doctorat la seminare științifice de profil,
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formarea consiliilor pentru susținere în exclusivitate din specialiști la tema
tezei, extinderea rețelei comisiilor de experți. A inițiat elaborarea portalului
CSA cu publicarea tezelor on line, fiind și acesta un lucru inedit în spațiul
post-sovietic și nu numai. Rămânând fidel cercetării, cu greu a reușit să-și
păstreze și dreptul de activa și în Institut – be baze obștești, fără remunerare,
dar cu pasiune și devotament.
Împreună cu un grup de cercetători din diferite institute profesorul
C.  Gaindric a participat la elaborarea concepției și a proiectului Codului cu
privire la știință și inovare, prin care, în particular, CSA s-a transformat în
Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA).
Din anul 2004 au început lucrările de elaborare a cerințelor pentru
acreditarea științifică a instituțiilor de cercetare și a universităților.
Evident, că povara administrativă îi afecta propria avtivitate de cercetare,
lăsându-i pentru aceasta prea puțin timp. Cu atât mai mult putem aprecia
rezultatele de valoare, obținute de dumnealui anume în această perioadă.
Profesorul C. Gaindric a propus o structură originală a sistemelor suport
pentru decizii în care se realizează atât idei cunoscute, cât şi unele posibilităţi
noi, dezvoltând o abordare unică, ce nu depinde nici de domeniul examinat
şi nici de natura problemei ce se rezolvă. Drept exemplu pot servi ultimele
cercetări în domeniul sistemelor informatice medicale.
O primă experiență a constituit-o elaborarea unui sistem suport decizii
pentru medicii ecografişti, în care sunt implementate tehnici de inteligenţă
artificială, în special sisteme expert și baze de cunoștințe. Sistemul menționat
include, deasemenea, algoritmi de procesare a imaginilor și căutare rapidă.
Experiența anterioară de elaborare a sistemelor suport pentru decizii destinate
monitorizării procesului de finanţare și executare a programelor tehnicoştiinţifice, precum și ale celor pentru formarea planului de activitate a între
prinderilor de transport auto,unde drept bază serveau metodele tradiţionale de
optimizare matematică şi simulare, nu a putut fi aplicată integral în sistemele
informatice pentru medicină. Acestea din urmă se bazează nu atât pe calcule,
cât pe raționamente și inferență, pe relații între datele, ce caracterizează starea
de sănătate a pacientului, și cunoștințele medicilor-experți, stocate în sistem.
Dl profesor a fost conducătorul programului de stat Elaborarea supor
tului științific și tehnologic în edificarea societății informaționale în Republica
Moldova, a condus un șir de proiecte științifice naționale, internaționale și
multilaterale.
Profesorul C. Gaindric în publicațiile sale a accentuat evoluţia noţiunii de
informatizare – de la automatizarea anumitor procese prin aplicarea tehno
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logiilor informatice spre conceptul de societate informaţională globală, care
presupune şi schimbarea paradigmelor: de la mijloace tehnice şi procese
tehnologice la procese inteligente în luarea deciziilor, în producere, în
educaţie, în instruire, în formarea unor noi modalităţi de lucru și de viață.
În publicațiile la acest subiect dânsul a insistat asupra necesităţii asigurării
accesului nediscriminatoriu al întregii populaţii la informaţie și depăşirea
inegalităţii digitale.
Fiind membru al unor colegii redacționale din țară și de peste hotare
(Bulgaria, România, Rusia, Ucraina), membru al comitetelor de program ale
conferințelor din domeniu, dl Gaindric a contribuit substanțial la promovarea
cercetării de calitate, obținând aprecierea binemeritată a colegilor. Ultima
dovadă este includerea în volumul One Hundred Romanian Authors in Theore
tical Computer Sciences, apărută la Editura Academiei Române în anul 2018.
O mărturie a valorii distinsului savant sunt și Premiul„Academicianul
C.  Sibirschi”, Premiul Seminarului Gr. C. Moisil, medaliile „Dimitrie Cantemir”
și „Nicolae Milescu Spătaru”, Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, meda
liile jubiliare „60 ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica
Moldova” și „70 de ani de la crearea primelor instituţii de cercetare și 55 de
ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei”, Diploma de gradul întâi
a Guvernului Republicii Moldova , medalia „Meritul civic” și ordinul „Gloria
muncii”. Prof. C. Gaindric este doctor Honoris Causa al Universității „Alecu
Russo” din Bălţi și al Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău.)
Pe tot parcursul activității sale profesorul C. Gaindric militează pentru
necesitatea acordării unui statut prioritar dezvoltării cercetărilor în Republica
Moldova. Ne conving de aceasta și o serie de articolele și interviuri, o parte
din care sunt incluse în acest volum. Dumnealuise implică activ în toate
evenimentele ce țin de cercetare și relațiile științei cu societatea, dovadă fiind
zecile de participări la emisiuni radio și televiziune, care, spre regret, nu au
fost comentate în volumul biografic, atenței cititorului fiindu-i oferite doar
câteva din cele publicate în presa scrisă.
Sperăm că acest volum își va atinge scopul, care constă nu doar în prezen
tarea activității unui distins informatician, ci și în promovarea principilui, pe
care dumnealui l-a urmat pe parcursul vieții: nu există cercetare viabilă fără
societate și nu există societate viabilă fără cercetare.
M.c. Svetlana COJOCARU,
Director al Institutului de Matematică și Informatică

CURRICULUM VITAE
Constantin GAINDRIC
Născut la 11 septembrie 1941 în satul Zăicani, raionul Râşcani
STUDII
1962 – absolvă Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo”, or. Bălţi
1964‒1966 ‒ a fost stagiar la Institutul Central Economico-Matematic al
Academiei de Ştiinţe a Uniunii Sovietice, or. Moscova
TITLURI ŞTIINŢIFICE
1972 ‒ a susţinut teza de candidat în ştiinţe tehnice, Institutul Central Econo
mico-Matematic al Academiei de Ştiinţe a Uniunii Sovietice, or. Moscova
1976 ‒ i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic de cercetător ştiinţific superior
2000 ‒ a susţinut teza de doctor habilitat, Universitatea Tehnică a Moldovei
2002 ‒ i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar
2007 ‒ a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ÎNCADRARE ÎN CÂMPUL MUNCII
1966 ‒ laborant, Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul al Acade
miei de Ştiinţe, stagiar Institutul Central Economico-Matematic al Acade
miei de Ştiinţe a Uniunii Sovietice, or. Moscova
1966‒1967 ‒ cercetător ştiinţific inferior, Institutul de Matematică cu Centrul
de Calcul al Academiei de Ştiinţe
1967–1970 ‒ şef secţie modelarea transportului, şef departament metode
economico-matematice în planificare, Institutul de Cercetări Economice
şi Informaţie tehnico-ştiinţifică al Comitetului de Stat pentru Planificare
1970‒1972 ‒ director al Centrului de Calcul al Comitetului de Stat pentru
Planificare
01.10. 1972 ‒ 05.3.1973 ‒ director interimar, Institutul de Planificare al
Comitetului de Stat pentru Planificare
1973‒1977 ‒ director adjunct pentru probleme ştiinţifice ale Institutelor
Comitetului de Stat pentru Planificare
1977‒1991 ‒ director adjunct pentru probleme ştiinţifice, Institutul de
Matematică cu Centrul de Calcul al Academiei de Ştiinţe
1991‒2006 ‒ director, Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei
de Ştiinţe (din anul 2002 în baze obşteşti)
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2002‒2004 ‒ preşedinte al Comisiei Superioare de Atestare al Republicii
Moldova
2004‒ 2009 ‒ preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
al Republicii Moldova
2006 ‒ prezent ‒ cercetător ştiinţific principal, Institutul de Matematică şi
Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ACTIVITĂŢI PROFESIONALE DESFĂŞURATE
1964‒1988 – cercetări în modelarea matematică a proceselor economice,
în particular, a planificării transportului auto, soluţionarea problemelor
combinatorice gen m-comisvoiajori, simularea proceselor de formare a
planului de transportare a mărfurilor la nivel de întreprindere şi republică
1970‒1974 ‒ coordonare proiecte privind elaborarea Sistemului auto
matizat de planificare pentru republica unională (în rusă АСПР), elabo
rarea subsistemului transport auto al Sistemului automatizat de planificare
pentru Republica Moldova
1977‒1991 ‒ coordonare cercetări matematică aplicată şi informatică,
(inclusiv contracte economice şi proiecte obţinute prin concurs la fundaţii
ştiinţifice), coordonarea activităţilor Centrului de Calcul al AŞM, cerceta
rea unor probleme de optimizare cu multe criterii şi a modelelor ierarhice
multistrat pentru optimizarea planificării ramurilor economiei naţionale
1991‒2005 ‒ coordonarea activităţilor IMI inclusiv cercetări aplicative,
contracte economice şi proiecte obţinute prin concurs la fundaţii ştiinţifice
1994 ‒ prezent ‒ cercetarea unor probleme legate de Sisteme Suport pentru
Decizii (SSD), cercetarea şi elaborarea structurii unor SSD concrete
1987‒2003 ‒ predarea unor cursuri de modelare matematică, SSD, cercetări
operaţionale la Academia de Studii Economice, Şcoala Antropologică
Superioară
1999 ‒ prezent ‒ cercetări privind Societatea Informaţională Globală şi
problemele de edificare a societăţii informaţionale în Moldova (în particular
componentele: învăţământ, ştiinţă, cultură), problemele indicatorilor de
pregătire digitală, separare digitală şi a modului de depăşirea ei, punctele
de acces public la Internet
2005‒2006 ‒ consultant la elaborarea unor documente normative privind
Societatea Informaţională şi Guvernare electronică la „Departamentul Edifi
carea Societăţii Informaţionale” a Ministerului Dezvoltării Informaţionale
2006‒2009 ‒ conducătorul programului de stat „Suportul ştiinţific şi tehno
logic al edificării societăţii informaţionale în Republica Moldova”
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UNELE REPERE DIN ACTIVITATEA MEA ÎN CERCETARE
1. Luarea deciziilor şi modelarea matematică
2. Sisteme suport pentru decizii
3. Edificarea societăţii informaţionale
1. Luarea deciziilor şi modelarea matematică fiind una din cele mai
vechi probleme, pe care omenirea o rezolvă pe parcursul existenţei sale, luarea
deciziilor, odată cu apariţia cercetărilor operaţionale şi a calculatoarelor,
începe cu o mare amploare utilizarea metodelor matematice. Calculatoarele
au permis ieşirea din criza informaţională, care se manifesta prin necesitatea
de a lucra cu cantităţi enorme de informaţii din ştiinţă, tehnică, industrie,
cerând tot mai multe eforturi ce puteau face lipsite de sens acumularea de
noi cunoştinţe. Dacă la începuturi calculatorul se utiliza în principal ca un
aritmometru performant pentru efectuarea calculelor, acum este greu de
găsit un domeniu al activităţii umane, care nu ar avea tentaţia să utilizeze
noile posibilităţi oferite de tehnologiile informaţionale.
Luarea deciziilor este un domeniu care a profitat din plin de aceste
posibilităţi. Mai întâi, prin căutarea informaţiei necesare din imensele baze
de date şi prin găsirea din variantele posibile a celei, care, în cea mai mare
măsură, satisface viziunii decidentului referitor la ce este mai bun pentru
soluţionarea problemei sale. Modelarea matematică şi metodele de optimi
zare au contribuit la progresul în soluţionarea unui şir de probleme din
ştiinţă, tehnică, economie. Însă soluţiile multor probleme de importanţă
vitală, obţinute prin metode de optimizare, destul de des nu erau acceptate
de cei ce luau decizii.
În modele se reproduc numai momentele cele mai esenţiale, mai
importante pentru scopurile cercetării date, fapt ce permite evidenţierea
factorilor care influenţează proprietăţile şi comportamentul sistemului.
Modelele posedă o deosebită valoare generalizatoare şi exploratoare şi permit
adâncirea cunoaşterii unor procese ce ţin de trecut, prezent şi viitor, însă
modelul nu poate da o reflectare exhaustivă a obiectului studiat. Întotdeauna
există şi laturi ale fenomenelor, care nu sunt descrise de modelul elaborat. De
aceea, orice model înlocuieşte în cercetare originalul numai într-un sens strict
limitat. În anii 50 ai secolului trecut predomina paradigma rigidă a analizei
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sistemice, care presupunea că orice decizie se reduce la alegerea alternativei
optimale din mulţimea celor admisibile prin soluţionarea unei probleme de
optimizare cu un funcţional şi cu restricţii bine determinate. Însă experienţa
modelării unor probleme reale a arătat că, de regulă, problemele practice au
mai multe obiective concomitent.
Un produs informatic (program), care realizează un algoritm de solu
ţionare a unui model, încă nu este instrumentul care rezolvă problema ce stă
în faţa decidentului.
După cum am menţionat, în model se includ doar unele proprietăţi ale
fenomenelor, întotdeauna fiind şi laturi care nu sunt descrise de modelul
elaborat, deoarece descrierea fenomenului s-a efectuat reieşind din faptul
cum a fost înţeles de către decident şi cum decidentul l-a redat celui ce a
elaborat modelul. În majoritatea problemelor reale, pentru a lua decizia omul
este nevoit să estimeze o mulţime de influenţe, interese, consecinţe prin care
se caracterizează fiecare alternativă posibilă.
Însă decidentul nu întotdeauna îşi poate formula exact preferinţele sale,
adesea ele fiind modificate după analiza rezultatelor primelor calcule. Deci
denţii trebuie să ţină cont atât de factori obiectivi, cât şi de cei subiectivi.
Astfel, pe de o parte, metodele modelării matematice oferă posibilitatea
găsirii unui optim obiectiv într-o problemă, care ar trebui să fie echivalentă
cu cea ce stă în faţa decidentului (dar nu întotdeauna este), pe de alta ‒ există
obstacolul psihologic, ce se formează în procesul implementării metodelor
de optimizare, când decidentul este practic exclus din procesul elaborării
deciziei.
Între idealismul logic al optimizării şi dorinţa şi capacităţile deciden
tului de a accepta acest optimum există o discrepanţă, pe care, în anumită
măsură, o înlătură sistemele suport pentru decizii.
2. Sisteme suport pentru decizii (SSD)
Deciziile şi comportarea omului sunt determinate nu numai de judecata
logică, dar şi de inspiraţie, aspiraţii, stări emoţionale, voinţă, imaginaţie şi
creativitate, astfel că niciuna din tehnologiile de inteligenţă artificială nu
poate înlocui gândirea umană.
În SSD se realizează un mod pragmatic de conlucrare a decidentului cu
sistemul informatic şi se concentrează atenţia asupra acelor aspecte care-i sunt
proprii omului, asupra unei tehnologii prietenoase a sistemului, în care se
utilizează metode analitice, optimizarea multicriterială, metodele inteligenţei
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artificiale, în special ale sistemelor expert. Cu cât este mai automatizat un
sistem, cu atât este mai importantă şi contribuţia omului (Bainbridge, 1983).
În SSD decidentul este cel ce iniţiază şi controlează procesul luării deciziei
cu obiectivele sale personalizate, cel ce interpretează rezultatele şi determină
alegerea soluţiei.
Asistarea decidentului de către SSD constă în ajutorarea lui în operaţiile
cu factorii obiectivi ‒ în care el nu este performant ‒ pe parcursul procesului
luării deciziei şi include:
• analiza componentelor obiective, înţelegerea situaţiei în care decurge
procesul şi a restricţiilor impuse de mediu, evidenţierea preferinţelor deci
dentului, analiza lor, ordonarea priorităţilor, stabilirea incertitudinii în esti
mările decidentului;
• generarea alternativelor posibile;
• evaluarea variantelor de decizii reieşind din preferinţele decidentului,
restricţiile impuse atât de proces, cât şi de mediu, şi ‒ un moment important  ‒
a  consecinţelor fiecărei variante;
• alegerea variantei care satisface mai amplu preferinţele şi are conse
cinţe mai favorabile.
SSD conlucrează cu decidentul creându-i un mediu prietenos şi nu-l
exclude nici dintr-o operaţie semnificativă a procesului decizional, în afară de
operaţiile de calcul. Procedurilor de luare a deciziilor, care, în multe cazuri, se
desfăşoară în lipsă parţială de informaţii, le este caracteristic un nivel ridicat
de incertitudine. Deci influenţa factorilor subiectivi poate să se manifeste şi în
detrimentul necesităţilor obiective ale obiectului. Fiecare decident se ghidează
de regulile proprii de raţionament şi, în funcţie de obiectivele urmărite şi de
viziunea proprie a rolului obiectului condus, ia decizii, în baza cărora tinde
să obţină obiectivele scontate.
Dacă una şi aceeaşi problemă se întâlneşte de mai multe ori, decidentul
îşi formează unele metode tipice şi deprinderi de soluţionare. În cazuri cât
de puţin apropiate de o problemă reală, calitatea soluţiei, utilitatea ei, deseori
nu poate fi (cel puţin nemijlocit) estimată cu o funcţie. Mecanismul alegerii
raţionale în aceste cazuri necesită informaţii suplimentare indirecte, ce ar
permite compararea alternativelor.
Teoria contemporană a luării deciziilor prezintă o sinteză de modele
şi metode din programarea matematică, cercetări operaţionale, economie,
matematică, control optimal, sisteme expert etc.
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Reieşind din cele expuse, ajungem la următoarea definiţie: SSD sunt
ajutoare computerizate, care asistă managerul la transformarea informaţiei în
acţiuni efective pentru sistemul condus.
SSD trebuie să se poată adapta la schimbarea modelelor de calcul, să
comunice cu decidentul într-un limbaj cel puţin specific domeniului condus,
dacă nu într-un limbaj natural, să prezinte rezultatele într-o formă ce contri
buie la o înţelegere mai profundă. Rolul SSD este de a facilita structurarea
unei probleme în gradul cel mai avansat pe care îl acceptă decidentul şi care
este posibil de atins din punct de vedere tehnic. Rolul SSD nu este de a înlocui
decidentul, ci de a-i spori acestuia eficacitatea.
Scopul SSD nu este atât de a automatiza procesul decizional, cât de
a realiza o cooperare între sistemul informatic şi decident în procesul
decizional. SSD sunt sisteme antropocentrice care trebuie să fie „prietenoase”
decidentului, conversând într-un limbaj apropiat lui, ajutându-l în definirea
conceptuală a problemelor, oferindu-i reprezentări familiare a rezultatelor.
SSD trebuie să posede capacităţile de colectare a informaţiilor necesare,
recunoaştere a problemei, formulare a modelului, dirijare a procesului de
rezolvare, analiză a soluţiilor propuse, evaluare a eficienţei şi consecinţelor
fiecărei soluţii implementare.
Succesiunea procesului de luare a deciziilor în conlucrarea decidentcalculator după H. Bahl şi R. Hunt cuprinde următoarele etape: definirea
problemei, stabilirea unor criterii de evaluare a alternativelor, stabilirea
consecinţelor fiecărei alternative, selectarea celei mai bune, executarea ei.
Decidenţii au stiluri, talent, experienţă şi cunoştinţe diferite. Unul din obiec
tivele SSD este de a ajuta omul să-şi îmbunătăţească aceste calităţi.
Vom prezenta două din cele mai importante abordări ale SSD. Conform
Sprague-Watson (paradigma Dialog – Date – Modele), SSD este un sistem
complex care include: baza de date, modelele decizionale şi decidentul. Baza
de date este organizată astfel ca să răspundă cerinţelor modelelor din sistemul
de module decizionale, care sunt grupate în modele strategice, tactice şi
operative. Fiind destinate decidenţilor de la diferite nivele ale ierarhiei,
modelele diferă atât prin contextul decizional, cât şi prin obiectivele sale.
O altă abordare (modelul conceptual al SSD) mai generală a fost propusă
de R. Bonczek, C. Holsapple și A.Whinston şi conţine trei subsisteme: limbaj
(SL), de rezolvare a problemelor (SRP), de cunoştinţe (SC). Subsistemul limbaj
traduce în limbajul sistemului problema enunţată de utilizator şi transferată
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în sistemul de rezolvare a problemelor care, în baza modelelor incluse şi a
informaţiilor din subsistemul cunoştinţe, găseşte soluţia problemei. Un
avantaj al modelului conceptual este posibilitatea de permanentă actualizare
şi concordanţă cu modificările contextului decizional. Modelele matematice
se completează cu reguli euristice din SC, ce constituie un prim-pas spre
sisteme în care sunt utilizate tehnici caracteristice sistemelor expert.
Evaluând abordările existente în scopul sporirii funcţionalităţii SSD, am
propus o structură a sistemelor suport pentru decizii, în care se realizează
atât ideile modelului conceptual al SSD şi al altor abordări cunoscute, cât şi
unele posibilităţi noi ce asigură funcţionalitatea sistemului şi comoditatea
pentru decident în procesul rezolvării problemei.

Această structură permite o abordare unică, indiferent de domeniul
examinat şi de natura problemei ce se rezolvă (bineînţeles, dacă problema
poate fi, cât de puţin, structurată).
Arhitectura propusă include:
1 - interfaţa decident – SSD,
2 - modulul de recunoaştere a problemelor,
3 - modulul de rezolvare a problemelor,
4 - modulul de reprezentare a rezultatelor,
5 - sistemul de gestiune a bazei de cunoştinţe decizionale,
6 - baza de cunoştinţe decizionale,
7 - sistemul de gestiune a bazei de cunoştinţe a domeniului condus,
8 - baza de modele pentru domeniul condus,
9 - baza de algoritmi pentru rezolvarea problemelor,
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10 - modulul de construire a modelelor noi,
11 - sistemul de gestiune a bazei de date a domeniului condus,
12 - baza de date a domeniului condus.
Prin intermediul modulului1 utilizatorul are posibilitatea să iniţieze
sesiunea de lucru cu SSD folosind pentru dialog un limbaj în termenii
căruia descrie problema ce trebuie rezolvată. Însă mai întâi interfaţa asigură:
identificarea utilizatorului şi autorizarea accesului, adaptarea dialogului
în conformitate cu stilul şi cunoştinţele acestuia, a experienţei de lucru cu
sistemul. Procesorul lingvistic efectuează analiza sintactică şi semantică a
mesajelor utilizatorului, iar sintetizatorul de răspunsuri este un instrument
care îi oferă posibilitatea să obţină răspunsuri pe înţelesul lui. Modulul 2 în
dialog cu utilizatorul permite sistemului să identifice problema pusă de el prin
intermediul sistemului de gestiune a domeniului condus, obţine informaţiile
referitoare la modelele din baza de modele şi asigură corelarea între problema
propusă spre rezolvare şi modelele incluse în sistem. În cazul când un model
adecvat problemei există în baza de modele, se trece la modulul 3.
Modulul 3 apelează la sistemul de gestiune a bazei de cunoştinţe deci
zionale, care în interacţiune cu decidentul stabileşte etapele rezolvării pro
blemei, algoritmii pentru fiecare etapă. Prin intermediul sistemului de
gestiune a bazei de date a domeniului condus acest modul cuplează modelul
şi un algoritm ales pentru rezolvarea problemei cu datele înmagazinate în
baza de date 12. După alegerea modelului, algoritmului şi a datelor necesare,
SSD prezintă utilizatorului toate variantele posibile, astfel ca să fie ales acel
algoritm care satisface cel mai bine cerinţele sale. În urma rulării algoritmului
se obţin rezultatele rezolvării problemei, preluate de modulul 4, care le prezintă
la cererea decidentului în modul cel mai sugestiv pentru el (tabel, diagramă,
grafic etc.). Acest modul conţine şi instrumente care ar atenţiona utilizatorul
în funcţie de rezultatele unei analize a soluţiei problemei asupra unor mo
mente nevralgice ale funcţionării sistemului condus. Modulul 5 permite în
baza cunoştinţelor din modulul 6 descompunerea problemei decizionale
propuse (în cazul când este posibil) în câteva subprobleme-standard pentru
care sunt cunoscute căile de soluţionare, pentru care există modele adecvate
în modulul 8, sau se pot construi modele prin intermediul modulului 10.
Consultând modulul 12 şi modulul 9, este ales algoritmul de calcul. În cazul
când derularea algoritmului nu este asigurată cu datele necesare, se apelează
la utilizator sau la completarea (dacă este posibil) a bazei de date sau se caută
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un alt model, ce ar putea asigura soluţionarea problemei cu datele stocate.
Când nu este găsit niciun model ce ar satisface utilizatorul, se apelează la
modulul 10, prin intermediul căruia în mod interactiv cu instrumentele
dedicate se elaborează, de regulă, un model euristic sau de simulare.
Conexiunile între module se efectuează într-un limbaj ce asigură super
vizarea tuturor componentelor SSD de către modulul central de rezol
vare a problemelor. Se asigură un aspect informaţional unitar al datelor,
cunoştinţelor şi modelelor.
Baza de cunoştinţe conţine modele descriptive bazate pe reguli euristice,
fapt ce le plasează în aria sistemelor-expert, iar baza de modele conţine şi
modele de optimizare, de simulare şi euristice. Astfel, când apare problema
ce trebuie rezolvată de către decidentul asistat de SSD, se răspunde la între
bările posibile: ce ar fi dacă? (what if) şi cum să? (how to), apelând în primul
caz la modele de simulare, iar în al doilea – la cele de optimizare. Se oferă
posibilităţi de acumulare a experienţei rezolvării unor probleme similare şi
folosirea nu numai a unor procedee aprobate, dar şi a unor soluţii ce au fost
apreciate şi memorizate.
În conformitate cu această structură conceptuală au fost elaborate:
- SSD pentru dispecerul întreprinderii de transport auto ce planifică
transportarea unor partide mici de mărfuri;
- SSD pentru formarea planului de activitate a întreprinderii de
transport auto şi de calcul al indicatorilor de exploatare a parcului de
camioane;
- Sistem suport pentru decizii şi monitorizare a finanţării proiectelor
pe  parcursul elaborării şi executării unui program tehnico-ştiinţific.
În majoritatea cazurilor s-a apelat la rezultatele obţinute anterior care
au  fost adaptate pentru fiecare SSD concret.
Sistemul suport pentru decizii în dispecerizarea transportării mărfu
rilor în partide mici a fost elaborat utilizând o parte din algoritmii ce se
acumulase pe parcursul a mai mulţi ani la soluţionarea unor probleme
practice, precum şi o serie de algoritmi elaboraţi special pentru acest sistem.
Fiind la stagiu în Institutul Central Economico-Matematic al AŞ a URSS,
am soluţionat o problemă ce consta în calcularea rutelor optimale pentru
transportarea unor mărfuri omogene în partide mici de la un depozit la un
număr mare de puncte de consum. În calitate de restricţii serveau capacităţile
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vehiculelor şi topologia reţelei de transport. Mai târziu am formulat această
problemă ca o generalizare a problemei m-comisvoiajori şi am propus o
metodă de soluţionare în baza schemei branch and bound [7, 9, 10, 13]1.
Pentru necesităţile Главмосавтотранс am propus un algoritm euristic
ce utiliza particularităţile reţelei de transport a oraşului Moscova, amplasarea
punctelor de consum şi specificul mărfurilor transportate (oxigen în baloane,
produse alimentare pentru grădiniţele de copii, produse lactate pentru
alimentarele oraşului) [1, 2, 3, 5]. Aceşti algoritmi au fost utilizaţi şi pentru
calculele repartiţiei pâinii în oraşul Baku [4].
În instituţiile Gosplanului am continuat (din 1967 până în 1977) aceste
cercetări şi am implementat în Moldova problema transportării pieselor de
schimb pentru maşinile agricole de la baza asociaţiei Молдсельхозтехника
către gospodăriile agricole. Implementarea nu a avut mare succes deoarece
aceste piese de schimb erau extrem de deficitare, iar celor din sistemul de
aprovizionare nu le era convenabil să piardă controlul asupra repartiţiei.
Am inclus în baza de modele şi în baza de algoritmi pentru soluţionarea
problemei al SSD atât algoritmi de soluţionare exactă [5, 7, 54], cât şi de
soluţionare aproximativă [1-4, 53, 55, 61] inclusiv unul ce realiza schema tabu
search [62]. Astfel, în funcţie de problema concretă, decidentul (dispecerul)
are posibilitatea de a alege algoritmul de soluţionare sau apelează la prece
dente (soluţii obţinute anterior).
SSD pentru formarea planului de activitate a întreprinderii de transport
auto şi de calcul al indicatorilor de exploatare a parcului de camioane
Cercetările Centrului de Calcul al Comitetului de stat pentru planificare
al RSSM şi ale Institutului de Planificare erau axate pe elaborarea Sistemului
automatizat de planificare (în rusă ACПP) şi, firesc, am fost încadrat în
aceste elaborări, în particular în elaborarea subsistemului transport auto.
Problema consta în stabilirea volumului de transportare, care îl poate efectua
o întreprindere de transport şi întregul parc de vehicule a republicii în anul
următor şi în următorii cinci ani.
La stabilirea volumului se ţinea cont de modificarea parcului de auto
mobile (numărul de vehicule ce se va suplimenta, structura, performanţele, şi
cele ce aveau să fie scoase din exploatare). În funcţie de modul de organizare a
1

Referinţele sunt numerotate potrivit Bibliografiei din prezentul volum.
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deservirii tehnice a automobilelor şi a reparaţiilor, progresul tehnic, volumul
de mărfuri transportate putea fi majorat. Problema devenea atât complexă,
cât şi complicată [14-17].
Cu întoarcerea la I.M.I. în 1997, un timp am continuat aceste cercetări
colaborând cu Institutul de Planificare şi cu Centrul de Calcul al Ministerului
Transportului Auto [20-24, 33, 34, 35]. S-a conturat un sistem ierarhic integrat
de modele în baza cărora se forma planul de transportare în republică [36,
38, 40-42]. Formarea planului de activitate a transportului pentru anul viitor
sau pentru o perioadă mai mare consta în repartiţia unor fonduri pentru a
putea influenţa cât mai eficient obţinerea unor obiective prestabilite. Deci era
necesar de găsit dependenţa funcţională a volumului de transportare de unii
parametri. În acest scop a fost construită o structură pe mulţimea parametrilor
astfel că orice parametru de rang mai mic poate fi calculat în baza parametrilor
de următorul nivel. Modelele de calcul urmează aceeaşi ierarhie.
Urmând structura conceptuală elaborată de noi, am format modulele
necesare de calcul, de prezentare a rezultatelor, de formare a noilor modele
pentru sistemul suport pentru decizii în planificarea activităţii unităţii de
transport, incorporând algoritmi de calcul prin simulare [20, 25, 40] şi aplicând
tehnici de soluţionare a problemei în dialog cu utilizatorul [24, 33, 35, 41].
Sistem suport pentru decizii în finanţarea şi monitorizarea proiectelor
pe parcursul elaborării şi executării programului tehnico-ştiinţific
Tentativele de trecere la finanţare prin concurs a proiectelor din cadrul
unor programe tehnico-ştiinţifice au necesitat elaborarea unor mecanisme
ce ar da posibilitatea de formare a acestor programe, ţinând cont de volumul
limitat de fonduri alocate şi de faptul că, de regulă, se propun mai multe
proiecte, iar sumele solicitate întrec cu mult volumul alocat programului
concret. În fond problemele de acest gen sunt descrise de modele cu variabile
booleene. Este clar că probleme de dimensiuni mari sunt greu de soluţionat
în timp rezonabil. În acest sistem în modulul ce conţine baza de algoritmi
pentru rezolvarea problemelor, au fost utilizaţi algoritmi elaboraţi anterior
[26, 28, 30, 31, 37, 45, 51], dar şi unii elaboraţi special pentru această pro
blemă [53, 59, 60, 64, 69, 74].
Sistem informatic pentru diagnosticul ultrasonografic
În ultimii ani, împreună cu un grup de colaboratori şi doctoranzi din
laboratorul „Sisteme informatice”, am elaborat un sistem suport decizii
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pentru medici-ecografişti, în cadrul căruia practic nu sunt utilizate metode
tradiţionale de optimizare şi simulare. În acest sistem se implementează
tehnici de inteligenţă artificială, în special sisteme expert, procesarea imagi
nilor, clusterizarea, căutarea rapidă, baze integrate de cunoştinţe, de date, de
imagini [84, 85, 91, 93, 95].
Sistemul suport pentru decizii clinice în domeniul examinării ultra
sonografice a zonei hepato-pancreato-biliară (SONARES 13) s-a testat cu
succes în practica clinică reală la Centrul medical „ANAMARIA-MED” SRL.
Se efectuează cercetări în domeniul tehnologiilor elaborării sistemelor
informatice medicale. O platformă elaborată a permis executarea unui pro
gram pentru diagnosticare şi clasificare a stadiilor precoce ale bolii ficatului
gras non-alcoolic [130, 143, 150, 153, 156, 157, 159, 164]. În proces de
formare este o Reţea pentru metode informatice de asistare a persoanelor
predispuse la accidente vasculare cerebrale prevenibile, folosind dispozitive
de uz general.
Unele perspective în elaborarea SSD
În evoluţia conceptului de SSD s-a pus accentul pe fiecare din cele trei
componente: decizie, decident şi sistem, care este menit să asigure suportul.
Noţiunea de sistem se referă la tehnologia întregului proces, la asigurarea
unor posibilităţi decidentului. Suportul (susţinerea) are menirea de a înţelege
modul cum judecă şi acţionează decidentul, care sunt căile de ajutorare a lui şi
ce instrumente informatice i se oferă. Decizia se referă la aspectele funcţionale
şi analitice, la criteriile de selectare a alternativelor. Se poate presupune că
în perspectivă cercetările în domeniu se vor concentra asupra înţelegerii
modului în care specialiştii iau deciziile în baza unor informaţii nestructurate
din documente textuale. SSD în prezent utilizează informaţiile din bazele de
date. Consider că următorii paşi în evoluţia SSD vor consta în tranziţia de la
prelucrarea datelor la tehnologiile cunoştinţelor, la implementarea calculului
maleabil (soft computing). În ultimul timp se conturează tendinţa de a lua
deciziile mai importante în grup, deci şi SSD vor evolua spre crearea unor
instrumente de asistenţă a acestor grupuri virtuale de decidenţi, care, în
virtutea funcţiilor ocupate, se află la diferite nivele ierarhice, cu diferite grade
de responsabilitate, sunt dispersaţi geografic. SSD deja asigură acumularea
unor deprinderi şi cunoştinţe în procesul decizional. Pentru a spori
potenţialul decizional al decidenţilor se vor elabora instrumente specializate
de creştere a performanţelor lor creative şi cognitive.
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3. Edificarea societăţii informaţionale
Sfârşitul secolului XX a pus omenirea în faţă unor noi condiţii de exis
tenţă, pentru care standardele obişnuite de viaţă nu mai sunt valabile. Prezenţa
lor se manifestă deja în economie, cultură, orientându-le spre valorile morale
general umane, instruire permanentă, toleranţă, cunoaştere. Cunoştinţele
sunt singura comoară valoarea căreia creşte în rezultatul împărtăşirii cu
semenii. Cunoştinţele sunt principial inepuizabile. Deci o cale de a asigura
noi realizări în viaţa oricărei societăţi (economice, tehnologice, culturale,
etice etc.) este producerea, selectarea, acumularea, diseminarea informaţiei
şi a cunoştinţelor prin implicarea în acest proces a tuturor membrilor acestei
societăţi şi, în primul rând, a cercetătorilor. Intrarea în mileniul trei a fost
marcată de confruntarea cu o serie de probleme, ce nu mai pot fi rezolvate
prin metode şi tehnologii existente, prin cunoştinţele şi experienţa acumulată.
Prăpastia în nivelul de dezvoltare şi de viaţă între un grup mic de ţări şi
majoritatea covârşitoare ale celorlalte nu numai că nu dispare, ci se măreşte.
Discrepanţa între păturile bogate şi cele ce se află sub nivelul de existenţă din
multe ţări ale Europei de Sud–Est, răspândirea violenţei, erodarea normelor
etice – toate sunt probleme, ce împiedică formarea unei Europe a naţiunilor.
De aceea apariţia conceptului de Societate Informaţională Globală se pare o
cale spre prosperare.
Evoluţia noţiunii de informatizare ‒ care presupune automatizarea majo
rităţii proceselor posibile prin aplicarea calculatoarelor, reţelelor de calcu
latoare, tehnologiilor informatice ‒ spre noţiunea de societate informaţională
globală presupune şi schimbarea paradigmelor, schimbarea accentelor: de
la mijloace tehnice şi procese tehnologice la procese de intelectualizare a
producerii, de educaţie, instruire, formare a unor noi modalităţi de lucru,
de convieţuire, de participare activă în luarea deciziilor, de stabilire a unor
noi norme etice, morale etc. Mijloacele tehnice şi procesele tehnologice sunt
doar instrumente în atingerea scopurilor, realizarea acestor scopuri însă este
imposibilă fără schimbările enumerate.
Problema edificării societăţii informaţionale se abordează nu atât în plan
tehnic şi tehnologic (aspecte de o importanţă incontestabilă, iar în cazul ţării
noastre chiar şi de acută necesitate), cât în plan de analiză a posibilităţilor
utilizării potenţialului creator al fiecărui membru al societăţii, a formării
unor noi metode de lucru şi de învăţare, a unor noi modele de democraţie,
de conlucrare a guvernării cu societatea civilă, a formării unei societăţi mai
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propice fiecărui din noi în calitate de cetăţeni ai ţării noastre, ai Europei.
Am promovat concepţia noastră, concepţie formată din examinarea
unor documente adoptate de comunitatea europeană şi cea mondială, din
literatura de specialitate, din discuţiile în cadrul seminarului „Problemele
edificării societăţii informaţionale în Moldova”, conferinţelor BIT+, din
lucrul asupra proiectelor Politici pentru edificarea societăţii informaţionale,
executat la comanda Fundaţiei pentru dezvoltare digitală din Moldova,
„Electronic Services in Public Administration (e-governance); Privacy and
Freedom of Information” şi „Connectivity and public access to the Information
Society technologies at the community level (on the basis of models of publicprivate partnership and successful practicies of local governance)” din cadrul
grantului PNUD MOL/03/004 „Elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare
a societăţii informaţionale în Republica Moldova”.
Considerăm că viziunea noastră şi-a adus aportul la elaborarea Strate
giei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică” şi
Planului de acţiuni, aprobate de Guvern (Hotărârea nr. 255 din 9.03.2006)
şi la o înţelegere mai profundă a unor probleme de importanţă vitală pentru
societatea noastră.
Începând cu a.1999, am publicat lucrări ce abordau sistemul de indicatori
ai pregătirii integrării în societatea informaţională (e-rediness), examinau
rolul ştiinţei în societatea informaţională, a culturii electronice, educaţiei
electronice, guvernării electronice, precum şi a unor aspecte juridice [57-59,
66-68, 70, 71, 76-83, 86-92, 96]. Majoritatea acestor aspecte au fost tratate
pentru prima oară în Moldova în cartea „Considerente asupra edificării
societăţii informaţionale în Moldova” [75] (coautor S. Cojocaru ).
Am examinat în câteva lucrări şi am insistat asupra necesităţii asigurării
accesului nediscriminatoriu al întregii populaţii la informaţie prin stabilirea
punctelor de acces public la Internet (PAPI), ce ar contribui la depăşirea
inegalităţii digitale (digital divide) între populaţia urbană şi cea de la ţară.
Ultima problemă (atât la general, cât şi pentru Moldova) am tratat-o [101,
102] în capitolele 3 „Digital divide: Introduction to the problem” şi 4 „Digital
divide: A glance at theproblem in Moldova” din monografia „Information
communication technologies and human development: Opportunities and
challenges”, care a apărut în Editura „Ideagroup Inc. Hershey”, London,
Melbourne, Singapore (coautori L. Burtseva, S. Cojocaru, G. Magariu şi
T.  Verlan).
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Unele constatări la moment (și contribuţii):
• Am propus soluţii privind problema ce consta în calcularea rutelor
optimale pentru transportarea unor mărfuri omogene în partide mici. Am
formulat această problemă ca o generalizare a problemei m-comisvoiajori
şi am propus algoritmi de soluţionare în baza schemei branch and bound şi
tabu search.
• Pentru necesităţile Главмосавтотранс a fost elaborat un sistem
informatic în baza unui algoritm euristic utilizat pentru calcularea rutelor
de transportare a oxigenului în baloane, produselor alimentare pentru
grădiniţele de copii, produselor lactate pentru alimentarele oraşului. Acest
sistem a fost utilizat şi pentru calculele transportării pâinii în oraşul Baku
şi implementat experimental în Moldova la problema transportării pieselor
de schimb pentru maşinile agricole de la baza de stocare a asociaţiei
Молдсельхозтехника gospodăriilor agricole.
• Am propus o structură a sistemelor suport pentru decizii ce asigură
funcţionalitatea sistemului şi comoditatea pentru decident în procesul rezol
vării problemei. Această structură permite o abordare unică, indiferent de
domeniu şi natura problemei.
• Cu participarea mea nemijlocită au fost elaborate un șir de sisteme
informatice, printre care:
1. SSD pentru dispecerul întreprinderii de transport auto ce planifică
transportarea unor partide mici de mărfuri.
2. SSD pentru formarea planului de activitate a întreprinderii de tran
sport auto şi de calcul al indicatorilor de exploatare a parcului de camioane.
3. Un sistem suport pentru decizii în finanţarea şi monitorizarea pro
iectelor pe parcursul elaborării şi executării unui program tehnico-ştiinţific.
4. În ultimii ani s-a elaborat un Sistem informatic pentru diagnosticul
ultrasonografic destinat medicilor-ecografişti, în care s-au implementat
tehnici de inteligenţă artificială, în special sisteme expert, procesarea ima
ginilor, clusterizarea, căutarea rapidă, baze integrate de cunoştinţe, de date
şi de imagini.
5. În cadrul proiectului de transfer tehnologic 170T Sistem suport
pentru decizii clinice în domeniul examinării ultrasonografice a zonei hepatopancreato-biliare (SONARES 13) s-a efectuat testarea reală în practica clinică
în Centrul medical „ANAMARIA-MED” SRL.
6. În cadrul acordului de cooperare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a
Moldovei şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF)
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s-a realizat proiectul „Instrumente asistate de calculator pentru diagnosticare
şi clasificare a stadiilor precoce ale bolii ficatului gras non-alcoolic (BFGNA)
împreună cu o echipă din Universitatea Guttenberg din Mainz.
7. Împreună cu colegii din Institutul de Informatică a Universității
Johannes Guttenberg din Mainz și de la Institutul de Tehnologii Software și
sisteme interactive a Universității Tehnologice din Viena se efectuează cercetări
pentru formarea unui nucleu de colective de cercetare în cadrul proiectului
comun „Reţea pentru metode informatice de asistare a persoanelor predispuse
la accidente vasculare cerebrale prevenibile, folosind dispozitive de uz general”.
În domeniul problemei edificării societăţii informaţionale:
o Am efectuat cercetări asupra rolului ştiinţei în societatea informa
ţională, culturii electronice, educaţiei electronice, guvernării electronice,
sistemului de indicatori ai pregătirii integrării în societatea informaţională
(e rediness) şi ai celor de monitorizare a procesului de depăşire a inegalităţii
digitale (digital divide), precum şi a unor aspecte juridice.
o Am examinat problema asigurării accesului nediscriminatoriu al
populaţiei la informaţie, am propus şi am argumentat soluţionarea ei prin
formarea punctelor de acces public la Internet în şcoli.
o Am condus şi am participat nemijlocit la cercetări în cadrul pro
iectelor:
a) Politici pentru edificarea societăţii informaţionale, executat la
comanda Fundaţiei pentru dezvoltare digitală din Moldova;
b) „Servicii electronice în Administraţia Publică (e governance);
libertatea la informaţie”;
c) „Conectivitatea şi accesul public la serviciile Societăţii Informa
ţionale la nivel de comunităţi” din cadrul grantului PNUD MOL/03/004
„Elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale în
Republica Moldova”.
o Am participat la elaborarea Strategiei Naţionale de edificare a socie
tăţii informaţionale „Moldova electronică” şi Planului de acţiuni, aprobate de
Guvern (Hotărârea nr. 255 din 9.03.2006).
Paralel cu aceste cercetări am abordat şi probleme generale ale dezvoltării
matematicii şi informaticii, rezultatele fiind publicate în [27, 46, 47, 86].
M.c. Constantin GAINDRIC
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Distinşi membri ai senatului,
Stimaţi oaspeţi, colegi, prieteni,
Sunt foarte onorat să primesc astăzi titlul de doctor honoris causa a
Universităţii de Stat din Tiraspol, cea mai veche instituţie de învăţământ
superior din Republica Moldova.
Ţin să mulţumesc din suflet Senatului şi conducerii Universităţii pentru
înalta apreciere a cercetărilor mele pe parcursul activităţii de 47 de ani.
Mulţumesc special domnului acad. M. Cioban pentru atitudinea cordială,
prietenească pentru susţinerea de care mă bucur din partea domniei sale.
Sunt măgulit de ce s-a spus astăzi, dar cred că se demonstrează mai mult
bunăvoinţa domniilor voastre. Însă ziua de astăzi este un prilej pentru mine
de a medita asupra unor reuşite şi, de ce nu, şi asupra unor eşecuri.
Am avut profesori valoroşi la Bălţi: V. Belousov, I. Gohberg, V. Ceban,
I.  Bersucher, care mi-au altoit unele deprinderi şi exigenţe.
Poate de aceea rar am fost mulţumit de ce am realizat şi mereu am tot
căutat noi căi şi am modificat accentele preocupărilor mele în cercetare.
Prin anii 60 ai secolului trecut se credea, cam naiv, în atotputernicia
metodelor matematice în soluţionarea problemelor practice de orice natură.
Problemele inginereşti se soluţionau cu succes, însă orice problemă în care
figura omul (în rol de executant, dar mai ales de decident), nu mai avea o
soluţie acceptabilă, cu toate că noi, cei implicaţi în rezolvare, îi convingeam
pe cei ce ne comandase, sau poate încercam să ne convingem pe noi însuşi că
le-am propus soluţia optimală.
Să fac o paranteză: cei ce activează în matematica pură au norocul să
fie apreciaţi de colegi, deci de cei ce au aceeaşi ocupaţie şi capacitatea de
a înţelege rezultatul. Cei din matematica aplicativă şi informatică trebuie
să convingă persoane cu altă pregătire dar şi mentalitate, deci le este în
majoritatea cazurilor mai greu să fie înţeleşi.
Noi deja ne dădeam seama că soluţiile problemelor de un interes prac
tic trebuie să satisfacă mai multe criterii. Am început să ţinem cont de multi
criterialitate. Şi din nou numai în rare cazuri soluţiile propuse îi îndestulau pe
cei cărora doream să le fie de folos. Cauza era şi este în aceea că noi soluţionăm
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o problemă, un model ce încearcă să surprindă problema reală, făcând abs
tracţie de unele momente ce matematicienilor sau informaticienilor ni se par
neesenţiale. Iar aceste omiteri pot fi decisive pentru decident.
Dar să mă întorc la multicriterialitate. Orice problemă ce prezintă interes
practic atinge interesele mai multor persoane sau colective. Or aceasta ne
deplasează din aria găsirii soluţiei optimale a unei probleme matematice pe
un teren şubred de relaţii şi interese în viaţă.
Încercarea de a trece de la scopul unei decizii „de a găsi cea mai bună
variantă”, care noi în limbajul nostru, numim soluţie optimală şi tindem
atingerea valorii maximale sau minimale a unui sau a câteva criterii, ne poate
juca festa.
Cu bună credinţă încercăm să substituim o calitate „cel mai bun” prin
cantitate – prin valoarea minimală sau maximală a unui indicator. Să vedem
unde ne poate deplasa această substituţie.
Cu toţii încă ne amintim metoda inducţiei complete. Dacă o afirmaţie e
adevărata pentru i = 1 şi dacă, din presupunerea că este adevărată pentru i = n ,
deducem că şi pentru i = n + 1 tot este adevărată, atunci afirmaţia este adevărată
pentru orice i oricât de mare. Ne întrebăm dacă această metodă folosită atât de
larg cu succes în matematică este aplicabilă şi în viaţa de toate zilele.
Mulţi cunosc paradoxul Eubulide sub numele paradoxul pleşuvului.
O persoană de 20 ani este tânără. Despre cineva trecut de 90 ani se zice că
e bătrân. Să măsurăm vârsta în minute. Dacă cineva este tânăr la vârsta n
minute, el rămâne tânăr şi peste un minut. Metoda inducţiei complete arată
că persoana dată nu va îmbătrâni niciodată.
Şi în acest caz divergenţa între rezultatul matematic şi bunul simţ se
datorează încercării de a explica calitatea prin cantitate. Rezultatele modelă
rilor în problemele reale trebuie să fie testate din punctul de vedere al cores
punderii rezultatului obţinut sensului practic (mai des economic). Dar mai
este necesar de clarificat, împreună cu decidentul, ce compromisuri este dis
pus dânsul să accepte, deoarece, urmărind câteva scopuri concomitent, este
imposibil de atins cele mai mari performanţe pentru fiecare în parte.
Aş vrea să amintesc un moment extrem de important pentru luarea deci
ziilor. Varianta cea mai bună pentru orice sistem, inclusiv pentru o comunitate
de oameni, nu va fi cea mai bună şi pentru fiecare componentă în parte.
Ca să fiu mai explicit aduc un exemplu simplu. Fie că două persoane se
află într-o barcă în mijlocul unui lac. Primul vrea să ajungă într-un punct
spre nord de barcă, iar al doilea spre sud. Dacă fiecare va vâsli fără a ţine cont
de ceea ce doreşte celălalt, barca se va învârti pe loc, fiecare din ei rămânând
tot atât de departe de scopul dorit, ca şi până a începe a vâsli. Numai dacă vor
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negocia o direcţie de compromis (să zicem vest sau est) care nu coincide cu
cea dorită nici de unul, însă fiecare din ei va obţine un rezultat, suficient de
satisfăcător. Exemplul ne sugerează un mod de comportament şi în cazuri de
importanţă socială, inclusiv în politică. Între timp începuse a apărea lucrări
în care se discutau aspecte psihologice ale luării deciziilor.
Cel puţin mie îmi părea straniu – ce are psihologia cu optimizarea?
Până la conştientizarea că luarea deciziei nu este numai matematică a
mai trecut timp. Lucruri care le vedem simple acum, atunci nu reuşeam să
le surprind (şi nu numai eu). Un exemplu. Cineva ia decizia însă, de regulă,
executarea îi revine unei alte persoane, dar şi mai des unui colectiv, care are
o viziune proprie atât asupra deciziei elaborate, cât şi asupra modului de
îndeplinire a ei. Fiecare din noi are propriile priorităţi şi propria viziune care,
de regulă, nu coincide cu a decidenţilor, de aceea şi o propunere bună (nu
zic decizie), poate să conducă la rezultate rele. Dar mai este şi alt aspect. În
multe cazuri decidentul nu reuşeşte să transmită corect mesajul său şi anume
în ce constă problema, care sunt criteriile de evaluare a variantelor posibile,
care sunt priorităţile sale, ce poate ceda dintr-o prioritate aşa ca să obţină o
îmbunătăţire a unei alte calităţi.
De câte ori noi, cei ce realizam un contract economic, veneam cu
rezultatele la cei ce ne-au comandat contractul, satisfăcuţi că am obţinut un
rezultat performant, şi nu înţelegeam de ce el nu este apreciat. Consideram că
aveam nenorocul să colaborăm cu un retrograd… Mai citind din H. Simon
unele articole din revista ce începuse a se edita Decision Support Sistems, am
început a ne apropia de sistemele suport pentru decizii.
S-a constatat că simbioza metodelor matematice (optimizarea, simu
larea) cu informatica (sisteme informatice, inteligenţă artificială), dacă nu
uităm de realitate, este nu numai benefică dar şi productivă.
Decizia este rezultatul activităţii conştiente de alegere de către persoană
a unei variante de acţiuni din mai multe posibile. Deci să nu ne facem iluzii,
nicio tehnologie informatică nu poate înlocui persoana în luarea deciziei.
Însă persoanei, ce ia decizii importante, îi sunt necesare ajutoare ‒
instrumente informatice, ce oferă informaţiile, efectuează operaţii de rutină
asupra lor, dar îl şi ajută să înţeleagă mai bine problemele, să-şi ordoneze pre
ferinţele, îi oferă variante admisibile de soluţii. Acest ajutor îl efectuează SSD.
Am încercat prin lucrările mele să dezvolt unele concepţii şi să elaborez în
baza lor sisteme concrete. În ultimii ani, împreună cu un grup de colaboratori
şi doctoranzi din IMI dar şi de la USMF elaborăm un sistem suport decizii
pentru ultrasonografie, în cadrul căruia practic nu sunt utilizate metode tra
diţionale de optimizare şi simulare.
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În acest sistem se implementează tehnici de inteligenţă artificială, în
special sisteme expert, procesarea imaginilor, baze integrate de cunoştinţe,
de date, de imagini.
Un alt domeniu important în care am activat din necesitate de a face faţă
unor cerinţe, este edificarea societăţii informaţionale.
Am promovat o concepţie, formată din experienţa de elaborare a unor
proiecte la comanda PNUD-Moldova, care şi-a adus aportul la elaborarea
Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova elec
tronică” şi a Planului de acţiuni, aprobate de Guvern.
Am examinat rolul ştiinţei în societatea informaţională, a culturii
electronice, educaţiei electronice, guvernării electronice, precum şi a unor
aspecte juridice. Majoritatea acestor aspecte au fost tratate pentru prima oară
în Moldova în cartea „Considerente asupra edificării societăţii informaţionale
în Moldova” (coautor dr. hab. S. Cojocaru).
Am insistat asupra necesităţii asigurării accesului întregii populaţii la
informaţie prin stabilirea punctelor de acces public la Internet, ce ar contribui
la depăşirea inegalităţii digitale între populaţia urbană şi cea de la ţară.
Ultima problemă (atât la general, cât şi pentru Moldova) am tratat-o
în două capitole a unei monografii apărute în SUA (coautori L. Burtseva,
S.  Cojocaru, G. Magariu şi T. Verlan).
Ele au fost reeditate în ediţia prestigioasă Information Communication
Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, (6 volume) în
SUA în 2008, iar un capitol a mai fost reeditat şi în Selected Readings on Global
Information technology. Contemporary applications, Section I, Fundamental
Concepts and Theories, tot în SUA, 2008.
Nu sunt cele mai valoroase rezultate ale noastre, dar au avut cea mai
mare popularitate.
Dacă am reuşit ceva în viaţă, se datorează norocului de a avea colegi
excepţionali, începând de la primul director acad. V. Andrunachievici, de la
care am avut multe de învăţat.
Colectivul IMI mi-a devenit o a doua familie în care mă simt încă necesar,
dar şi toţi cei cu care am avut contacte de serviciu şi de simplă colaborare
într-un mod sau altul au contribuit la formarea mea. Le sunt recunoscător.
Răbdarea cu care m-aţi ascultat mă onorează. Încă o dată mulţumesc
din suflet membrilor Senatului acestei prestigioase Universităţi, care se
remarcă prin cercetări de cel mai înalt nivel în matematică şi informatică,
pentru înalta apreciere.
M.c. Constantin GAINDRIC

Partea I

DESPRE COLEGI

DREPTUL DE A SCRIE DESPRE PROFESOR

D

acă ar fi să încadrez aceste amintiri într-o o imagine, aş fi tentat
să aleg o pictură a post-impresionistului francez Georges Seurat
(1859‒1891), un celebru exponent al poantilismului, ale cărui tablouri se
constituie integral din mii de puncte multicolore, adesea reprezentările fiind
percepute doar de la distanţă. Prin rândurile ce urmează creionez şi eu câteva
puncte pe această pânză comună pe care încercăm să schiţăm portretul
ilustrului savant în speranţa că, de la distanţa anilor ce s-au scurs, chipul
luminos al academicianului Vladimir Andrunachievici ni se va dezvălui mai
clar, la dimensiunile lui reale.
Cred că evocările unei persoane, oricât de ample ar fi, nu pot fi mai mult
decât nişte impresii fragmentare. Şi cauza nu constă doar în imperfecţiunea
memoriei naratorului. Esenţial şi primar este în aceste amintiri faptul că
personalitatea evocată este surprinsă doar în momente importante sau
situaţii neordinare (în viziunea autorului ), când ia nişte decizii apte să
modeleze viitorul, exprimându-şi astfel anumite calităţi, necunoscute până
atunci, sau stări emoţionale profunde. Însă viaţa cotidiană nu este prea
bogată în astfel de momente. Şi numai cineva care a putut observa această
persoană în permanenţă la lucru, la odihnă, în familie poate că şi are dreptul
moral să dea publicităţii memoriile sale.
Nu sunt printre cei care au acest drept. Şi totuşi, în ansamblu, multe
din evenimentele care au avut loc în Institutul de Matematică şi Informatică
al AŞM şi la Academie pe parcursul a trei decenii, îmi permit să apreciez
obiectiv rolul şi aportul academicianului Vladimir Andrunachievici în evo
luţia ştiinţei din ţara noastră.
L-am cunoscut în august 1964 ‒ îmi încheiasem serviciul militar şi,
la recomandarea prof. V. Belousov, am venit să mă angajez la Institutul de
Matematică cu Centrul de Calcul al AŞM, cum se numea el pe atunci. Mi-a
trebuit ceva îndrăzneală, căci intuiam că pentru mine, un tânăr de la ţară cu
studii pedagogice, era aproape neverosimil să obţin postul de laborant întrun institut academic (unde mai pui că urma să depăşesc şi dificila situaţie
de a mă întreţine cu un academician). Însă îndemnul prof. V. Belousov şi
recomandările altor profesori, I. Gohberg şi V. Ceban, cărora le-am fost
student la Institutul Pedagogic din Bălţi, m-au făcut să-mi iau inima-n dinţi
şi să mă prezint în faţa temutului academician.
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Am simţit oare atunci cât de mult însemnau pentru acad. Andrunachievici
recomandările deja cunoscuţilor matematicieni V. Belousov şi I. Gohberg?
Cred că nu – am înţeles acest lucru abia peste mulţi ani. Poate numai acum
am sesizat în profunzime o calitate primordială a dlui V. Andrunachievici  –
încrederea în oameni, şi anume în semenii care i-au demonstrat deja că o
merită.
În primul rând, beneficiau de încrederea lui persoanele care se afirmau
prin veritabile rezultate ştiinţifice. Pentru dl academician notorietatea ştiinţi
fică echivala cu bonomia, cumsecădenia şi onoarea. Spre regret, a avut şi
suficiente cazuri când aşteptările nu i-au fost îndreptăţite.
Totuşi, până în ultimele sale clipe, criteriul de apreciere a oamenilor a
rămas valoarea muncii lor, în cazul dat – rezultatele lor ştiinţifice, şi nu putea
admite nicidecum ideea că insul care a obţinut rezultate strălucite ar putea
fi, totodată, certat cu adevărul sau străin bunului simţ.
Uneori aceste convingeri aveau şi anumite repercusiuni asupra celor care
încă nu reuşiseră să se manifeste în cercetare. În schimb, când un tânăr era
apreciat la un seminar sau conferinţă, el devenea obiectul atenţiei şi laudelor
interminabile ale academicianului, fapt care făcea ca persoana vizată să se
simtă, cu timpul, penibil. În primul rând, fiindcă în cercetare rezultate exce
lente nu poţi obţine în fiecare zi şi ce te faci dacă la fiecare întrunire eşti
întrebat: ce mai ai nou? Noroc că aceste întâlniri nu erau prea frecvente:
V.  Andrunachievici, pe lângă postul de director al institutului, avea şi multiple
alte funcţii: de academician-coordonator, vicepreşedinte, membru al mai
multor comisii. În al doilea rând, tânărul lăudat se simţea jenat în relaţiile
sale cu colegii – lucrau cu sârg toţi şi poate că numai o întâmplare fericită
i-a permis anume lui să realizeze ceva valoros, demn de atenţia directorului.
Abia mai târziu am conştientizat că prin această abordare reuşită savantul
încadra acea persoană (de altfel şi pe ceilalţi matematicieni) în permanenţa
cercetării şi-i sugera că descoperirile sunt rezultatul unei munci grele şi ‒ de
ce nu? – a unui talent ce evoluează pe măsura scopurilor propuse.
Prin anii ’60 mulţi dintre tinerii ce obţineau dreptul de a lucra în Insti
tutul de Matematică erau trimişi la stagii şi doctorat în centrele ştiinţifice
din Kiev, Moscova, Novosibirsk. Fiecare dintre ei era în atenţia directorului.
Aflându-se în delegaţie în aceste oraşe sau primind vizitele conferenţiarilor
din centrele pomenite la Chişinău, V. Andrunachievici se interesa, de regulă,
de rezultatele stagiarilor.
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Fiind foarte ocupat, acad. V. Andrunachievici îşi stabilea uneori între
vederile cu tinerii matematicieni în afara orelor de program. Eu însumi, fiind
în stagiu la Institutul Central Economico-Matematic din Moscova, am fost
invitat seara la hotelul „Moscova” (astăzi nu mai există). Pe lângă emoţiile
care mă încercau în legătura cu faptul că urma să-i prezint un raport (se
transforma de obicei într-o discuţie ce-i permitea interlocutorului să ne
tatoneze orizontul ştiinţific, nivelul de cultură, ocupaţiile, interesele etc.),
eram impresionat şi de perspectiva inedită de a vedea un hotel, considerat
pe atunci de lux.
Aflând că mi se propusese să fiu angajat în institutul în care-mi făceam
stagiul, de cum a sosit la Moscova acad. V. Andrunachievici m-a invitat la
hotel intenţionând să mă convingă să revin acasă. În plus, înţelegând că
decizia o voi lua împreună cu soţia, ne-a invitat pe ambii. De fapt, nici nu a
trebuit să insiste – noi eram deja decişi să ne stabilim la Chişinău. Cunosc şi
alte cazuri când academicianul a procedat în acelaşi mod.
Specialist notoriu în algebră, educat în spiritul matematicii pure (pe care
obişnuim s-o etichetăm drept „teoretică”), acad. V. Andrunachievici a fost
promotorul aplicării metodelor matematice în economie. Dumnealui a fost
cel care a insistat să procurăm primul calculator БЭСМ-2 şi a susţinut cu
ardoare ideea creării unui colectiv de informaticieni în cadrul institutului.
Nu aş vrea totuşi să-i idolatrizăm personalitatea, să vedem în loc de
soarta unui savant o icoană. Era un om care îşi dădea perfect seama că în
orice domeniu specialistului îi este necesară o temeinică pregătire teoretică.
Considerând că cei din sectoarele teoretice o au, în unele cazuri promova
în laboratoarele aplicative şi de informatică doctori tineri din sectoarele
teoretice. Nu pot confirma că cei de la informatică şi matematica aplicativă
erau totdeauna încântaţi de aceste remanieri pe orizontală.
Totuşi atare manevre s-au soldat şi cu anumite reuşite. În acest sens
l-aş menţiona pe actualul profesor Andrei Gameţchi (discipol al acad.
B.  Delone, geometru notoriu), care a reuşit să formeze un colectiv puternic
ce a soluţionat multiple probleme de optimizare în agricultură şi în industria
alimentară. Însă în cazurile când promovarea „teoreticianului” nu conducea
la rezultatele scontate, experimentul finaliza sau cu reîntoarcerea acestuia în
domeniul său „nativ”, sau cu trecerea la activitatea didactică.
În relaţiile cu colaboratorii totdeauna respecta o anumită distanţă (deşi
nu aş spune că dumnealui ar fi impus-o categoric). Au existat unele lucruri
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pe care le-ar putea descrie doar colegii care i-au fost cu adevărat apropiaţi, cei
cu care era în relaţii mai strânse şi sper că această carte va îngloba şi astfel de
memorii.
Din octombrie 1977 până în aprilie 1991 am lucrat sub conducerea
dumnealui ‒ în calitate de vicedirector. Sigur că au existat şi momente când nu
era satisfăcut de modul în care soluţionam unele probleme. Am purtat amândoi
discuţii destul de dificile, dar în majoritatea cazurilor găseam argumentele
necesare pentru a limpezi situaţia. Zic, în majoritatea cazurilor, pentru că au
fost şi unele când în dezbaterile despre anumite persoane, de care dumnealui
era ataşat, nu am găsit soluţiile care ne-ar fi convenit amândurora.
Vreau să fiu înţeles corect. Consider că orice om (şi cu atât mai mult ‒ un
talent) are dreptul la slăbiciuni sau greşeli, însă deseori consecinţele acestora
cel mai mult îl afectează pe cel care s-a înşelat. După cum afirmam mai sus,
supraaprecierea celor cu rezultate mai bune, fără a ţine cont de calităţile lor
umane, l-au întristat ulterior pe academician şi i-au trezit multe regrete.
Îmi amintesc că, cu puţin timp înainte de trecerea dumnealui în nefiinţă,
m-a rugat să-l chem la spital pe un coleg, foarte apreciat de dânsul, pentru o
discuţie. I-am îndeplinit dorinţa, dar deşi ambii ştiau deja că această întâlnire
putea fi ultima, invitatul aşa şi nu a venit să-l vadă... Altul, susţinut în toate,
inclusiv promovat la seminarele din două centre importante din Rusia (şi nu
numai), cum numai a obţinut ce şi-a dorit, a şi uitat de acest sprijin, ajungând
ulterior chiar să-l urască. Nu pot spune că acad. V. Andrunachievici nu
înţelegea ce reprezintă el ca om, dar cu toate acestea l-a ajutat.
Au fost şi cazuri când unii colegi, pentru a-şi promova un anumit interes
personal, au speculat cu numele lui Andrunachievici sau chiar s-au dat drept
discipolii favoriţi ai academicianului, ştiind că el nu avea obiceiul să dezmintă
asemenea falsuri.
Tot la spital, în răstimpul când conştientizase deja faptul că nu se va mai
însănătoşi şi că i-au rămas zile numărate, academicianul V. Andrunachievici
şi-a permis, într-o discuţie despre problemele institutului, să-i caracterizeze
destul de drastic pe câţiva colegi. Sincer vorbind, în acel moment nu am fost
de acord cu el, dar în acea situaţie am considerat că nu era cazul să intru în
dispute. Ulterior însă mare mi-a fost mirarea să văd cum, una câte una, acele
aprecieri s-au adeverit...
Un alt caz. Cu mult mai înainte, când era încă în plină vigoare, am
avut cu directorul nostru o discuţie despre o persoană ce credea în forţa
neţărmurită a metodelor matematice şi informaticii în cercetare. Cunoaştem
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cu toţii faptul că aceste metode au şi limite, în primul rând, pot ajuta numai
în cazul în care există deja o formulare coerentă a problemei. L-am întrebat
atunci pe academician – cum explică el această opinie eronată la un specialist,
considerat lider în domeniul profesat. Mi-a răspuns foarte sugestiv: ştiţi doar
că cei mai înveteraţi în credinţă nu sunt ierarhii bisericeşti, ci analfabeţii. Am
înţeles că, pentru a-ţi face bine meseria, îţi trebuie un orizont mult mai larg
decât domeniul tău. Cred că luciditatea şi profunzimea academicianului
V.  Andrunachievici se cer a fi reevaluate.
Extrem de exigent faţă de orice activitate şi cu o bogată experienţă
de cadru didactic, ne spunea adesea: „Aveţi marele noroc să faceţi ştiinţă
într-un institut academic ‒ singuri vă planificaţi activitatea, vă ocupaţi cu
ce vă place, iar statul vă susţine şi cu o bursă de cercetare. Preţuiţi această
şansă!” Să-i dăm dreptate directorului. Poate că astăzi sună cam şocant acest
îndemn, dar pe atunci, când cercetarea era apreciată şi considerată drept
muncă prestigioasă, când salariul unui doctor în ştiinţe depăşea considerabil
media pe ţară, îndemnul mentorului nostru ne reconsidera priorităţile şi ne
stimula.
M-a impresionat atitudinea dumnealui faţă de tentativa noii conduceri
de a reactualiza denumirea institutului. Mulţi ani (conform unei mode
sovietice) pentru a arăta că este dotat cu calculatoare, Institutul, se numea, de
Matematică cu Centru de Calcul. Deja prin 1991 partea a doua a denumirii
devenise un anacronism. Când am discutat această chestiune în cadrul con
siliului ştiinţific, unii membri au fost împotriva denumirii de Institutul de
Matematică şi Informatică. Dânsul, cu toate că era fondatorul acestei instituţii
şi, bineînţeles, era în drept să pledeze pentru numele ei iniţial, a considerat
argumentele aduse drept fondate şi a susţinut totalmente ideea modificării
denumiri.
Spre regret, cu toate că şi Secţia de Ştiinţe Fizice şi Matematice, şi
Prezidiul AŞM aprobase noua denumire, un specialist din agricultură şi un
matematician ‒ ambii membri ai Academiei ‒ au pledat la Adunarea generală
a AŞM pentru păstrarea numelui existent. Fiecare avea argumentele sale  –
primul, că institutul cu o denumire nouă va fi impus să efectueze unele
lucrări la comanda Guvernului, cel de al doilea ‒ că informatica este parte
componentă a matematicii. Dl V. Andrunachievici nu a asistat la acest for
academic, iar mie nu mi s-a oferit dreptul de a aduce argumentele de rigoare.
Majoritatea membrilor AŞM, obosită de şedinţa îndelungată, nu a dorit să se
antreneze în discuţii. Doar peste câţiva ani acest scop a fost atins.
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Am evocat acest caz ca dovadă că academicianului V. Andrunachievici
îi era propriu simţul noului, că era adept al unor inovaţii ce actualizau şi
direcţiile de cercetare, şi tematica lor. Menţionasem deja că a susţinut şi a
promovat atât matematica aplicativă, cât şi informatica, că a contribuit
esenţial la stabilirea unor relaţii ştiinţifice de colaborare cu domenii precum
industria, agricultura şi transportul.
Pentru a menţine în continuare un nivel înalt al cercetărilor, cu orice
ocazie directorul invita somităţi ştiinţifice la Chişinău. Astfel, practic toţi
cercetătorii din institut au ascultat prelegerile academicienilor A. Tihonov,
N.  Bogoliubov, V. Gluşkov, A. Dorodniţîn, P. Aleksandrov, A. Şirşov, S.  Nikolski,
N. Moiseev (mulţi au şi discutat cu ei), precum şi cu alţi profesori din cen
trele ştiinţifice sovietice sau din străinătate.
Vizitele acestor savanţi erau şi un bun prilej de promovare a rezultatelor
obţinute în cadrul institutului atât pentru cercetătorii consacraţi, cât şi pentru
cei tineri. Sunt sigur că în asemenea discuţii mulţi colegi au fost încurajaţi în
cercetările lor şi au primit sfaturi, care, în alte condiţii, nu le-ar fi avut.
Cândva am scris că majoritatea matematicienilor noştri au devenit cer
cetători de performanţă graţie atmosferei de creaţie ce se formase în colec
tivele primare şi în întreg institutul. Cert e faptul că şi Valentin Belousov,
şi Israel Gohberg, şi Constantin Sibirschi, şi Aleksandr Kuzneţov au con
tribuit la ridicarea nivelului cercetărilor în institut, ei înşişi fiind influenţaţi şi
îndrumaţi de directorul institutului. În acest context, nu mă refer la şedinţele
sau întrunirile cu acad. V. Andrunachievici. Pur şi simplu, ceea ce observam
zilnic la el – exigenţa şi pasiunea pentru munca de cercetare, corectitudinea
faţă de colegi, sprijinul generos al celor ambiţioşi şi talentaţi  ‒ influenţau
mai mult matematicienii decât indicaţiile lui directe. Asemenea atmosferă
de creativitate şi muncă asiduă domina şi în institutele din Secţia de Ştiinţe
Fizice, Matematice şi Tehnice, pe care el o coordona, dar şi în alte situaţii în
care se implica academicianul.
Îmi amintesc cum a acţionat directorul V. Andrunachievici în a obţine
pentru personalul Institutului de Matematică cu Centrul de Calcul categoria
I de salarizare. În acest scop ne-am deplasat împreună la Moscova. Cu toate
că o comisie, formată din matematicieni iluştri ai Academiei de Ştiinţe a
URSS, ne-a confirmat în două rânduri dreptul la această categorie, carul nu
se mişca din loc. În cele 10 zile cât ne-am aflat la Moscova, deşi trecusem prin
toate instanţele – Consiliul Central al Sindicatelor, Ministerul Finanţelor, cu
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recomandarea Academiei Mari la mână – nu am reuşit să obţinem hotărârea
respectivă a Comitetului pentru Forţa de Muncă al URSS. Atunci dânsul m-a
împuternicit să rămân la Moscova până nu voi reuşi să-i conving pe cei vizaţi.
Sigur că mai uşor îi era să treacă filtrele înaltelor instanţe moscovite unui
academician, vicepreşedinte al AŞM, decât unui candidat în ştiinţe ‒ statutul
meu de atunci. Directorul îşi dădea seama de aceste subtilităţi şi m-a prezentat
lui Dumitru Cornovan, reprezentant al Moldovei pe lângă Guvernul URSS
( un fel de ambasador), şi l-a rugat să mă ajute să depăşesc obstacolele
birocratice din instanţe ca, în final, să realizăm cele propuse.
În fiecare seară îl telefonam la domiciliu pe acad. V. Andrunachevici
şi-l informam cum merg lucrurile. La rândul său, el îl contacta zilnic pe
reprezentantul republicii sau pe adjunctul lui, Dobrovolski, ca să mă înscrie
în audienţă la o instanţă sau alta. Cu mari eforturi am reuşit. Peste încă două
săptămâni m-am întors la Chişinău cu vestea cea bună: institutul a obţinut
categoria I de salarizare a personalului.
Apropos, mi-am amintit de faimoasa expresie, destul de frecvent repe
tată pe atunci – „burtica academică”, pe care o cunosc în prezent doar per
soanele în etate. Am auzit-o pentru prima oară atunci când directorul mi-a
propus să-l însoţesc la Moscova, unde trebuia să obţinem permisiunea de
a procura un nou calculator – EC-1032. Când am zis că pot pleca de unul
singur pentru a-i aduce acad. A. Dorodniţîn argumente fondate privind
necesitatea stringentă a acestui calculator pentru institut şi pentru Academie,
dumnealui mi-a reproşat: „Nu mă îndoiesc că veţi fi convingător, dar dacă
dorim să obţinem ceva, pe lângă o argumentare serioasă, mai trebuie şi
o burtică academică, care i-ar da pondere acestei oferte”. Recunosc că a avut
dreptate şi de acea dată.
Aici se impune o explicaţie pentru generaţia tânără: numai Comitetul
de Stat pentru Planificare al URSS repartiza mărfurile căutate, inclusiv
calculatoarele, care pe atunci erau foarte puţine. Cu toate că institutul fusese
inclus în plan, se mai solicita şi susţinerea Academiei URSS, la care apelau
toate republicile unionale. Când i-am prezentat argumentele de rigoare,
acad. A. Dorodniţîn m-a întrerupt cu replica: „Tinere, eu am pe masă demer
suri pentru 30 de calculatoare, ne-au fost promise numai 6, dar până la urmă
să nu ne trimită doar 3. Aşa că vom repartiza calculatoare mai întâi unor
institute ale Academiei Mari, apoi Ucrainei, Kazahstanului şi pe urmă vom
vedea ce ne mai rămâne...” Şi totuşi, în ultimă instanţă, am reuşit să primim
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mult râvnitul calculator – anume graţie prestigiului înalt al acad. V.  Andru
nachievici.
N-aş putea spune cât de frecvent directorul nostru fructifica avantajele
burticii academice (sigur că ponderea ei depindea de valoarea solicitantului
ca om de ştiinţă, de nivelul lui de cultură), dar am fost şi martorul ocular
al unei încercări nereuşite de a rezolva o problemă într-un aşa mod. Odată
i-a organizat o audienţă protocolară la un înalt demnitar din Guvern lui
L.V. Kantorovici, pe atunci laureat al Premiului Lenin (ulterior ‒ laureat
al Premiului Nobel), care era în vizită la Institutul de Matematică. Poate
că se soluţiona acea problemă, dar la întrebarea mai puţin chibzuită a
acad. Kantorovici dacă funcţionarul moldovean are cel puţin drepturile
şi atribuţiile unui omolog al său dintr-o regiune rusească, acesta s-a
simţit ofensat. Văzând nemulţumirea demnitarului din Guvern, acad. V.
Andrunachievici a considerat că întâlnirea a eşuat şi că era mai bine să-i
mulţumească pentru audienţă şi să plecăm.
Cei care au fost ani la rând în preajma acad. V. Andrunachievici sau
au conlucrat cu el în binecunoscutu-i anturaj creativ i-au cunoscut vasta
erudiţie şi cultură. Un aspect aparte constituia pasiunea lui pentru muzică.
În tinereţe a cântat la violoncel, a participat şi la un concert împreună cu
mamă-sa, profesoară de muzică. Regreta că nu a avut posibilitate să continue
aceste ocupaţii. Odată mi-a arătat degetele: vedeţi, le am prea scurte şi plinuţe
pentru a fi un interpret perfect. Iar dânsul nu-şi putea permite să facă un lucru
sub nivelul exigenţelor sale.
... Nu am fost printre cei mai apropiaţi oameni ai domniei sale, însă
am lucrat împreună destul timp ca să sesizez marele meu noroc (expresia îi
aparţine acad. C. Sibirschi ) de a i avea în faţa ochilor, ca exemplu viu, curajul şi
perseverenţa în cercetare, respectul şi înţelegerea faţă de oameni, cultul pentru
munca bine făcută şi pentru celelalte valori adevărate ale vieţii, ataşamentul
pentru pământul în care s a născut. Acest noroc, sper, îmi oferă dreptul moral
să vin cu rândurile pe care le-aţi parcurs, să aplic şi eu câteva puncte inedite
pe pânza comună, pe care încercăm să realizăm de la distanţă portretul
academicianului Vladimir Andrunachievici.
Din cartea „Academicianul Vladimir Andrunachievici”,
Chişinău, 2009, pp. 82-91
Curtea de la Argeș, nr. 11(24), noiembrie 2012

ÎNCEPUTUL UNEI NOI DIRECŢII DE CERCETARE

N

u sunt printre cei mai apropiaţi colaboratori ai academicianului
Petru Soltan, însă în ţărişoara noastră mică este imposibil să nu-l
întâlneşti, iar dacă da, atunci să nu fii influenţat, într-un mod sau altul, de o
asemenea personalitate.
Fiecare din noi, cei ce au reuşit să fie incluşi în această culegere, dar şi
cei mai mulţi, care ar dori să-şi exprime sentimentele ce le nutreşte faţă de
profesorul, colegul,…încearcă să adauge ceva personal, ceva, ce, în viziunea
sa, î-l caracterizează pe academicianul Petru Soltan.
Fiecare din noi, pretinzând la obiectivitate, rămâne subiectiv. Dar poate
anume prin aceste viziuni subiective (mai bine-zis pur personale) vom reuşi
să creăm un portret veridic al omagiatului fiindcă totalitatea acestor păreri
unele (sper puţine) contradictorii va demonstra complexitatea preocupărilor
şi realizărilor vaste ale profesorului.
Îl cunoaştem ca pe un savant notoriu, un profesor iubit de către studenţi,
un scriitor, un politician ce a reuşit să se impună în clipele grele ale formării
statalităţii şi atributelor unui stat, mai ales ce ţine de infrastructura ştiinţifică
şi educaţională, un organizator al cercetărilor, dar şi un coleg ce lucrează
fructuos, o persoană care, în momente grele, va pune umărul să te ajute cel
puţin cu un sfat.
În cele incluse în această carte calităţile enumerate îşi găsesc reflectarea.
Chiar de va povesti încă cineva, eu vreau să amintesc cum au început
cercetările în teoria grafurilor la Chişinău.
În toamna anului 1966, un grup de tineri cercetători ştiinţifici inferiori şi
laboranţi, la iniţiativa lui P. Soltan (un tânăr chipeş ce era angajat pe jumătate
de normă la Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul) au început a
vâna pe la buchiniştii din Chişinău, dar şi din alte oraşe, pe unde erau trimişi
în delegaţie, cartea lui Claude Berge „Teoria grafurilor şi aplicaţiile ei”, care
fusese tradusă în rusă în anul 1962 de către viitorul profesor A. Zîkov. După
prima monografie a lui D.Conig “Theorie der Endlichen und Undendlichen
Graphen”, apărută în 1936 la Leipzig, până în 1958 nu exista o expunere
sistematică şi completă a teoriei grafurilor.
Monografia lui C. Berge era prima carte în rusă în care era expusă teoria
grafurilor. Şi iniţiativa tânărului conferenţiar P. Soltan numai peste câțiva ani,
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când au apărut un şir de articole cu rezultate frumoase, dar și monografia lui
P. Soltan şi D. Zambiţchi, a fost apreciată. Pentru început s-au efectuat unii
paşi pregătitori.
Era necesar de a avea un număr suficient de exemplare de cărţi pentru a
începe a studia cartea şi a ne iniţia în materie.
Este cert că nimeni din noi, afară de viitorul academician, nu prea avea
idee de această frumoasă teorie. Dânsul ne-a convins că merită să o studiem,
iar noi deja reuşisem să procurăm câteva exemplare a cărţii numite. Probabil
e timpul să numesc pe cei ce au aderat la idee.
Din grup făceau parte Dumitru Zambiţchi, Chiril Prisăcaru, Leonid
Gherman, Valentin Osadci, Victor Volcov, Andrei Poştaru, D. Terzi şi sub
semnatul. Să mă ierte dacă l-am omis pe cineva.
Studierea bazelor teoriei grafurilor la primele şedinţe a seminarului
se mişca cu paşi anevoioşi. Nu fiecare din noi, cei ce trebuiau să explice
demonstraţia unei teoreme pătrundeau în logica, dar mai ales în modul
succint de prezentare adoptat de C. Berge. Iar exigentul Soltan nu accepta cea
mai mică inexactitate. Nu toţi din cei ce au început să studieze au continuat
(regret, dar şi eu sunt printre ei). Însă grupul celor fideli s-a bucurat de
apreciere în spaţiul sovietic, mai ales cu venirea profesorului A. Zîkov la
Odesa şi ocuparea unui post la Universitatea din Chişinău.
Conferinţele de la Odesa au consolidat şi relaţiile cu cercetători din
Institutul de Matematică şi Universitatea din Novosibirsk în primul rând cu
V. Vizing.
Cele câteva teze de doctorat scrise sub îndrumarea sa sunt o frumoasă
fructificare a unei iniţiative începute reuşit şi la timpul potrivit a tânărului
P.  Soltan.
Formarea Comisiei Superioare de Atestare este o iniţiativă deja a matu
rului om politic şi membru al Academiei ce marchează încă o calitate a
domniei sale: clarviziunea perspectivei.
Trebuie să recunosc că destul de târziu am apreciat talentul dumnealui
de publicist.
Cărţile apărute, ce cuprindeau un şir de articole publicate anterior, dar
şi scrise special ne-au făcut să vedem problema Transnistriei prin prisma
durerii unei inimi sângerânde de patriot.
Nu pot să nu vorbesc şi de o activitate recentă, mai puţin cunoscută în
Moldova.
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Petru Soltan, directorul
Institutului de Cercetări
Științifice în domeniul
Planificării, 1983.
Muzeul Științei al AȘM. Fond
foto. Cota arhivistică: 00109

Cunoscutul matematician, informatician dar şi poet şi prozator Gh.
Păun a iniţiat recent publicarea unei reviste de cultură „Curtea de la Argeş”
la care colaborează personalităţi notorii din ştiinţă şi cultură. Să aduc numai
câteva nume pentru a demonstra nivelul: academicienii Mircea Maliţa,
Solomon Marcus, Vasile Tonoiu, ÎPS Calinic, – arhiepiscop al Argeşului şi
Muscelului, scriitori, diplomaţi, arhitecţi, critici literari şi de arte etc.
Printre autorii frecvent solicitaţi (în patru dintre cele şase numere
apărute la moment) este şi academicianul P. Soltan cu extraordinare reflecţii
asupra unor personalităţi, ce au marcat cultura universală şi anume Mihai
Eminescu, Papa Ioan-Paul al II-lea, Ioan Alexandru, acad. Eugen Simion.
Este imposibil în scurte notiţe să surprinzi, decât parţial, fenomenul
Soltan, dar, cred eu, mozaicul celor relatate de autorii culegerii va permite,
de la distanţă, să avem o imagine, mai mult sau mai puţin, veridică a acestui
savant şi om de cultură.
Din cartea „Petru Soltan la 80 de ani”, Chişinău, 2011, pp. 114-116

PETRU SOLTAN O ILUSTRĂ PERSONALITATE
DE AZI

P

etru Soltan, ființă enigmatică și zbuciumată, și-a găsit alinare pe
parcursul celor 85 de ani împliniți într-o muncă de creație de zi cu
zi, soldată de numeroase victorii, dar, uneori, și de eșecuri, care de fiecare
dată îl făceau să devină și mai dârz, și mai ambițios în calea obținerii unor
noi succese. Curiozitatea față de tot ce e necunoscut, dorința de a găsi
soluții la enigmele vieții, dragostea de neam și patrie l-au format drept un
patriarh al matematicienilor, datorită rezultatelor științifice obținute de talie
mondială, publicist cunoscut și apreciat în rândurile scriitorilor, susținător
și organizator al mișcării social-politice din Republica Moldova începând cu
anii ’90 ai secolului trecut.
Academicianul Petru Soltan îşi trage obârşia dintr-un reper al paradoxu
lui, în ceea ce priveşte enigmaticul. E o simfonie a cifrelor, acordată în stilul
şcolii Dumnealui, din care modelează o numărătoare pentru discipoli. Graţie
rezultatelor obţinute de Dumnealui, această şcoală a devenit recunoscută de
specialişti din diverse domenii ale matematicii: geometrie, topologie, algebră,
analiză funcţională, analiză matematică, teoria numerelor, optimizare, mate
matică discretă, teoria grafurilor etc. Cursurile sale au fost de o cotitură în
predarea matematicilor, care au contribuit esenţial la consolidarea legătu
rilor dintre cercetările fundamentale şi cele aplicative. Sub conducerea profe
sorului Petru Soltan au fost pregătite şi susţinute peste 20 de teze de doctor şi
numeroase teze de licenţă.
Sfera de interese şi preocupări ale Domnului Academician este la fel de
largă ca şi sufletul său. Şi-a spus cuvântul în cele mai diverse domenii: educaţia
tineretului studios, cercetări ştiinţifice solide în domeniul învăţământului,
probleme ale didacticii matematice, studierea şi popularizarea diverselor
aspecte din cibernetică, informatică şi tehnica de calcul. În permanență a
fost şi rămâne a fi un mare pasionat de problemele istoriei, literaturii, culturii
şi limbii, aducându-şi obolul la studierea şi cultivarea lor.
Repere biografice
S-a născut la 29 iunie 1931 în satul Coșnița, aflat pe malul stâng al
Nistrului. Petru Soltan şi-a plămădit caracterul într-o familie numeroasă
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cu şase copii: tatăl, Simion, şi mama, Melania, se descurcau cu greu ca să-i
hrănească şi să le poarte de grijă tuturor. Copilăria și adolescența viitorului
om de știință au trecut sub povara unor ani nefaști, cu lipsuri, interdicții,
foamete și evacuări forțate, cu derularea unor evenimente dramatice,
schimbări bruște de regimuri și administrații care au marcat istoria Moldovei.
În primăvara lui 1945 în familie, mama bolnavă, mai naşte al şaptelea copil.
O altă tragedie a fost foametea de după război: în 1946, sărmana şi necăjita
mamă, la 31 de ani, a decedat, fiind precedată de cele două surori mai mici.
Petrică, cel mai mare dintre copii, avea pe atunci 15 ani. Tatăl s-a recăsătorit
cu o vânzătoare din satul vecin care avea un copil – asta ca să-şi poată duce
povara vieţii în continuare. În familie s-au mai născut doi copii.
Caracterul viitorului savant s-a format şi s-a călit în continuare, făcând
studii minuţioase şi călătorind dintr-o localitate în alta, de pe malul stâng  –
pe malul drept al Nistrului şi viceversa. Astfel, absolvă şcoala secundară în
satul natal Coşniţa între 1939 și 1946, clasa a 8-a – la şcoala nr. 4 de băieţi
din Chişinău între 1946 și 1947. A urmat şcoala medie rusă nr. 2 din oraşul
Tiraspol (1947–1948), apoi cu menţiune – Institutul Învăţătoresc din
Tiraspol (1948–1950) şi Institutul Pedagogic din Chişinău (1950–1952). În
ultima instituţie de învăţământ superior a învăţat făcând zilnic naveta de la
Puhoi la Chişinău, unde fusese repartizată la şcoala din sat, soţia sa, Dna
Liuba Mangul. Anume la sugestia soţiei el a mers la Institutul Pedagogic din
Chişinău, unde s-a afirmat plenar ca tânăr cercetător, deschizându-i-se uşile
în lumea mare a ştiinţei.
A urmat o perioadă de activitate în calitate de director şi profesor la
Şcoala Medie nr. 1 din Hânceşti (1952‒1953), iar apoi lector la Institutul
Pedagogic din Chişinău (1953‒1954).
În perioada 1954‒1958, Petru Soltan face studii de doctorat în cadrul
prestigioasei Universităţi de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova. Peste trei
ani, în 1961, susţine cu brio teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice, în cadrul
Consiliului Știinţific al renumitului Institut de Matematică „V.A. Steklov” al
Academiei de Ştiinţe a URSS. Peste 10 ani, în 1971, susţine cea de a doua
teză de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice în Consiliul Știinţific al
Centrului de Calcul al Academiei de Ştiinţe a URSS. În a doua lucrare de
doctorat autorul a fondat originala teorie a d-convexităţii, apreciată şi citată
în literatura de specialitate a matematicienilor din lume.
Activitatea de muncă a domnului Petru Soltan s-a desfăşurat în mare
parte în mediul universitar: lector la Institutul Pedagogic din Chişinău
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(1958–1960), asistent (1958–1963), profesor asociat (1962‒1972), profesor
(1972‒1973); şef al Catedrei de matematică aplicată de la facultatea
respectivă (1966‒1973) în cadrul Universităţii de Stat din Chişinău. În aceste
funcţii dânsul a selectat tineri talentaţi şi i-a trimis la studii universitare,
postuniversitare şi de doctorat în prestigioase centre universitare şi de
cercetare din Moscova, Sankt Petersburg, Novosibirsk.
Concomitent, o perioadă de timp, Petru Soltan a activat în calitate de
colaborator ştiinţific superior la Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul
al AŞ (1965‒1970). Aici a constitut un seminar la Teoria grafurilor şi a obţinut
primele rezultate originale în domeniul matematicii aplicate, de unde rezultă
conceptul de mulţime d-convexă (convexitate metrică).
Revenind la Chișinău după susținerea celui de-al doilea doctorat, capa
citățile Domnului Petru Soltan s-au manifestat pe deplin: obține titlul de
profesor universitar (1972); devine membru corespondent al Academiei
de Științe a Moldovei (1972); deține funcția de director al Institutului de
Cercetări în Domeniul Planificării (1973‒1986); activează în calitate de
profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova (1972‒1973 și
1987‒1990); devine membru titular al Academiei de Științe a Moldovei (1992);
este deputat, preşedinte al Comisiei pentru Ştiinţă şi Învăţământ, membru
al Prezidiului Parlamentului din Republica Moldova (1990‒1994). În cadrul
activităţi din Parlamentul Republicii Moldova semnează primul act normativ
de introducere în republică a glotonimului Limba Română, este iniţiatorul
formării Comisiei Superioare de Atestare a republicii, transformării şcolilor
de educaţie medie şi superioară în licee şi Universitate, organizării trimiterii
tinerilor la studii în străinătate, mai ales în România (peste 2000 aspiranţi
anual), conexării proceselor de cercetare din republică cu alte ţări, mai ales cu
România, constituirii Comisiei Naţionale UNESCO, constituirii Academiei
de Studii Economice, legiferarea ULIM-ului şi Liceului „Prometeu”.
Începând cu anul 1994, revine la Universitatea de Stat din Moldova în
calitate de cercetător ştiinţific general. Este profesor invitat la Universitatea
Tehnică din Chemnitz (1 martie – 30 iunie 1994, Germania), unde pregătește
și ulterior publică la Editura Springer monografia Exursion into Geometry
Combinatorial, avându-i în calitate de coautori pe doi matematicieni
renumiți  – Vladimir Bolteansky și Horst Martini.
Pe parcursul activității sale a participat cu discursuri la Congresul
Internaţional de Matematică (Moscova, 1966), la conferinţe, simpozioane,
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seminare internaţionale (Tbilisi, 1959), Taşkent (1963), Druschinincai
(1962), Leningrad (1964), Novosibirsk (1965), Tiraspol (1965, 1969), Tartu
(1971), Varna (1972), Erevan (1973), Ilmenau (1973, 1988), Bucureşti (1974,
1975), Varşovia (1975), Budapesta (1981), Dresda (1982), Batumi (1983),
Tartu (1983), Moscova (1984), Bucureşti (1991), Cluj-Napoca (1992, 1993,
1995, 1997, 2000, 2002‒2010), Marsilia (1999), Chişinău (2001, 2004) şi
altele. Invitat cu prelegeri la instituţii de specialitate (Centrul de Calcul al
AŞ a Armeniei (1982), Institutul de Matematică al AŞ din Georgia (1983),
Institutul de Matematică al AŞ a Ungariei (1981), Universitatea „M.V. Lomo
nosov” din Moscova (1973, 1977), Institutul de Matematică al AŞ din Belarus
(1976, 1980), Universităţile Tehnice: din Ilmenau (1973), din Chemnitz
(1973, 1994, 1996), din Dresda (1994), din Halle (1994), Universităţile: din
Iaşi (1975, 2001), Bucureşti (1991), Cluj-Napoca (1992, 1998) şi altele.
Devine membru de onoare al Academiei Române (2003), membru al
Fundaţiei „Petre Andrei”, (Iaşi, 2001), membru al Fundaţiei „Universitatea
Marea Neagră” (Constanţa, 1992). Este preşedinte al Colegiului de redacţie
„Calendarul Naţional” al Republicii Moldova, preşedinte al Consiliului
Ştiinţific al Bibliotecii Naţionale, preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat
pentru susţinerea gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat, membru
al colegiului de redacţie „Colecţia Academică”, preşedinte al Asociaţiei de
Cultură şi Drept „Transnistria”.
Activitatea Domnului academician Petru Soltan a fost apreciată cu
diverse distincții: Om emerit (1994); Laureat al Premiului Naţional în
Domeniul Ştiinţei (2004); Doctor honoris cauza al Universităţilor „BabeşBolyai” (Cluj-Napoca, 1992), şi cea din Tiraspol cu sediul la Chişinău (2000),
al Academiei de Studii Economice din Moldova (1998); Doctor magna lauda
al Universităţii Libere Internaţionale din Republica Moldova (1993); Profesor
onorific al Universităţii „Petre Andrei” (Iaşi, 2001); Medaliile: „S.A. Vavilov”
al Societăţii „Знание” (Moscova, 1991), „Meritul Civic” (1996), „Mihai
Eminescu” (2000), „Dimitrie Cantemir” al AŞ din Republica Moldova
(2001).Cavaler al Ordinului Republicii (2010).
Petru Soltan – matematician cu renume mondial
Vocația de matematician se conturează din primii ani de studenție
la Institutul Pedagogic din Chişinău, unde viitorul savant Petru Soltan se
manifestă prin lucrări originale în domeniul geometriilor multidimensionale.
Studiile serioase i-au dezvoltat talentul înnăscut şi o intuiţie geometrică
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extraordinară, acestea permiţându-i în viitor să pună temelia unor noi
direcţii de cercetare destul de productive şi valoroase. Este uimitor şi
surprinzător titlul şi conţinutul primei lucrări studenţeşti „Generalizarea
teoremei lui Pitagora pentru figurile cu mai multe dimensiuni”. Conţinutul
acestei lucrări profunde era inaccesibil şi pentru unii profesori ai tânărului
savant. Această lucrare ocupă primul loc la cel dintâi concurs republican al
lucrărilor ştiinţifice studenţeşti şi este menționată cu o diplomă şi premiu
bănesc la concursul unional.
Din primii ani de activitate, interesele ştiinţifice ale tânărului savant
ţineau de topologia algebrică, care pe atunci se numea topologie combi
natorică. Cu fiecare spaţiu topologic sunt asociate diverse şiruri de grupuri:
grupurile de omologie, grupurile de coomologie şi grupurile de omotopie.
Studiul proprietăţilor spaţiului topologic, bine determinate de unele din
grupurile menţionate, formează obiectul topologiei algebrice. Către finele
doctoranturii au fost obţinute un şir de rezultate noi, fundamentale în acest
domeniu, care urmau să fie publicate. Astfel, dl P. Soltan absolvă cu succes
primul său doctorat, în care ulterior se rezolvă complet Defectul unei aplicaţii
continui , unde C şi P respectiv sunt un compact şi un poliedru arbitrare.
În anul 1961 susţine cu succes teza de doctor în știinţe la Institutul de
Matematică „V. A. Steklov” al Academiei de Ştiinţe din URSS. Rezultatele
incluse în teză au fost apreciate în mod deosebit de academicienii A.  Kolmo
gorov, M. Keldîş, P. Aleksandrov, I. Vinogradov, E. Mişcenko şi de profesorii
V. Boltyanski, M. Bokştein, Liudmila Keldîş şi alţii.
Rezultatele sale științifice sunt prezentate la diverse foruri de rang națio
nal și internațional, unde sunt apreciate de către somități de vază în domeniu.
Talentul de matematician i-au permis tânărului savant să fundamenteze
noi direcţii de cercetare valoroase.
La începutul anilor 60 se pun bazele Teoriei d-convexităţii. Cercetările
ce țin de dezvoltarea acestei noi direcții de cercetare au fost întreprinse
împreună cu discipolii săi.
Ca rezultat, s-a obţinut o teorie foarte elegantă, armonioasă, profundă
şi cu diverse aplicaţii într-un număr mare de domenii teoretice şi practice.
Cercetările întreprinse de P. Soltan cu discipolii au trezit un interes deosebit în
rândurile matematicienilor din diverse ţări. Demonstrarea teoremelor de tip
Hellу pentru mulţimi d–convexe reprezintă una din problemele importante
ale teoriei d–convexităţii. Determinarea dimensiunii Hellу pentru anumite
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norme a condus la obţinerea unor algoritmi eficienţi de divizare a poliedrelor
în părţi d–convexe, care la rândul său conduc la diverse aplicări practice.
Chiar dacă noțiunea de d-convexitate se mai întâlnește în unele articole
sporadice publicate de către alți autori, teoria d-convexităţii fundamentată
de P. Soltan în Republica Moldova este complet nouă, cu profunde implicaţii:
a fost dezvoltată o geometrie nouă cu nontriviale aplicaţii practice; a fost
construită o teorie generală a convexităţii, care a stat la baza fondării
teoriei abstracte a convexităţii. Actualmente, aceste două aspecte ale teoriei
d-convexităţii sunt considerate ca domenii vaste ale matematicii.
Graţie rezultatelor obţinute, Şcoala creată de academicianul Petru Soltan
a devenit recunoscută de specialişti din toată lumea şi din diverse domenii:
geometrie şi topologie, analiză funcţională, optimizare, matematică discretă.
Această teorie a fost apreciată în mod deosebit de marele academician rus
Andrei Kolmogorov, membru de onoare şi a Academiei Române.
În anii ce urmează, P. Soltan cu discipolii continuă cercetările în dome
niul topologiei algebrice. Metodele topologice sunt binevenite la soluţionarea
diverselor probleme de amplasare ale componentelor unui agregat, a reţelei
de computere, a informaţiei pe un dispozitiv de o anumită formă geometrică
etc. Din acest punct de vedere, academicianul P. Soltan cu discipolii au
examinat topologia algebrică ale relaţiilor multi-are, omologiile şi co-omo
logiile cubice, omologiile diluate ale acestora. Ca rezultat, s-a fondat o nouă
direcţie de cercetare.
Rezumând întreaga activitate ştiinţifică, efortul deosebit depus de P.
Soltan în realizarea operei sale, putem evoca cuvintele lui Lucian Blaga din
motto-ul prezentului articol: „Sapă, frate, sapă până dai de stele’n apă.”
Rezultatele ştiinţifice obţinute de academicianul Petru Soltan au fost
publicate în peste 120 de lucrări ştiinţifice, printre care 7 monografii. Una
din aceste monografii a văzut lumina la prestigioasa transnaţională Editură
Springer în anul 1997.
Meritul Domnului Academician Petru Soltan a fost înalt apreciată de
comunitatea științifică prin decernarea în anul 2004 a Premiului Național în
domeniul Științei și Tehnicii.
Activitatea publicistică
Cu o deosebită osârdie ară academicianul Soltan şi pe ogorul publicis
ticii naţionale. El ia adesea atitudini în presa periodică, semnează materiale
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profunde, de o strălucită înţelepciune. În 2001 pune în valoarea culturală
volumul de publicistică documentară La porţile Babilonului, în 2003 –
placheta de proză Ieterele, în 2006 oferă cititorilor două cărţi de meditaţii
Transnistria, lacrima mea şi Între Scylla şi Charybda, care-l onorează cu
titlul  – membru al Uniunii Scriitorilor. Câteva eseuri, unul în întregime
despre Emil Loteanu, publicate în Literatura şi Arta savantul le-a intitulat
Scriitorii – profesorii mei de umanistică de-a lungul vieţii.
Primul articol, bine conceput şi bine realizat, este un articol în care
autorul vorbeşte inspirat despre literele latine şi, mai larg, despre graiul
nostru romanic şi românesc, este intitulat de-a dreptul poetic – Litere cu dor
de casă. La temelia lui stau nişte amintiri din copilăria autorului, de pe când
acesta deprinsese literele româneşti, „romaniţe dalbe”. „Însă aceste prime
litere, scumpe ca şi ochii mamei, au avut nenorocul a fi latine, adică floricele
de muscel”, scrie Petru Soltan în aceeaşi cheie poetică. Publicistul se referă la
anii 1932‒1938, când în Transnistria sa natală a fost introdus alfabetul latin,
şi la anul „cel negru ’38”, când „cei de le-au simpatizat, socotiţi duşmani ai
poporului”, au fost prigoniţi şi chiar exterminaţi.
Petru Soltan nu contrapune literele latine celor ruseşti, ci subliniază
esenţa campaniei de prigonire sălbatică a alfabetului latin în 1938, ca şi a
altei campanii, de prigonire la fel de nesocotită a alfabetului rusesc, în alte
împrejurări.
Scris şi publicat iniţial în 1989, eseul Litere cu dor de casă culminează cu
afirmaţia că „întunecată ... este problema literelor latine pentru draga noastră
limbă cu necăjita-i soartă”. Cât priveşte opţiunea savantului pentru alfabetul
care corespunde firii însăşi a limbii noastre, el porneşte de la abecedar, altfel
zis – de la A, Be, Ce, De, pronunţându-se – în 1989! – pentru alfabetul latin.
Mai mult, Petru Soltan îşi spune cuvântul şi în privinţa necesităţii – încă de
atunci – declarării limbii noastre drept limbă de stat pe baza grafiei latine:
„Graiul nostru cel străbun să fie ridicat la rang de stat. Dar pentru deplina-i
demnitate aceasta nu-i de-ajuns. Se mai cere ca acele litere latine cu dor de
casă, tămăduitoare romaniţe, să-i încununeze scrisul”.
Pasiunea Domnului Petru Soltan pentru literatură este subtil menționată
de către poetul Nicolae Dabija în prefața la culegerea Între Scylla și Gharybda,
menționând că pentru matematicianul Petru Soltan cifrele sunt o dovadă că
paradisul există. Fiecare descoperire a sa, cu care a umplut cărţi de formule
şi ecuaţii, vine ca un argument în acest sens. Pentru ilustrul nostru savant
– 49 –

universul este o formulă matematică. Ca şi viaţa. Ca şi dorul.Ca şi speranţa.
Formule matematice sunt într-un fel şi articolele publicistice, eseurile, schiţele
academicianului Petru Soltan. În acest caz pentru el numerele devin vocale
şi consoane. O limbă maternă. Nu întâmplător la noi a fost lansat un banc
despre un politician cu foarte multă putere, dar cu foarte puţine aptitudini,
că atunci când a fost întrebat ce limbi străine a studiat în şcoală, acesta ar fi
răspuns: Algebra. Ce e pentru unii grai universal, pentru alţii e limbă străină.
În lucrările sale publicistice Soltan vorbeşte cu durere despre Transnistria
şi Basarabia, despre România şi Neamul românesc. El înfierează, fără să
jignească, el condamnă, fără să blesteme, el aminteşte, fără să arate cu degetul,
ştiind că în istorie de cele mai multe ori nu cei care au dreptate înving, dar cei
care înving au dreptate. De aici – marele ei drame.
Zguduitoare sunt materialele publiciste scrise de Petru Soltan şi incluse
în culegerea Transnistria, lacrima mea. Unele titluri din această carte vorbesc
expresiv de la sine:
„Ciocanul şovinismului rusesc şi nicovala românească de la est de Prut”,
„Trup din trupul neamului”, „A ceda Transnistria înseamnă a fi neînţelepţi”,
“Tancuri contra literelor latine”, “Din raniţa forţei imperiale”.
Cartea La porţile Babilonului (Editura Arc, Chişinău, 2001) confirmă
pe deplin calităţile alese ale publicistului talentat care este cunoscutul
matematician Petru Soltan. Savant de elită, integrat fără rezerve în dezbaterea
problemelor acute ale vieţii spirituale şi economice a Republicii Moldova,
el are harul de a-şi alege subiecte importante şi de a le dezvălui aspecte
esenţiale, propunând cititorului lecturi instructive şi agreabile, cu dese şi
incitante referinţe la savanţi şi scriitori de talie mondială, ca Niels Bohr,
Robert Wilson, André Maurois, Andrei Kolmogorov ş.a.
Despre patriotismul Domnului Petru Soltan reflectat în scrierile sale
foarte elocvent a menționat Ion Ciocanu: Fie că recenzează o carte a econo
mistului Dumitru Moldovanu, fie că prezintă activitatea fructuoasă a altui
economist de forţă, Mihai Patraş, fie că elogiază muzica lui Eugen Doga,
poezia lui Anatol Codru sau proza lui Spiridon Vangheli, autorul cărţii La
porţile Babilonului conduce discursul spre ideea de patriotism, de dragoste
pentru neamul nostru românesc, de conştiinţă de ţară şi de neam. Aceeaşi
idee se dovedeşte permanentă în interviurile acordate de el lui Gheorghe
Budeanu, Eugen Gheorghiţă, Leo Bordeianu, Mihai Morăraş etc. Petru Soltan
este convins că „pentru a prospera, trebuie să fim înţelepţi şi descurcăreţi ca
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indivizi, dar mai ales ca naţiune, ca ţară”, deoarece „neavând la temelia ei
conştiinţa unităţii naţionale şi a patriotismului, nici o ţară n-a putut deveni
vreodată bogată şi civilizată”.
Poziția civică și patriotică
Este impresionantă activitatea obştească, civică şi patriotică a acad.
Petru Soltan. Din primele clipe se situează printre fruntaşii mişcării de
renaştere şi eliberare naţională din R. Moldova. Ca deputat în primul
Parlament democrat al R. Moldova, care a adoptat legi şi hotărâri istorice
pentru destinul românilor din stânga Prutului (limba de stat, revenirea la
alfabetul latin, adoptarea însemnelor de stat: Tricolorul, Stema de Stat,
Imnul Naţional Deşteaptă-te române!, revenirea la ora locală, privatizarea
întreprinderilor, împroprietărirea ţăranilor etc.), P. Soltan a fost membru al
Prezidiului, preşedinte al Comisiei pentru ştiinţă şi învăţământ (1990‒1994).
În vara anului 1990 a semnat decizia Comisiei respective privind utilizarea
de iure a glotonimului Limba română pe teritoriul Republicii Moldova.

Acad. Petru Soltan (al doilea din stânga) intr-o intervenție la una din ședințele
de la Academia de Științe a Moldovei, anii 1990. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto.
Cota arhivistică: 00052
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Este promotorul, animatorul şi unul din organizatorii de frunte ai
importantului proces de trimitere la studii în România a tinerilor basarabeni
şi transnistreni. A susţinut întemeierea şi legalizarea primelor instituţii
de educaţie particulară/privată în R. Moldova; a propus formarea de noi
secţii în cadrul AŞM; este unul dintre iniţiatorii fondării la Chişinău a unei
instituţii de învăţământ economic superior – Academia de Studii Economice
din Moldova (1991). Membru al Comitetului Naţional pentru decernarea
Premiilor de Stat (Naţionale) în domeniul ştiinţei şi tehnicii (din 1974),
membru al Consiliului Ştiinţific Fundaţia Universitară Marea Neagră (din
1992), preşedinte de Consiliu pentru susţinerea tezelor de doctor la USM
(din 1998 până în prezent).
Petru Soltan este persoana care a lăsat o urmă adâncă în istoria republicii,
motiv pentru care merită recunoștința și dragostea celor din jur. În aceste
zile de vară, cu prilejul frumoasei aniversări a optzeci și cinci de ani de la
naștere, discipolii şi colegii Omului, Pedagogului şi Savantului Petru Soltan,
îi suntem recunoscători pentru tot ce a reuşit şi că e alături de noi, pentru
opera sa ştiinţifică, didactică şi politică, urându-i multă sănătate şi viaţă în
ani. Omagiatul nostru academician Petru Soltan rămâne și astăzi propulsat
de optimism, inteligenţă nativă şi de agerimea cugetului generator de idei
novatoare, care vin vorbind şi care cer intrare în lume, cer veşmintele vorbirii,
aidoma florilor din grădina eternă spirituală a Marelui Mihai Eminescu.
Academician, Președinte AȘM, Gheorghe DUCA
Academician, Prim Vicepreședinte AȘM, Ion TIGHINEANU
Academician, Președinte al Societății de Științe Matematice din RM,
Mitrofan CIOBANU
Academician Radu MIRON (Iași, România)
Academician Gheorghe MIȘCOI
Membru-corespondent Constantin GAINDRIC
Profesor Universitar, Rector USM, Gheorghe CIOCANU
Profesor, director IMI AȘM, Svetlana COJOCARU
Profesor Universitar Sergiu CATARANCIUC
Profesor universitar Gheorghe CĂPĂȚÂNĂ
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MITROFAN CIOBAN: MATEMATICIAN, PEDAGOG,
PERSONALITATE
(La intersecție de har, voință și întâmplare)
Matematica este o formă de poezie care transcende
poezia prin aceea că proclamă adevărul; o formă
de raţionament care transcende raţionamentul
prin aceea că vrea să înfăptuiască adevărul pe care
îl proclamă; o formă de acţiune, un comportament
ritual, care nu găseşte împlinire în faptă, ci trebuie să
proclame şi să elaboreze o formă poetică a adevărului.
Salomon Bochner. Rolul matematicii în
dezvoltarea ştiinţei

S

ă scrii despre Mitrofan Cioban ar însemna să scrii despre matematică
şi poezie, blândeţe şi dârzenie, ordine şi haos, umor şi melancolie.
Ar însemna să începi povestea la sudul Moldovei, să o duci până în inima
Rusiei şi să revii cu ea la Chişinău, zăbovind pentru mai mulţi ani în Tiraspol,
unind, în ultimă instanţă, ultimele două toponime într-o singură sintagmă –
Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău.
Fiind siguri că merită toate laudele, vom evita totuşi stilul elogios. Am
remarcat cu toţii că aprecierile de la tribună îi provoacă un disconfort şi atunci,
când cineva începe să-i etaleze meritele, îl întrerupe imediat printr-o frază
plină de umor, iar când circumstanţele nu-i permit să o facă, indispensabilu-i
zâmbet căpăta o expresie pierdută.
Calea vieţii unui om este determinată de trei componente: primite de
la natură (codul genetic, ar zice unii într-un discurs mai savant), alese în
urma propriilor decizii şi cauzate de circumstanţe întâmplătoare. Şi cu cât
mai mare este suprapunerea lor, cu atât mai împlinită este persoana. În cazul
academicianului Mitrofan Cioban, intersecţia acestor elemente are un nume:
matematica. Atât harul, cât şi propria-i voinţă, dar nu în ultimul rând unele
lucruri, care în măsură egală puteau să se întâmple sau nu, i-au determinat
destinul de a fi matematician.
Într-o prelegere academicianul Solomon Marcus spunea: „A te pretinde
matematician este o cutezanţă pe care puţine persoane în cunoştinţă de cauză
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Doctorandul Mitrofan Ciobanu la Simpozionul tiraspolean de topologie,
1969. Arhiva privată a familiei Ciobanu. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto.
Cota arhivistică: 00097

şi-o pot permite. Şi-a permis-o Norbert Wiener, în titlul autobiografiei sale
„I Am a Mathematician”, după ce comunitatea matematică internaţională
l-a recunoscut ca autor al unor importante noţiuni şi rezultate matematice
şi ca un deschizător de drumuri. Dar un alt autor, Paul R. Halmos, cu o
foarte bună reputaţie în matematică, însă cu o clasă sub aceea a lui Wiener,
a fost mai prudent şi şi-a intitulat volumul său de memorii ”I want to be a
mathematician”.
Academicianul M. Cioban este un matematician, şi unul de forţă (chiar
dacă dumnealui, modest fiind, ar pleda pentru cea de a doua formulă),
apreciat de comunitatea matematică internaţională. Această afirmaţie nu este
doar un clişeu – în susţinerea ei vin rezultatele profunde, publicate în ediţii
de prestigiu, participările la multiple foruri internaţionale cu conferinţe
invitate, invitaţiile de a ţine prelegeri în universităţi din Europa, America,
Asia.
Matematica îşi are propriul farmec, propria frumuseţe, care nu se des
chide oricui, rămânând neînţeleasă atât ea însăşi, cât şi cei care o profesează.
Gheorghe Ţiţeica, în 1914 se adresa membrilor Academiei Române: „Mă
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găsesc printre D-voastră ca reprezentantul unei ştiinţe pe care, cei mai mulţi,
o socotesc mohorâtă, pentru care lumea are o deosebită groază, faţă de care
chiar respectul unora nu e lipsit de un fior care ţine pe om la depărtare;
în scurt, reprezint o ştiinţă puţin simpatică: matematica”. Şi nu fiecare are
curajul să-şi dedice viaţa unei ocupaţii „mohorâte”, poate chiar ostracizate.
Pentru majoritate trecerea de la studenţie la predare şi cercetare a
însemnat, în bună măsură, trecerea de la disciplina expusă în cursuri şi
manuale la acea din reviste de specialitate şi monografii. Matematica vie,
care te introduce în laboratorul de lucru al matematicianului, este cea de
la seminarii şi conferinţe, cea din revistele de cercetare, în care găseşti
rezultatele şi realizările de ultimă oră. Mitrofan Cioban încă din studenţie,
de pe băncile Universităţii „Lomonosov” din Moscova a avut norocul să
guste din plăcerea de a obţine un prim rezultat propriu, de a simţi interesul
tutorilor şi al colegilor, de a-şi vedea propriile articole publicate.
Cercetarea o putem prezenta drept un fel de ştafetă. Porneşti de la pro
blemele, ideile şi rezultatele altora (de regulă, fiind iniţiat de tutorele ştiinţific,
în cazul lui M. Cioban acesta fiind profesorul Aleksandr Arhanghelski),
încerci să faci un pas mai departe şi, dacă reuşeşti (sau ţi se pare că ai reuşit)
transmiţi altora mesajul tău vorbind la seminare sau publicând lucrări.
Aştepţi reacţia colegilor pentru a testa corectitudinea şi interesul, urmăreşti
ecoul şi te mândreşti, dacă ideile tale au găsit reflecţie în alte lucrări. Anume
acest lanţ, ce îi uneşte pe cei cu preocupări similare, se pare că este esenţa
activităţii de cercetare.
Specificul matematicii pure constă în faptul că problemele ei nu îmbă
trânesc, nu-şi pierd actualitatea, fiind o provocare permanentă pentru spe
cialişti, care se chinuiesc să le soluţioneze pe parcursul a zeci sau chiar sute
de ani. În 2002 matematicianul rus Grigorii Perelman a demonstrat ipoteza
Poincaré, formulată în anul 1900 şi inclusă în lista „Problemelor mileniului”
anunţată de Institutul Clay. Ipoteza lui Riemann, care datează cu 1859 şi
face parte din aceeaşi listă, încă îşi mai aşteaptă demonstrarea. Au existat
mai multe încercări de a face un inventar al sfruntărilor matematice, printre
care vom menţiona şi cele câteva sute de probleme din teoria inelelor şi
modulelor, adunate în „Caietul nistrean” (numit astfel în urma discuțiilor
purtate de savanți din diferite țări în cadrul conferințelor, petrecute pe malul
Nistrului), editat în 1993 în Novosibirsk, unde se regăsesc şi cele propuse de
către matematicienii din Moldova.
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M. Cioban este printre norocoşii ce au găsit soluţia unor probleme for
mulate de mari matematicieni, precum F. Hausdorff, P. Aleksandrov,
A. Arhan
ghelski, B. Pasînkov, A. Pelczynski, Z. Semdeni, R. Phelps,
A.  Tihonov… La această listă se adaugă și o realizare mai recentă: rezolvarea
completă a problemei continuităţii operaţiilor în grup, formulate de către
Dean Montgomery în anul 1936 (matematicianul, care a soluționat cea de
a cincea problemă Hilbert! Constatăm aici un argument în plus în favoarea
„teoriei ștafetei”, expuse mai sus). Aceste rezultate i-au adus nu doar
aprecierea comunităţii de cercetători din domeniu, dar şi satisfacţia proprie.
Și aici am aminti zâmbetul enigmatic al domniei sale când termină să-ți
povestească, parcă invitându-te să admiri împreună frumusețea afirmației
numai ce expuse. Olga Rîbac, o fostă studentă a Domniei sale, mărturisea,
că aștepta cu mare interes orele domnului academician, spunând, că dânsul
reușea să facă dintr-o ordinară prelegere matematică un spectacol plin de
mister, umor și cea mai rafinată logică.
Un membru al senatului Universităţii din Bucureşti, referindu-se la
matematicieni, îi reproşa lui Grigore Moisil două lucruri: că se laudă prea
mult între ei şi că nimeni nu înţelege ce fac matematicienii. Însă de la
suspiciune până la inacceptare nu-i decât un pas: şi în zilele noastre deseori
suntem întrebaţi ce folos aducem economiei naţionale cheltuind o groază de
bani (?!). Continuă să se vehiculeze contrapunerea între matematica pură şi
cea cu caracter aplicativ.
Carl Gustav Jacobi îi scria lui Adrien-Marie Legendre: „Dl. Fourier crede
că scopul principal al matematicii este de a fi utilă şi de a explica fenomenele
naturale; dar un filozof ca el ar fi trebuit să ştie că scopul unic al ştiinţei este
onoarea spiritului uman şi că sub acest titlu o chestiune privind numerele
nu valorează mai puţin decât una relativă la sistemul lumii”. Matematica
îşi extrage probleme de pretutindeni. Am putea chiar spune că cele mai
interesante aspecte apar la interfaţa matematicii cu activitățile practice.
Galilei şi Descartes au fost primii care au afirmat că matematica este cheia
ce deschide drumul spre o imagine globală, unificată şi coerentă a lumii,
recunoscând astfel rolul central al matematicii în înţelegerea lumii.
„Matematica ... este cea mai perfectă limbă în care se poate povesti un
fenomen natural”, scria Gheorghe Țițeica. Fizicienii au fost printre primii
care au conștientizat acest lucru, rândurile lor fiind completate de cercetători
din cele mai diverse domenii. Actualmente matematica este apreciată drept
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un catalizator al transferurilor de idei, concepte şi rezultate între diferite arii
ale activității umane.
Goethe zicea că matematica este o artă, care ar trebui să se declare
independentă de ceea ce îi este exterior, pentru a-şi urma marele ei traseu
spiritual, capabil să cuprindă mai mult decât înţelegerea lumii, iar Kant
considera că matematica este o ştiinţă, dar o ştiinţă a spiritului. După cum
vedem, câte nume sonore, atâtea păreri. Fiecare vede diferite ipostaze, diferite
aspecte ale matematicii: domeniu de cunoaştere şi cercetare; fenomen de
cultură; artă; unealtă utilă; mod de gândire; catalizator; disciplină predată în
şcoli şi universităţi; fenomen social; mod de a înţelege lumea; mod de viaţă;
mod de a înţelege propria noastră minte; parte a vieţii noastre spirituale;
filozofie... Dar ‒ să fim conştienţi ‒ pentru mulţi şi o formă de snobism, a
unui elitism de breaslă.
Este firesc să ne întrebăm: cum concepe matematica academicianul
Mitrofan Cioban? La sigur, că o vede în toată complexitatea de ipostaze, cu o
mică excepţie – nici într-un caz nu o percepe drept o formă de snobism. Cine
dacă nu dumnealui i-a încercat toate fațetele: cercetare, didactică, conducere.
Și de fiecare dată a reușit cu brio, obținând rezultate de valoare, fiind un
profesor talentat și iubit de studenți, conducând Universitatea din Tiraspol și
Societatea Matematică.
Fiecare din noi (conştient sau nu) îşi alege drept model de viaţă, de
comportament anumite persoane. Şi academicianul M. Cioban nu este o
excepţie. Iată ce spunea dânsul într-un interviu: „Aleksandr Arhanghelski
mi-a servit la momentul respectiv drept model de profesionalism şi conduită
exemplară… Mulţi alţi profesori …au contribuit la formarea mea ca specialist.
De exemplu, de la Vladimir Andrunachievici şi Pavel Alexandrov am învăţat
managementul organizării cercetărilor ştiinţifice, de la Otto Schmidt, Andrei
Kolmogorov şi Andrei Tihonov – organizarea aplicaţiilor matematicii în
diverse domenii, de la Anatol Malţev şi Alexandr Curoş – metode universale
de a examina lucrurile în profunzime, transparent, totodată, simplu şi
clar etc. „Citești aceste rânduri și fără să vreai îl invidiezi (în sensul bun al
cuvântului), căci a avut norocul de a conlucra cu matematicieni de vază, care
au fost şi personalităţi marcante, ce i-au servit drept model de excelență ‒
dovadă viaţa, activitatea şi comportamentul academicianului nostru.
Ne bucurăm că și noi, la rândul nostru, putem spune: „De la Mitrofan
Cioban am învățat cum se face cercetare matematică, cum se scrie un articol
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sau cum se ține o prelegere, cum se creează un colectiv, cum se luptă pentru
afirmarea matematicii”. Și în spatele fiecărui verb din cele enumerate se află
o muncă asiduă, se află generații de specialiști, care astăzi duc ștafeta mai
departe.
M.c. Constantin GAINDRIC
M.c. Svetlana COJOCARU
Din volumul „Academicianul Mitrofan Cioban la 70 de ani”,
Chișinău, 2012, p. 190-194

Academicianul Mitrofan Ciobanu,
Savantul Anului 2015.
Foto: Ion V. Xenofontov, 12 iunie 2016

LAUDATIO IN HONOR PROFESSOR
ISRAEL GOHBERG
Mr. Rector,
Mrs. members of the Senate USM,
Dear public,
am proud and in the same time very happy that I have the chance to
salute one of the most eminent mathematicians of the present, one of
those who promoted affirmation of mathematics in Moldova, in European
and international aspects – Professor Israel Gohberg. Graduate from the
Moldova State University in 1951, he had returned at this institution in
15 years as the professor with a rich pedagogical and scientific experience
which he cumulated in areas of secondary and higher education at the Balti
State University “Alecu Russo” He worked and being the researcher, chief of
the department of mathematical analysis of the Institute of Mathematics of
Moldavian Academy of Sciences, which knew some stages of development.
By that time he already had prepared 5 doctors in physical and mathematical
sciences, 6 PhD students, who in 2 years defended their thesis. Together
with the monograph „Introduction to the Theory of Linear Non-Selfadjoint
Operators in Hilbert Space” in publishing house “Nauca” from Moscow (in
Russian - 1965, translated to English and French later), he had published
totally about 50 scientific works.
Those 7 years, time the professor Israel Gohberg had worked at the
University, were very productive for him, and especially for thousands of
students who had the opportunity to listen his lectures - substantial from
scientific point of view and magnificent from didactic point of view. I know
what I say, as during my student years, I was also lucky to listen his course on
the mathematical analyses in Balti.
In his educational work, he always searched new roads, trying to
waken the students’ interest for mathematics, showing them the logic of
mathematics’ beauty even in its elementary problems. He had organized at
Balti University a competition in solving mathematical problems, in which,
surprisingly, the students of the first year had won. I was in that group too
and I keep as the special award, the book received in gift with Gohberg’s
donative inscription. More over, professor Gohberg together with professor
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Belousov were those who had signed a recommendation for my employment
at the Institute of Mathematics. So, I can consider both of them as persons
who had opened me the way to mathematical research.
Professor’s Israel Gohberg teaching activity has been always indispen
sable for his scientific activity. Teachers’ College in Soroki, Balti Pedagogical
Institute, State University of Moldova, Tel Aviv University, Vrije University
(Amsterdam), New York State University, University of Calgary in Canada,
Universities of Georgia, Maryland, Connecticut (USA), Polytechnic
Institute of Virginia, Blacksburg (USA), Regensburg and Mainz Universities
(Germany) – these ones are only some of universities where professor Israel
Gohberg gave lectures and the optional courses. More than 40 doctors in
mathematics are proud to be his scientific disciples, 19 of them were PhD
students of the Institute of Mathematics of Moldavian Academy of Sciences.
I believe that, despite of many severities and injustices that he had met in his
life, professor Gohberg is happy.
He was one of initiators of Series “Mathematical Researches” – the publi
cation which is very actual till now, but unfortunately we have not managed
to turn it into one periodic magazine “Bulletin of Academy of Sciences of
Moldova. Series “Mathematics””. He is the founder of the magazine “Integral
Equations and Operator Theory” – the most important scientific publication
in the world in this area.
He is also the founder of the series “Operator Theory: Advances and
Applications” – those 120 monographs, which were published till now, are
recognized as the works of the highest scientific level thanks to professor’s
exactingness. Both celebrities and beginners in the researches gather at
seminars and symposiums organized by professor Israel Gohberg. And
beginners become recognized specialists in short time owing to the free and
creative atmosphere and opportunities to talk with mathematicians of the
first rank.
People feel his attraction, erudition, goodwill and so he is in the centre
of the most important scientific events in the area.
Schopenhauer said that the scientific honors for those who devote
themselves to research come too late or never. In this sense professor
Gohberg is an exception. The significance of his scientific activities, which
is confirmed by more than 20 monographs (with reeditions – 34) published
by prestigious publishing houses and also more than 400 articles published
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in  the highly ranked journals, is appreciated by experts in the field all over
the world.
We are proud that those 7 monographs which had been written by him
during his activity in Moldova, were reedited 16 times by the American
Mathematical Society, publishing house Birkhauser and others in English,
German, French, Spanish and Magyar languages.
Professor Israel Gohberg is the holder of high academic Awards. He is
member of the Academy of Sciences of Moldova, Royal Netherlands Academy
of Arts and Sciences, the laureate of Rothschild prize for mathematics,
A.  Humboldt prize for research, Hans Schneider prize for achievements in
the field of linear algebra, Doctor Honoris Cauza in Darmstadt Technical
University, Vienna Technological University and Timisoara University of
West.
Mr. rector, I congratulate you for an excellent choice of professor
Israel Gohberg as Doctor Honoris Cauza of the Moldova State University.
A belated appreciation, on well-known reasons, but nevertheless given to
former professor of your institution.
Dear professor Israel Gohberg, I congratulate you on a well-deserved
reward. I wish you a lot of health, new realizations, and new scientific
disciples. Sincere congratulations for you and all the best for your family.
Din cartea „Israel Gohberg and friends.
On the ocasion of his 80th birthday”, Birkhauser,
Basel, Boston, Berlin, 2008, pp. 268-270

UN MATEMATICIAN DE VOCAȚIE

Academician Constantin S. Sibirschi
(8.01.1928–14.02.1990)

Z

ilele acestea academicianul Constantin S. Sibirschi ar fi împlinit
70 de ani.
Acum, când știința Moldovei se află într-o perioadă grea, când se
încearcă să se surpe temeliile puse de predecesori e cazul să ne amintim de
valorile care au făcut cunoscute realizările noastre peste hotarele țării.
Un savant de vază care a contribuit esențial la stabilirea și menținerea
acestor valori este academicianul Constantin S. Sibirschi. În ianuarie 1998
s-au împlinit 70 de ani din ziua nașterii acestui renumit savant, fondator al
școlii de ecuații diferențiale, academician al Academiei de Științe a Moldovei.
Profesorul C. Sibirschi și-a început activitatea în domeniul științei foarte
intens și a menținut acest ritm accelerat pe parcursul întregii vieți, lucrând
mult, cu pasiune și cu o înaltă dăruire de sine. Problemele abordate de el au
ținut de direcțiile esențiale ale matematicii. Primele cercetări au fost efectuate în
cadrul uneia dintre cele mai dificile probleme clasice, cunoscută în matematică
sub denumirea de „problema centrului și a focarului”. Cercetând-o, profesorul
C.  Sibirschi a obținut primele rezultate științifice profunde, devenind renumit
în rândurile savanților. În decursul următorilor ani academicianul C. Sibirschi
a manifestat un interes multilateral, lucrând cu pasiune în diferite domenii
fundamentale ale teoriei moderne a ecuațiilor diferențiale.
Profesorul C. Sibirschi a adus un aport considerabil la dezvoltarea unui
compartiment relativ nou al ecuațiilor diferențiale și anume teoria topolo
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gică a sistemelor dinamice abordând și rezolvând un șir de probleme de
perspectivă în acest domeniu.
Elaborarea „metodei invarianților” metodă ce folosește resursele algebrei
la cercetarea ecuațiilor diferențiale, s-a dovedit a fi un rezultat remarcabil al
muncii sale de creație. Cu ajutorul acestei teorii au fost rezolvate completamente
probleme extrem de dificile, care nu puteau fi cercetate prin alte metode.
Academicianul C. Sibirschi a publicat circa 140 de lucrări științifice,
printre care 5 monografii, ce au servit ca sursă de inspirație pentru mulți
matematicieni în munca lor științifică.
El a participat permanent la conferințe și întruniri internaționale și
unionale prezentând referate. Academicianul C. Sibirschi a fondat școala teoriei
ecuațiilor diferențiale ce s-a bucurat în continuare de un larg renume. Seminarul
științific organizat de el în anul 1970, având o mare autoritate, atrage și astăzi
tineri savanți, consolidând ideile acestora cu principiile școlii lui C. Sibirschi.
Dintre toate lucrările de teză prezentate de către membrii seminarului
„Sibirschi”, 18 au fost executate sub nemijlocita lui conducere.
Academicianul C. Sibirschi a fost un ilustru pedagog. Capacitățile sale și
dragostea de a ține cursuri făceau ca lecțiile lui să se distingă printr-o cultură
matematică înaltă și printr-o expunere limpede. Secretul artei sale pedagogice
constă în înțelegerea profundă și cunoașterea bazelor matematicii și în vasta
sa erudiție.
Mulți tineri atrași de personalitatea C. Sibirschi și susținuți de el personal
și-au dedicat viața științei matematice.
Academicianul C. Sibirschi a desfășurat o activitate științifico-organi
zatorică vastă fiind membru al Biroului Secției științifice fizico-tehnice și
matematice, locțiitor al președintelui Consiliului specializat de conferirea
gradelor științifice, președinte al Comitetului Științific Republican cu genericul
„Matematica teoretică”, membru al colegiului de redacție al revistei „Ecuații
diferențiale”, redactor principal adjunct al revistei „Buletinul Academiei de
Științe a RSSM. Matematica”.
Profesorului C. Sibirschi i-a fost conferit titlul de „Om Emerit în știință”,
fiind și laureat al Premiului de Stat al RSSM. Toată activitatea prodigioasă a
academicianului C. Sibirschi în cadrul dezvoltării științei este o confirmare
a capacităților excepționale și multilaterale, a devotamentului neprecupețit
față de știință și a unei capacități deosebite de muncă.
Toți care l-au cunoscut i-au apreciat nu numai extraordinarele capacități
de muncă ci și modestia, dăruirea sufletească, bunăvoința, principialitatea,
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receptivitatea și capacitatea de a stabili relații de prietenie cu adevărat demo
cratice cu colegii și elevii săi, fără a lua în considerație titlul, vârsta sau poziția.
Noi, acei care am lucrat împreună cu el, vom ține minte mereu întâlnirile
minunate în cadrul seminarelor pe care le conducea, discuțiile personale pe
care le-am avut,care ne dădeau încredere în sine și satisfacție. Domnia sa va
rămâne tot timpul în memoria celor care l-au cunoscut.
B. Șcerbacov, conducătorul Seminarului de ecuații
diferențiale, profesor, doctor habilitat
D. Ceban, profesor, doctor habilitat
C. Gaindric, directorul Institutului de Matematică al AȘM, doctor
V. Glavan, profesor, doctor habilitat
M. Popa, secretar științific al Institutului de Matematică
al AȘM, doctor habilitat
A. Stahi, prorector al Universității de Stat din Moldova,
conferențiar, doctor
N. Vulpe, conducătorul colectivului de „Ecuații diferențiale”
de la Institutul de Matematică al AȘM, doctor habilitat
Moldova suverană, 27 ianuarie 1998

SUB SEMNUL ÎNGEMĂNĂRII A TREI TEORII
PROBLEMA LUI POINCARE ÎŞI GĂSEŞTE SOLUŢIE
LA CHIŞINĂU

L

a acest mijloc de mai colegul nostru, profesorul universitar
Mihail Popa, cercetător ştiinţific principal în Laboratorul de
ecuaţii diferenţiale al Institutului de Matematică şi Informatică (IMI) al
AŞM marchează onorabilul jubileu de 70 de ani. Să crezi şi să nu crezi! Noi,
cei tineri de altădată, care l-am cunoscut pe Mihail, de asemenea, ca tânăr
angajat în institutul nostru în calitate de laborant superior (1975‒1977) –
fiecare absolvent al unei universităţi fiind repartizat la Academia de Ştiinţe,
trecea printr-o astfel de experienţă, nu ne vine a crede că am devenit şi noi
veterani ai cercetării. Şi totuşi pe atunci era o mare onoare şi un mare noroc
să ajungi la Academie.
E adevărat că drumul lui Mihail Popa spre acest for ştiinţific s-a prelungit
tocmai cu trei ani de zile dintr-o imprudenţă a tânărului: spre sfârşitul
studiilor la Facultatea de Fizică şi Matematică a USM s-a descoperit că dânsul
nu este membru al comsomolului. S-a gândit că celor de la disciplinele reale
nu le trebuie apartenenţă de partid. N-a afişat acest lucru, dar când a avut
loc repartizarea studenţilor de la anul 5 la lucru, cu vreo 2 luni înainte de
absolvire, cineva din comisia de la decanat a observat această lacună din
CV-ul lui Mihail: nu era comsomolist. Dar responsabilii de la facultate ce
vizau ştiinţele reale erau de felul lor mai democraţi: poate va trece la rectorat,
doar pentru un matematician nu-i atât de importantă apartenenţa de
comsomol. Important este să aibă cunoştinţe şi aptitudini pentru cercetare.
Dar n-a fost să fie. Când deja listele repartizării au fost examinate şi
aprobate fără mari probleme, se ridică indignat secretarul organizaţiei
comsomoliste de la facultate, prezent la această şedinţă, şi declară: cum
poate fi repartizat la Academia de Ştiinţe o persoană care nu este membru al
comsomolului?! La auzul acestei replici tăioase, rectorul s-a şifonat, i-a privit
pe cei din jur şi a stopat repartizarea lui Mihail Popa la Academie. Astfel, a
fost trimis la lucru la şcoala medie din s. Zâmbreni, raionul Anenii Noi, unde
şi-a început activitatea de muncă. Dar înainte de a pleca în sat, mentorul
său ştiinţific, academicianul Constantin Sibirschi, conducătorul tezei sale de
diplomă, l-a invitat şi i-a spus cu severitate: dacă vrei să ajungi vreo dată
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la Academie, să intri în comsomol. Trecând printr-o serie de umilinţe din
partea celor mari şi tari, a primit carnetul de comsomolist.
Nu știm dacă acest episod merită astăzi atenţie, dar politicul a făcut parte
din cotidianul nostru, a generaţiilor care au trăit într-o societate extrem de
ideologizată în perioada sovietică, când ni s-au dictat, într-un fel, compor
tamente şi modele de viaţă.
Făcând abstracţie de acest caz, care poate astăzi provoacă cuiva haz, vom
remarca totuşi că dl Mihail Popa nu se crede o victimă a regimului, dar că are
un destin fericit şi împlinit. La Zâmbreni şi-a întâlnit prietena de viaţă, pe
Olga, cu care şi-a creat o familie durabilă. Consideră că acea primă experienţă
l-a făcut să cunoască viaţa prin prisma pedagogului de la sat, dar care aspira
spre ştiinţă, frecventând cu regularitate seminarul de ecuaţii diferenţiale de
la USM, condus de Constantin Sibirschi.
După trei ani de lucru ca profesor şcolar, dl Mihail Popa a fost invitat
la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, în sectorul de ecuaţii
diferenţiale. A parcurs un traseu profesional impunător. Timp de 5 ani a
activat în calitate de laborant superior şi de colaborator ştiinţific inferior.
În această perioadă de timp, a susţinut teza de doctorat la Gorki, Rusia, cu
tema „Clasificarea afină a sistemului diferenţial cu nelinearităţi pătratice”.
Proaspătul doctor în ştiinţe a avut deja temei pentru a fi promovat în cariera
profesională, dar şi în cea administrativă. Timp de 19 ani a fost secretar
ştiinţific al IMI (1980‒1999). Ce înseamnă aceasta, o ştiu mulţi dintre noi  –
o muncă de salahor cu fel de fel de documente, întocmirea proceselor
verbale ale tuturor şedinţelor, organizate de administraţie, planificarea şi
monitorizarea activităţii de cercetare a tuturor sectoarelor institutului etc.,
etc. Dar colegul Mihail Popa, fiind un bun organizator, a continuat munca
administrativă în calitate de director adjunct al institutului în perioada 19992006. În 2006 a fost promovat în calitate de director al IMI, funcţie în care s-a
aflat până în anul 2010. După 30 de ani de activitate administrativă s-a retras
pentru a se dedica total ştiinţei matematice.
Vrem să subliniem că doar un om disciplinat şi foarte bine organizat
a putut să se afle trei decenii în administraţia institutului, dar şi să mai
reuşească să facă şi cercetare, să lucreze cu doctoranzii. A pregătit până în
prezent 9 doctori în ştiinţe. Cea de a 10-a persoană este deja la etapa finală
de susţinere a tezei de doctorat.
Activitatea ştiinţifică a matematicianului Mihail Popa s-a desfăşurat
într-un mediu academic favorabil creat de autoritatea şi talentul a două mari
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personalităţi ştiinţifice ca academicienii Constantin Sibirschi şi Vladimir
Andrunachievici. Primul a fondat şcoala ştiinţifică în domeniul teoriei
calitative a ecuaţiilor diferenţiale în R. Moldova şi l-a încadrat pe Mihail Popa
în cercetare încă din anii studenţiei. „Ciclicitatea punctului staţionar pentru
sistemul diferenţial” – astfel a fost intitulată teza lui de diplomă (azi ea ar
include lucrările de licenţă şi de masterat), pe care susţinut-o cu calificativul
excelent. Peste un an, când deja se afla la Zâmbreni, i s-a transmis că lucrarea
lui a ocupat primul loc la concursul orăşenesc al lucrărilor de diplomă.
Referitor la academicianul Vladimir Andrunachievici, fondator al şcolii de
algebră din R. Moldova şi primul director al Institutului de Matematică şi
Informatică al AŞM pe parcurs de 30 de ani, de asemenea, menţionăm că i-a
acordat omagiatului tot sprijinul şi i-a susţinut elanul în cercetare.
Interesele ştiinţifice ale matematicianului Mihail Popa ţin de utilizarea
proceselor invariante în cercetarea ecuaţiilor diferenţiale, ce reprezintă o
dezvoltare în continuare a metodei invarianţilor algebrici în teoria calitativă
a ecuaţiilor diferenţiale, fondată în R. Moldova de acad. C. Sibirschi. În
acest sens, el a propus o nouă concepţie asupra acestei metode, ce constă
în studiul algebrelor Lie a operatorilor privind reprezentările lineare ale
grupurilor clasice în spaţiul coeficienţilor sistemelor de ecuaţii diferenţiale
polinomiale, precum şi al algebrelor graduate ale invarianţilor şi comitanţilor
în cercetarea geometriei soluţiilor acestor sisteme. Cercetările respective au
contribuit la extinderea în ultimii ani a metodei sus-numite şi la includerea
în ea a metodelor analizei grupurilor pentru ecuaţii diferenţiale, precum
şi la studierea algebrelor graduate ale invarianţilor ecuaţiilor diferenţiale
cu ajutorul funcţiilor generatoare şi seriilor Hilbert, ceea ce constituie un
procedeu optim în probleme infinit-dimensionale.
Astfel, de la 1998 încoace, lucrările lui Mihail Popa reprezintă debutul
unor cercetări importante într-un domeniu nou, teoria grupurilor şi
algebrelor Lie, fără de care astăzi este de neimaginat matematica modernă, ba
chiar şi fizica. După cum a constatat regretatul academician Valeriu Canţer,
în cadrul înmânării Diplomei de Onoare a CNAA savantului matematician,
rezultatele cercetării dlui Mihail Popa sunt pe linia de plutire a științei
mondiale și că formatează o matrice solidă și pentru investigațiile din aria
științelor fizice.
Credem că vârful realizărilor cercetărilor sale în ştiinţa matematică
constituie soluționarea Problemei Centrului și a Focarului, formulată de
genialul savant francez Henri Poincare cu peste 130 de ani în urmă, căreia
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i-au fost consacrate până la acel moment (a. 2013) mii de lucrări în diverse
centre științifice ale lumii (Franța, Rusia, Belarus, China, Marea Britanie,
Canada, SUA etc.). Doar în Republica Moldova numărul acestora se apropie
de 100.
După meditaţii de mai mulţi ani, matematicianul Mihail Popa a găsit
propria cale spre soluţionarea acestei faimoase probleme, asupra căreia şi-au
frământat minţile sute de cercetători. A pornit de la stabilirea legăturii între
algebrele Lie și algebrele graduate ale invarianților lui Sibirschi – metodă
de lucru în căutările ulterioare. În contextul dat, vom face unele precizări:
calea de rezolvare a Problemei Centrului și a Focarului a fost inițial trasată
de matematicianul rus Alexandru Lyapunov. Însă aplicând metoda acestuia
chiar și pentru cele mai simple sisteme diferențiale, te confruntai cu niște
calcule enorme, ce nu puteau fi depășite nici cu ajutorul celor mai moderne
calculatoare. De aceea cercetătorul moldovean a luat ca bază Problema
Generalizată a Centrului și a Focarului pentru sistemele diferențiale men
ționate, evitând calcularea mărimilor Lyapunov pentru fiecare sistem în
parte. La estimarea acestor numere a aplicat metodele algebrelor Lie şi alge
brelor graduate ale invarianților, precum și funcțiile generatoare și seriile
Hilbert ale ultimilor algebre. Ca rezultat, a obținut o estimație numerică
finită pentru mărimile Lyapunov algebric independente, ce participă la
rezolvarea Problemei Centrului și a Focarului pentru orice sistem de ecuații
diferențiale polinomial.
Astfel, profesorul universitar Mihail Popa și discipolii săi au formulat
pentru prima dată o ipoteză argumentată, potrivit căreia aceste numere
găsite formează hotarul finit de sus al numărului de mărimi Lyapunov ce
rezolvă completamente Problema Centrului și a Focarului pentru fiecare
sistem diferențial polinomial în parte. În contextul dat, vom sublinia că de
atunci au trecut 5 ani, această ipoteză a fost îmbunătăţită şi publicată în
monografia: M. Popa, V. Pricop Problema Centrului şi a Focarului: soluţii
algebrice şi ipoteze (în rusă),care a ieşi de sub tipar chiar în aceste zile.
Varianta engleză a acestei lucrări va fi publicată puţin mai târziu. Rezultatele
cercetărilor ştiinţifice, promovate de dl Mihail Popa, au fost prezentate la
diverse conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Ele au atras în
orbita acestor interese zeci de savanţi din diverse centre ştiinţifice ale lumii:
Universitatea din Limoges (Franţa), Universitatea din Minsk (Belarus),
Universitatea din Piteşti (România), Centrul de cercetări în matematică
din Montreal (Canada), Universitatea din Lund (Suedia), Institutul de
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Matematică al Academiei Române, Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov”
din Moscova (Rusia) etc.
Profesorul Mihail Popa este o personalitate remarcabilă a lumii aca
demice. Ambele teze de doctorat, susținute de dânsul (Universitatea din Nijni
Novgorod, Rusia, 1979; Institutul de Matematică al Academiei Naționale
de Științe a Ucrainei, Kiev, 1992), vizează metoda invarianților algebrice în
teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale, pe care a dezvoltat-o și de la care a
pornit o nouă școala științifică Algebrele Lie și sisteme diferențiale, pe care o
ctitorește cu grijă și în prezent. Îl vom nominaliza pe primul său doctor Pavel
Macari, director al Liceului „Academicianul Constantin Sibirschi”. Au urmat
doctorii Andrei Braicov, Serghei Port, Elena Staruş (Naidenova), Elena
Bâcova, Natalia Gherştega,Oxana Diaconescu (Cerba), Victor Orlov, Victor
Pricop. Toate aceste persoane cu gradul de doctor în ştiinţe fizico-matematice
activează în prezent în cercetare sau la diverse catedre universitare. Este
adevărat că Elena Staruş (Naidenova) şi Oxana Diaconescu (Cerba), din
motive lesne de înţeles, au emigrat în Canada, unde s-au integrat cu succes
în educaţia universitară. Ultima, Natalia Neagu – cea de 10-a doctorandă a
dlui Mihail Popa – se află la etapa de susţinere a tezei de doctorat.
După cum vedem, noua direcţie ştiinţifică, plăsmuită în căutările lui de
durată împreună cu discipolii săi, s-a transformat într-un ram viguros, pornit
de la tulpina școlii ştiinţifice a academicianului Constantin Sibirschi. Ultimul
său rezultat – soluționarea problemei generalizate a centrului și a focarului
– vine să încununeze o biografie științifică excepțională a matematicianului
Mihail Popa, dar şi a şcolii lui ştiinţifice, ctitorită cu grijă în continuare.
La mulţi ani, dle profesor Mihail Popa. Să vă bucuraţi în continuare de
viaţă, de sănătate, de familia Dvs. frumoasă, de realizările şi recunoştinţa
discipolilor, care, înregimentaţi într-o şcoală ştiinţifică modernă din dome
niul matematicii, vor continua să fie curioşi, să facă cercetare cu aceeaşi
pasiune ca şi Dvs., ca şi premergătorii noştri. Doar astfel ştiinţa va evolua.
Mitrofan CIOBANU, membru titular al AŞM,
preşedintele Societăţii de Matematică din Republica Moldova
Constantin GAINDRIC, membru corespondent al AŞM
Svetlana COJOCARU, membru corespondent al AŞM
Tatiana ROTARU, jurnalistă
Moldova Suverană, 16 mai 2016

O VIAȚĂ ÎN SLUJBA ȘTIINȚEI

V

oi mărturisi de la bun început că despre Omul, Profesorul și
Savantul Vasile Ceban se poate vorbi doar cu pietate și candoare.
L-am cunoscut în 1957, când am fost înmatriculat la anul întâi al Facultății
de Fizică și Matematică a Institutului Pedagogic din Bălți.
Bineînțeles că acum, când s-a scurs o jumătate de secol, îl văd pe
profesorul Vasile Ceban puțin altfel, ambii acumulând și experiență de viață, și
cunoștințe, și „scurtându-se” diferența de vârstă.
Iar pe atunci era pentru mine – un tânăr venit de la țară – o persoană
atât de distantă, că până și a-i da „bună ziua” era ceva emoționant.
Pentru studenți, cei care îi ascultase prelegerile, cei care apelase la el,
se transmitea din gură în gură că avem un rector erudit, cu o mare grijă de
studenți, binevoitor. Dar, cum am mai spus, distanța era prea mare și ca să
ajungi la rector trebuia să treci peste curatorul grupei, decan, prorector.
Vreau să fiu înțeles corect, nu din cauză că nu ar fi primit pe cineva în
audiență – mai mult din timiditatea noastră cei crescuți în anii de după război.
Dar am pomenit de grija lui față de studenți. În cantina din curtea
Institutului (azi acea clădire nu mai este) totdeauna era pâine pe masă, așa că
cei ce dispuneau de 4-5 copeici ca să cumpere un ceai sau un chisel își puteau
potoli foamea în ultimele zile până la bursă (care era de „tocmai” 180 de ruble).
Acum îmi dau seama de înaltele calități manageriale și omenești ale
rectorului nostru Vasile Ceban. La Bălți i-a invitat pe tinerii V. Belousov,
I.  Gogberg, I. Bersucher – viitoare figuri notorii în domeniile lor.
Primele prelegeri ale profesorului Vasile Ceban, pe care le-am ascultat,
au fost la teoria funcțiilor de variabilă complexă. Sincer să fiu, la primele
2-3 lecții nu eram încântat de cursul ascultat. Poate din cauza limbii
„moldovenești” a profesorului. Acum îmi dau seama că era un act de curaj
să începi un curs atât de dificil în limba maternă. Însă pe neobservate ne-a
captivat prin harul și nivelul expunerii, prin erudiție, prin măiestria de a
expune materia respectivă pe înțelesul tuturora. Fiind din fire un tânăr curios
și avid de carte și cunoștințe, am rămas profund impresionat de prestanța
profesorului Vasile Ceban, totodată și rectorul nostru.
Am rămas cu aceste impresii până când, după satisfacerea serviciului
militar, la îndemnul prof. V. Belousov, l-am căutat la Chișinău (fiind șef de
secție  la Institut, forma și Catedra de matematică a Politehnicii, deci era
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anul 1964). Am rămas profund impresionat că nu mă uitase și împreună
cu V. Belousov, I. Gohberg m-au recomandat, în scris, academicianului
V.  Andrunachievici. Grație acestei recomandări, am fost angajat la Institutul
de Matematică cu Centrul de Calcul al Academiei de Științe (Institutul
nu dispunea de locuri vacante și acad. V. Andrunachievici l-a convins pe
președintele Academiei, acad. Iachim Grosul, să i se dea o unitate de laborant).
În acest timp Profesorul Vasile Ceban era preocupat de organizarea
Centrului de Calcul, mai bine zis, de eliberarea clădirii fostei sinagogi din
Chișinău, în care era plasată Arhiva de Stat a republicii pentru a monta
БЭСМ-2 – prima mașină electronică de calcul (azi în acel loc e plasat
magazinul universal UNIC). Ca și majoritatea tinerilor, am participat la
evacuarea materialelor arhivei în alt local.
O perioadă nu am avut prea multe contacte cu Domnia Sa, eu fiind la
Moscova, mai apoi – în instituțiile de cercetare ale Comitetului de Stat pentru
Planificare. Dar din 1977 am devenit colegi, dânsul fiind director adjunct pentru
probleme de știință, eu pentru probleme de aplicații și Centrul de Calcul.
Am profitat din plin atât de erudiția, cât și de bunăvoința profesorului,
primind ajutorul și sfaturile sale în cele mai grele situații.
Am avut și am fericita ocazie să pot aprecia, poate mai mult decât alții,
integritatea personalității dragului nostru profesor Vasile Ceban, inclusiv
exigențele, inteligența și bunăvoința Domniei sale.
Aș menționa încă o calitate deosebită a Profesorului și Omului de știință
Vasile Ceban – îmbinarea în modul cel mai eficient a activității administrativorganizatorice cu munca de cercetare.
Cu toată sinceritatea și convingerea mea de ucenic recunoscător afirm
că profesorul Vasile Ceban este un om cu viața câștigată și deci un om
fericit. Domnia sa și la cei 90 de ani își trăiește viața din plin și care mai
continuă să facă același lucru nobil – educația tinerilor generații.
Profesorul Vasile Ceban este un model pentru aceste generații, repre
zentanții cărora vor continua aceeași activitate prestigioasă pentru propășirea
neamului nostru.
Dragul nostru Vasile Ceban, suntem cu gândul bun spre personalitatea
Dumneavoastră, dorindu-vă multă-multă sănătate.
LA MULȚI ANI DOMNULE PROFESOR!
Din volumul „Profesorul Vasile Ceban. 90 ani de viață
și 65 de ani de activitate profesională”, Chișinău, 2007

ACADEMICIAN VLADIMIR ARNAUTOV –
70TH ANNIVERSARY

A

cademician Vladimir Arnautov is a Moldavian mathematician
and an irrefutable leader of the Moldavian school of topological
algebra, which made an important contribution to the topological algebra
and to the education of new generations of highly-qualified specialists. In the
middle of the summer of 2009 professor Vladimir Arnautov turned 70. This
was an excellent opportunity for us, his colleagues and friends, to stop on our
own mathematical and personal path and to bring once more into light his
life and activity up to this moment.
Vladimir Arnautov was born July 30, 1939 in Bolgrad (Romania, now
Ukraine), being the second son (of six children) in a Bulgarian family. His
father Ivan Stepanovich Arnautov was a technician at the local communica
tion service. His mother Vera Simionovna Arnautova (Stadnitskaya) was
a hous ewife and her principal occupation was the education of children.
Bolgrad (abbreviated from of Bolgarian town, which was called, until
1818,Tabacu) a little town in the south part of Bassarabia was in the 19th
century the residence of the Bassarabian Bulgarians evacuated from Bulgaria
who had been subjugated by Ottoman Empire until the 19th century.
In 1956 he successfully finished the local secondary (ten-year) school.
The mathematical form and formulas, logical deduction charmed him, and
without doubt he decided to continue the mathematical studies. In 1956 he
started his university education at the Faculty of Physics and Mathematics
(now Faculty of Mathematics and Computer Sciences) of Chișinău State
University (now State University of Moldova).
During the student days he was influenced by the talented teachers
and schoolarls as Professors C. Sibirschi, A. Zamorzaev, B. Shcherbacov,
I.   Parovicenco, C. Shchukin and other. Soon he became one of the best
students. At the same time he actively contributed to various public orga
nizations. In particular, 1959-1961 he was the Chairman of the Council of
the Student Scientific Society of the University.
In 1961 V. Arnautov successfully graduated from the Chisinău University.
His Master Thesis ”About some classes of completely regular spaces”was
published in the Scientific Notes of the Chisinău University, Mathematics,
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vol.  1, 1962, p.13-18. Hisscientific and active public involvement made
possible the obtaining of the University Academic Council recommendation
for continuing his post-graduate advancedstudies in Mathematics at the
newly-created Institute of Mathematics and Physics (now Institute of
Mathematics and Computer Sciences and Institute of AppliedPhysics). At
the Institute a good fortune has brought him together with the Academician
Vladimir Andrunachievici, one of the founders of the Academy of Sciences
of Moldova, the first director of the Institute of Mathematics and Physics and
thefounder of the Moldavian algebraical school. V. Andrunachievici became
scientificsupervisor of the young scientist.
Academician V. Andrunachievici was one of the best specialists in the
abstracttheory of adicals. The scientific interest of the supervisor and his
own topologicalknowledge determined the direction of Arnautov’s further
mathematical investigations: the theory of radicals of the topological rings.
The abstract theory of radicals had already been applied in the theory of
topological rings in some works of I. Kaplansky, H. Leptin, D. Zelinsky and
other mathematicians. However, they left out of account that these radicals,
as a rule, arenot closed in the topological rings.
First of all, V. Arnautov proposed the concept of the topological radical.
Let Φ be an associative and commutative topological ring and K be a
class oftopological algebras over the topological ring Φ with the fo llowing
properties:
– if A is an ideal of some algebra B∈K, thenA∈K;
– if B∈K and A is a closed ideal of B, then the factor-algebra B/A∈K.
If Φ is the discrete ring of integers Z, then K is a class of topological rings.
Weassume that any ideal of the algebra B is a subalgebra of the algebraB.
We say that a radicalρis defined over the class K if ρ is a correspondence
of K into K for which:
1R. ρ(A) is a closed ideal of the algebra A∈K (it is called theρ-radical of A).
2R. ρ(ρ(A)) = ρ(A) for any A∈K.
3R. IfA, B∈K and φ: A→Bis a continuous homomorphism, then
φ(ρ(A))∈ρ(B).
4R. If A∈K, then ρ(A/ρ(A)) = {0}.
Let ρ be a radical over the given class K of topological algebras. If A∈K
and ρ(A) = {0}, then the algebra A is calledρ-semisimple. If ρ(A) = A, then A
is calleda ρ-radical algebra. Thus the factor-algebra A/ρ(A) is the replica of
the algebra A∈K in the class Kρ of all ρ-semisimple algebras fromK.
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If K is a class of discrete algebras, then each topological radical over the
class K is an abstract radical and vice versa.
Consequently, many facts and notions of the abstract theoryare their
analoguesfor the topological case. However:
– for some abstracts radicals there exist a more than one topological
variants;
– in some classes of topological algebras distinct radicalscan coincide.
Therefore, the topological theory of radicals is a new fundamental area
of mathematics with new concepts and techniques which have important and
fruitfulapplications in other branches of algebra, topology and mathematics,
in general.
V. Arnautov has introduced a number of new notions and gave a number
of original and deep results. The following problem was arisen one of first.
Problem 1. Find the radical properties of distinct classes of topological
rings.
A property P is a radical property in the class K of topological rings if
there exists a radical ρ such that ρ(A) = A if and only if A∈K is a topological
ring withthe property P.
One of the first remarkable results was: the property of a topological
ring tocontain a non-zero topological nilpotent ideal in any non-trivial
continuous homomorphic image is a radical property. This radical was
named the Baer-McCoy orthe Baer radical. That radical was comprehensively
studiedin the thesis ”On thetheory of topological rings” for a doctor’s degree
which was defended in March 1965 at the Institute of Mathematics of the
Siberian Branch of the Academy of Sciences of USSR.
For a long time that property was the only non-trivial radical property
in the class of all topological rings. Then various radical properties were
found in the classeof all topological rings, including:
– the property of a topological ring to be a locally nilpotentring generates
the Levitzky radical;
– to be a nil ring is a radical property which generates the Koethe radical;
– the property to be a quasi-regular ring is a radical property and
generates the Jacobson radical;
– the property to be a Boolean ring generates the Boolean radical, etc.
The analogues of some topological radicals in the concrete classes of
topological rings were well-known earlier. V. Arnautov has constructed them
in the class of all topological rings.
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The coincidence of some topological radicals in special classes of spaces
was  anunexpected fact. For example, in the class of compact rings the topo
logical radicalsof Baer-McCoy and Jacobson coincide with the topological
quasi-regular radical.
This fact confirms the initial assumption of interdependence of alge
braical properties of topological radicals and topological properties ofclasses
of topological rings.
Moreover, as applications the structural descriptions of some classes of
topologicalrings were obtained.
The methods of the theory of radicals are important for the study of the
algebraical properties of the completionRof a topological ring R. V. Andru
nachievici and V. Arnautov established that for any topological ring R the
following assertionsare equivalent:
– in the topological ring Rany one-sided ideal is trivial and only zero is
ageneralized zero divisor;
– Ris a ring with unity and any element of R is invertible in R.
The next curious fact immediately follows from this result:a locally
compact topological ring without non-trivial one-sided ideals is atopological
field.
Some fundamental investigations of V. Arnautov were made jointly
with his scientific tutor, Academician V. Andrunachievici, others withhis
gifted post-graduate student, Mihail Ursul, who then created new interesting
directions of research andeducated new generations of highly-qualified
mathematicians. Interesting resultsabout topological radicals where proved
by Mihail Vodinchar and Trinh Dang Khoi,when they were post-graduate
students of Professor V. Arnautov.
A voluminous outline of the investigations of the topological radicals
and of the radical properties was presented in the review: V. I. Arnautov, “The
Theory ofRadicals of Topological Rings”, Mathematica Japonica 47:3(1998),
439–544.
In 1946 Professor A. A. Markov, in one of his articles, arose the next
question: isit true that on each infinite group there exists a non-discrete
Hausdorff topology?
Markov’s question generates in the more general aspect the following
problems.
Problem 2. Under which conditions on a given universal algebra A there
existsome (only one, two) topologies with the given property?
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Problem 3. Find algebraical properties of a universal algebra A which
can be characterized by the properties of the lattice LT(A) of the topologies
on the algebra A. In particular, under which conditions the lattice LT(A) has
coatoms?
Problem 4. Let A be a subalgebra of a universal algebra B and T be
a Hausdorff topology on A. Under which conditions onBthere exists a
Hausdorff topology T´ such that A is a topological subalgebra of B?
The Problems 3 and 4 are more difficult if on the space of operations
sometopology is fixed and, in particular, for modules or for algebras over
some topological ring Φ.
The history of solution of Markov’s Problem for groups is long and
surprising. First, it was established that the positive answer for commutative
groups follows from the theory of characters (A. Kertesz and T. Szele, 1956).
Then, in 1977, S. Shelah, using forcing method, constructed an uncountable
group without nondiscrete topologies. In 1980 A. Olšanskii observed that the
infinite countable group A(m, n)/Cm, where A(m, n) is the infinite countable
group constructed by S. Adianin 1975, has not non-discrete Hausdorff
topologies.
Markov’s Problem for rings was solved by V. Arnautov by 1972. He
obtained thefollowing valuable results:
1. On any infinite countable ring there exist non-discrete Hausdorff
topologies.
2. On each infinite commutative associative ring there exists a Hausdorff
non-discrete topology.
3. There exists an infinite ring on which only the anti-discrete topology
{0, A} is non-discrete.
Obviously, the Kertesz-Szele’s Theorem for commutative groups follows
from theArnautov’s results.
For construction on rings the Hausdorff non-discrete topologies with
distinctproprieties
V. Arnautov developed interesting combinatorial methods. These fact
sand some structural properties of topological rings constitute the content
of hisdoctor’s science degree thesis defended in 1972 at the Institute of
Mathematics of the Siberian Branch of the Academy of Sciences of USSR.
The topology constructed by the characters is totally bounded or
metrizable andlocally totally bounded, but the topologies proposed by
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V. Arnautov are metrizableonly for countable rings and, as a rule, not locally
totally bounded. This fact arisesthe next major problems.
Problem 5. Under which conditions on an algebra there exists some
compact Hausdorff topology?
Problem 6. Under which conditions on an algebra there exits a topology
generated by a linear ordering?
Problem 7. Letτbe an infinite cardinal. Under which conditions on an
algebrathere exists a Hausdorff non-discrete Pτ-topology?
The topology is called a Pτ-topology, whereτis an infinite cardinal, if the
intersection of τ open sets is an open set.
The Problems 5–7 relate to the problem.
Problem 8. Find the interdependence of algebraical properties of algebra
A and properties of topologies on the algebra A.
Under the guidance of Professor V. Arnautov remarkable results
concerning theproblems 5–8 were obtained by Mihail Ursul, Pavel Chircu,
Victor Vizitiu, ElenaMarin, Valeriu Popa, Kirill Filippov, Dilfuza Yunusova,
Anatolie Topală.
The topological free algebras are important algebraical objects. Inte
resting results about the properties of topological free rings in concrete
classes of topologicalrings were proposed by V. Arnautov and his postgraduate students Ștefan Alexei, Reli Calistru and Stelian Dumitrashcu (the
later was a postgraduate student of M. Cioban too).
A lasting, active and efficient collaboration has been established
between Professor V. Arnautov and the Moskow mathematicians Professors
Alexander V. Mikhalev and Sergei T. Glavatsky.
In connection with Problem 4 they examined the next two problems.
Problem 9. Under which conditions on the semigroup ring the topology of
the ring and the topology of the semigroup can be simultaneously extended?
Problem 10. Under which condition the topology of the ring admits
some extension over its ring of quotients?
The following monographs constitute the final result of thiscollaboration:
1. Arnautov V. I, Vodinchar M. I., Mikhalev A. V, “Introduction to the
Theory of Topological Rings and Modules”, Știința: Chișinău, 1981, 175 p.
(In Russian).
2. Arnautov V. I, Vodinchar M. I., Glavatsky S. T., Mikhalev A. V.,
“Constructions of the Topological Rings and Modules”,– Știința: Chișinău,
1988, 168 p. (In Russian).
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3. Arnautov V. I., Glavatsky S. T., Mikhalev A. V., “Introduction to the
Theory of Topological Rings and Modules”,– Marcel Dekker: New YorkBasel, 1996, 502 p.
In the mentioned books the results of the authors of books and of their
former students constitute a significent part and the impact of thisworks on
the development of Topological Algebra is considerable.
The last scientific researches of Professor V. Arnautov are dedicated to
the investigation of the lattice of topologies of groups and rings. One general
methodof construction of neighbour pairs of topologies was found.Two
topologies on thealgebra A form a neighbour pair if between them other
topologies do notexist.
In particular, any coatom and the maximal topology of the lattice LT(A)
form aneighbour pair. If A is an algebra over a discrete ring or a group,
then the maximal topology of the lattice LT(A) is discrete. Mentioned facts
confirm the importanceof this concept and method. Professor V. Arnautov
proved that the lattice LT(A),where A is a linear space over field of reals,
does not contain Hausdorff coatoms. In this case the maximal element of the
lattice LT(A) is not discrete.
Academician V. Arnautov has published more than 160 research papers
and 3 monographs. Having a good prestige in the world of mathematics,
Professor Vladimir Arnautov has been invited at more then 40 prestigious
international conferences in Algebra and Topology (Russia, Belarus, Ukraine,
Poland, Austria, etc).
He passionately and skillfully has organized in collaboration with
colleagues several (about 20) national and international conferences on
Algebra, Topology andTopological Algebra. For instance, in 1984 and 1986
Professor V. Arnautov in collaboration with Professors A. Arhangel’skii,
M.  Cioban andA. Mikhalev organizedin Tiraspol the well-known workshops
”Topological Algebra” which had a considerable influence on the development
of Topological Algebra and General Topology.In particular, these workshops
have established close cont acts between many algebraical and topological
schools of the former USSR (from Moscow, Saint Petersburg, Novosibirsk,
Tomsk, Yekaterinburg, Ukraine, Byelorussia, Moldova, Estonia, etc).
Thus in 1961 Professor V. Arnautov steady and full of energy began
the scholarly activity and didactic carrier. During 1964–1967 and 1967–
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1970 he was respectively scientific worker and superior scientific worker
at the Institute of Mathematics and Computer Sciences of the Academy of
Sciences of Moldova (IMCS ASM). Between1970–1978 he was the head
of the laboratory of IMCS ASM. In 1978 he becomes the full Professor.
Between 1978–1988 and 1990–1993 he was the deputy director of IMIASM
for research problems. In 1984 he was elected the corresponding member of
the Academy of Sciences of Moldova. In the period 1990–1993 he was the
associate member of the Presidium of the Academy of Sciences of Moldova.
Between 1993–1999 he was the principal scientific worker and since 1999
he is thehead of Departmentof Theoretical Mathematics of IMCS of ASM.
In 2007 Professor V. Arnautov was elected the full member of the Academy
of Sciences of Moldova, the highest scientificforum of the Republic of Mol
dova and the highest recognition which a scholar mayreceive in the native
country.
The contribution of Professor V. Arnautov to the education of new
generations ofhighly-qualified mathematicians is enormous. He has trained
13 doctors of sciencesand Ph.D’s.
To his colleagues and former students he has an inspiration not only as
a mathematician, but as a human being.
Professor V. Arnautov is an active member of many state communities
and commissions. He was a member of the Commission of Experts and
of the ScientificCouncil of the Higher Certifying Committee of USSR for
the academic degree andrank. During 1973–1977 he was a Chairman of
the Council of Young Researchersof the Republic of Moldova. Now he is
a Chairman of the Counciland a member of the Experts Commission of
CNAA (National Council for Accreditation andAttestation).
Professor Vladimir Arnautov was awarded the Prize of the Moldovian
Komsomol (1972) for the young researchers, the prize ”Academician
Constantin Sibirschi”(2001). He is a ”Honoured scientist of the Republic of
Moldova” and is awarded ith the ”Honour Diploma of the Presidium of the
Supreme Soviet of MSSR”, medal”Distinction in Labour” and order ”Glory
of Labour”.
Professor V. Arnautov is a member of the Moldavian Mathematics
Society, American Mathematical Society and of the Editorial Board of the
Bulletin of the Academyof Science of Moldova, Mathematics.
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At the age of 70, full of vigor and optimism, the academician Vladimir
Arnautov is a prominent personality and continues an active presencein
the academic community of the Republic of Moldova. We wish him a good
health, prosperity andnew accomplishments in his prodigious scientific and
didactic activities: ”Happy Birthday to You, Happy returns of the Day”.
Mitrofan CIOBAN, Academician of ASM, Professor, Doctor of Sciences
President of the Mathematical Society of the Republic of Moldova
Petru SOLTAN, Academician of ASM, Professor, Doctor of Sciences
Honorific Member of the Romanian Academy
Constantin GAINDRIC, Corresponding member of ASM,
Professor, Doctor of Sciences
Buletinul Academiei de Științe a Moldovei, Nr. 3(61), 2009, pp. 118-124

LEONID CULIUC – SAVANT DE NOTORIETATE
INTERNAȚIONALĂ

M

embrul titular al AȘM, profesorul universitar, doctorul habilitat
în științe fizico‑matematice, directorul Institutului de Fizică Aplicată
Leonid Culiuc s-a născut pe 11 august 1950 în s. Drăgănești, r-nul Sângerei,
Republica Moldova. În 1967 absolvă cu medalie de aur școala Nr.1 din Chișinău,
iar în 1972 Universitatea Tehnică a Moldovei (atunci – Institutul Politehnic
din Chișinău).
În anii 1972‒1973 a urmat doctoratul la Universitatea de Stat din
Moscova, obținând în 1976 gradul de doctor în științe fizico-matematice la
specialitatea 01.04.03 – Radiofizica, inclusiv cea cuantică.
În anii 1973‒1975 a fost angajat în calitate de cercetător științific inferior
în cadrul Universității de Stat din Moscova. În cadrul AȘM activează din
1975 și până în prezent, ocupând consecutiv posturile de cercetător științific
inferior, cercetător științific superior, cercetător științific coordonator,
cercetător științific principal, adjunctul secretarului științific general al AȘM,
șef al Secției Organizare a Științei, director adjunct al Centrului „Știința
Materialelor Semiconductoare”, director al IFA din 1997.
Gradul științific de doctor habilitat în științe fizico-matematice, la spe
cialitatea 01.04.10 – Fizica Semiconductorilor și Dielectricilor l-a obținut în
anul 1990, iar în anul 1993 ‒ titlul de profesor universitar. În anul 2012 a fost
ales membru titular al AȘM.
Este abilitat cu dreptul de conducere științifică a tezelor de doctorat
la specialitățile 01.04.10 (Fizica și Ingineria Semiconductorilor) și 05.27.01
(Electronica corpului solid, Microelectronica, Nanoelectronica). Exercită
atribuțiile de președinte al Consiliului Științific Specializat DH 02-01.04.10
(Fizica şi ingineria semiconductorilor) de pe lângă IFA. Sub conducerea
academicianului Leonid Culiuc au fost susţinute 10 teze de doctor la spe
cialitatea fizica şi ingineria semiconductorilor.
Interesele ştiinţifice ale dlui academician Leonid Culiuc includ un şir
de probleme ale fizicii semiconductorilor şi a corpului solid: procese optice,
inclusiv optic-neliniare şi fotoelectrice, spectroscopie laser, fotonică etc.
Rezultatele cercetărilor au fost reflectate în peste 270 publicaţii ştiinţifice,
peste o sută fiind articole publicate în reviste cu factor de impact (Physical
Review, Journ. Appl. Phys., Solid State Commun., Appl. Phys. Letters, Surface
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Science, Semiconductor Science and Technology, Journ. Optical Society of
America, Journ. Chemical Physics, Phys. Stat. Solidi etc.).
Realizările științifice ale academicianului L. Culiuc sunt înalt apreciate
de către specialiștii în domeniu.
Alexandre Revcolevschi, Professor Emeritus of the University of ParisSud Foreign member of the Romanian Academy of Sciences scrie:
„…I also want to stress that Professor Kulyuk has many contacts with
whom he carries out efficient international collaborations and I know he is
highly appreciated by the colleagues I know. I must add that he has a strong
personality and he has shown in different occasions efficient leadership qualities
and a deep sense of responsibility.
All the positive elements reported here reflect, with no doubt, the high
level of Professor Kulyuk’s activity and I think that all qualities he has, which
I mentioned above, are and will continue to be very certainly beneficial
to his activities and his research, to his country and, more generally, to the
development of science.”
Atașăm și un fragment din aprecierea lui Emery Fortin, Professor
Emeritus of the University of Ottawa: „In the laboratory Leonid Kulyuk
has impressed me with his competence, his meticulous work, his attention on
detaisls and his enormous patience in front of experimental difficulties. … Back
in the office all were impressd by professor Kulyuk’s profound understanding of
the physical priciples behind the experimental results, and his ability to sum
them up and write them up in a concise and clear prose.
A final word. All the people who were associated with professor Kulyuk
during his stays in Ottawa, colleagues, technicians, students, or simply friends
on the outside are of the opinion that professor Kulyuk is a true gentlman. I
concur.”
Pe plan național realizările dlui academician Leonid Culiuc au fost men
ţionate cu diplome şi medalii: Medalia „За трудовую доблесть” (1986),
Diploma de Onoare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000), Medalia
„Meritul Civic” (2000), Distincţia Republicii Franceze „Chevalier dans
l’Ordre des Palmes Academiques” (2001), Medalia jubiliară „60 ani de la
fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova” (2006),
Medalia „Dimitrie Cantemir” și Titlul onorific „Om Emerit” (2010).
Academicianul Leonid Culiuc este laureat al Premiului Preşedinţilor
Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, Academiei de Ştiinţe a Bielorusiei
şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1996), laureat al Premiului de Stat al
Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei (1998).
– 82 –

Datorită rezultatelor recunoscute pe plan internaţional, academicianul
L. Culiuc a beneficiat de multiple invitaţii de a lucra în calitate de cercetător
şi profesor invitat în universităţi şi centre ştiinţifice avansate din Canada,
Franţa, Germania, Japonia, România ş.a. Participă activ în realizarea unui
şir de proiecte internaţionale, inclusiv: Wolkswagen-Stiftung; Researach
Support Scheme (RSS); INTAS; Japan Society for the Promotion of Science
(JSPS),РФФИ, CRDF, STCU, Marie Curie (FP 7).
Profesorul L. Culiuc timp de 3 semestre a ţinut cursuri aprofundate
la Universitatea de Vest din Timișoara, iar actualmente – cursuri speciale
pentru masteranzii din Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea
AŞM. Este membru al Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare
tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei, reprezentant oficial al
comunității științifice din Republica Moldova în Comitetul de Program
programului specific „Capacități” a Programului Cadru 7. Membru al
Colegiilor de redacţie al revistelor „Moldavian Journal of Physical Sciences”;
Annals of West University of Timisoara (Romania), PhysicsSeries; Editorial
Board of Dataset Papers in Optics (Hindawi Publishing Corporation).
Experiența managerială a dl. academician Leonid Culiuc de șef al
Secției Organizare a Științei a AȘM, director adjunct al Centrului Știința
Materialelor a Semiconductoarelor a IFA, vicerector al ULIM , director al
IFA a demonstrat că are aptitudini de organizare a activităților colectivelor
de cercetare, de conlucrare cu organizațiile-parteneri și cu structurile de
stat. Este cunoscută atitudinea respectuoasă a celor cu care dl. academician
Leonid Culiuc a colaborat.
În anii 2001‒2005 a fost deputat în Parlamentul Republicii (membru
al Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință, Învățământ, Tineret
și Mijloace de Informare în Masă) manifestând o atitudine de susținere a
științei și educației.
Academicianul Leonid Culiuc vorbește fluent limbile română, rusă,
franceză și engleză. Este sociabil, cumpătat, onest.
Considerăm că, dacă va fi ales la postul de președinte al AȘM, ca și
în toate posturile deținute pe parcursul activității sale, nu își va precupeți
puterile și va reuși să schimbe spre bine atât starea lucrurilor în Academie,
precum și atitudinea societății față de știință și de AȘM.
Acad. A. SIMAȘCHIEVICI, Acad. E. ARUȘANOV, m.c. C. GAINDRIC,
Literatura și arta, nr. 16, 17 aprilie 2014

UN TÂNĂR OCTOGENAR

P

rofesorul universitar Ilie Lupu se înscrie în lista acelor absolvenți
ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți care, obținând
succese remarcabile în cercetare a rămas fidel vocației, dar și pregătirii de
care a avut parte în Institutul Pedagogic de Stat din Bălți (așa se numea
actuala Universitate de Stat„ Alecu Russo” din Bălți pe timpul studenției lui
Ilie Lupu). Ne cunoșteam, mai corect îl cunoșteam, dânsul era la un curs
mai mare și, de regulă, bobocii îi știu pe cei ce sunt deja „consacrați” de pe
băncile Institutul Pedagogic. Știam că era printre cei mai buni studenți de la
matematică, avându-i colegi pe Dumitru Zambițchii, Anatol Ghebos, Oșer
Soibelman care se remarcau printre colegii lor.
La absolvire numai lui Ilie Lupu și lui Anatol Ghebos din acea promoție
care se remarcase atât cu cunoștințe profunde, cât și cu o cultură și un
comportament destoinic li s-a propus câte un post de asistent în alma mater.
Viața a confirmat că nu s-a dat greș.
Amintirile destul de vagi din anii studenției (au trecut ani…) îmi
prezintă un tânăr energic, înalt, viguros, un chip pronunțat de bărbat care
în convorbirea cu colegii scotea zeci de cuvinte pe minut dar cu o logică
de invidiat (calitate ce i-a rămas până azi). Pentru mult timp viața nu a fost
favorabilă pentru relații mai strânse. Cadru didactic la Institutul Pedagogic,
Ilie Lupu vrea (și reușește) să obțină noi performanțe. Stabilește relații de
colaborare științifică cu universități prestigioase din Rusia, cu profesori ce
erau în acele timpuri lideri în pedagogie, în metodica predării matematicii.
Devenind doctor în pedagogie (candidat în științe pedagogice) este
printre puținii din Moldova care la acea vreme determina nivelul domeniului.
Trecerea familiei la Chișinău a deschis noi posibilități și soției ‒ Larisa,
care peste puțin timp a devenit șefa Catedrei limbi moderne a Universității
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Iar Ilie parcurge
treptele activității științifice dar deja și administrative de profesor universitar,
şef catedră, decan la Universitatea de Stat a Moldovei.
Meritele şi contribuţia valoroasă în științele pedagogice a profesorului
Ilie Lupu se pot enumera, începând de la stabilirea condiţiilor pedagogice
şi etapele de formare şi dezvoltare a deprinderilor de lucru ale studenţilor,
cercetării problemei profesionalizării formării iniţiale a profesorilor de
informatică, formării competenţei, dezvăluirii aspectului motivaţiei lor.
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Titlurile monografiilor, publicațiilor științifice, dar și a tezelor celor
16 discipoli ce au susținut doctoratul și a celor patru care aspiră la titlu
vorbesc elocvent de aria largă a subiectelor investigațiilor școlii științifice de
pedagogie a profesorului Ilie Lupu.
Să enumerăm numai câteva: Individualizarea formării universitare prin
trasee individuale de învățare, profesionalizarea formării inițiale a profeso
rilor de informatică prin strategii interactive, particularitățile metodologice
de proiectare a traseelor individuale de învățare a studenților în cursurile
electronice la informatică, bazele ştiinţifico-teoretice ale motivaţiei studierii
cursului gimnazial de matematică (în baza elementelor de algebră), formarea
inițială a viitorilor învățători prin utilizarea tehnologiilor informaționale și
comunicațiilor, strategii didactice în formarea profesorilor de informatică,
tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, influenţa factorilor contextuali
asupra randamentului elevilor la matematică, optimizarea metodelor de
instruire continuă a profesorilor de matematică şi informatică prin elaborarea
şi implementarea suporturilor didactice digitale.
Relațiile strânse cu academicianul Mitrofan Cioban, cu profesorii
Valeriu Cabac, Anatol Gremalschi și cu mulți alți cercetători din domeniu țin
să întregească necesitatea de a avea o privire de ansamblu asupra problemelor
cu care se confruntă și școala și pregătirea cadrelor didactice în universitățile
din Republica Moldova.
Nu ar fi corect să considerăm că investigațiile cercetătorilor au drept
țintă numai procesele educației moldovenești. Se propun soluții și procedee
valabile pentru problemele cu care se confruntă și școala din alte țări
europene.
Unul din elementele principale ale sistemului de pregătire şi atestare a
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de calificare înaltă este instituţia de
experţi a fostului Consiliu Național pentru Acreditare și Atestare , care era
constituită din 6 comisii de expertiză unificate şi 24 comisii de experţi pe
ramuri ştiinţifice, care efectuau expertiza tezelor de doctorat şi a dosarelor
de atestare a gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.
Autoritatea de care se bucură profesorul Ilie Lupu în rândurile colegilor
l-a plasat în fruntea Comisiei de experţi în ştiinţe ale educaţiei şi psihologie.
Mulți ani la rând a fost (și sperăm va fi) preşedinte al Consiliului Ştiinţific
Specializat la specialitatea 13.00.02 ‒ Teoria şi metodologia instruirii (pe
discipline) în cadrul căruia au fost susţinute şi confirmate de CNAA peste
30 de teze de doctor.
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Doctor habilitat, profesor universitar, Ilie LUPU, savant cunoscut în
domeniul ştiinţelor educaţiei, personalitate marcantă a vieţii ştiinţifice din
Republica Moldova autor de manuale şcolare şi universitare a fost învestit la
propunerea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei cu înaltul titlu academic de
doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldove, dar și a Universității
de Stat „Alecu Russo” din Bălți printre puținii ei absolvenți.
Numeroasele distincții academice dar și de Stat încununează o carieră
strălucită de peste o jumătate de secol, o viață plină de realizări.
Însă, poate cel mai important, este stima colegilor, recunoștința disci
polilor și conștiința că trăiește o viață plina de sens și cu impact direct asupra
societății.
Mă bucură întâlnirile la Universitatea de Stat din Tiraspol dar mai
frecvent prin suburbia Râșcani unde locuim și încerc să profit de optimismul
care î-l emană energicul și tânărul profesor Ilie Lupu.

ÎN CĂUTAREA ARMONIEI PERFECTE

A

vând deja o experiență de viață, probabil fiecare, din când în când,
aruncă o privire în trecut.
Și nu numai pentru a face unele totaluri (și aceasta are loc), însă,
involuntar,compari, apreciezi și estimezi cum ar fi procedat cineva pe care
l-ai cunoscut, pe care îl stimai care, într-un fel sau altul l-ai considerat demn
de urmat.
În multe cazuri întâlnindu-mă cu colegi consăteni ne amintim de profesorul Ion ROTARU.
Nu pot spune că am fost elevul lui. Așa s-a întâmplat că alți profesori
mi-au ținut orele de istorie.
Nu am fost corist. Și numai câteva ore, când domnia sa a înlocuit profesorii bolnavi îmi permit să judec despre măiestria pedagogică a dânsului.
Dar poate cineva care a fost elev în Zăicani prin anii 50‒80 ai secolului trecut să fi rămas indiferent, să nu fi fost frapat de înalta prestație, de cultura,
erudiția domniei sale? Dar activitatea de organizator al corului, orchestrei
a lăsat pe cineva indiferent? La propriu și la figurat mereu a căutat să fie în
armonie perfectă cu viața, cu exigențele pe care le înainta activitățile sale
multiple și deloc ușoare.
Cred că zăicănenii au avut marele noroc să fie contemporanii profesorului Ion Rotaru.
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Partea II

COLEGII DESPRE
CONSTANTIN GAINDRIC

ARISTOCRAT ȘI PLUGAR AL ŞTIINŢELOR
MATEMATICE ȘI AL INFORMAȚIEI
Fişier biografic. Născut la 11 septembrie 1941 în satul Zăicani, Râşcani.
În  anul 1962, absolvă Facultatea de fizică şi matematică a Institutului
Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. În perioada anilor 1964‒1966, a fost
stagiar la Institutul Central Economico-Matematic al Academiei de Ştiinţe a
URSS. În  1972, în institutul respectiv, a susţinut teza de doctor în ştiinţe tehnice.
În  2000, a susţinut teza de doctor habilitat în informatică în cadrul Universităţii
Tehnice a Moldovei. În 1976, i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic de cercetător
ştiinţific superior, în 2002 – titlul de profesor universitar. În 2007 a fost ales
membru corespondent al AŞM. Activitatea de muncă: 1964‒1967 – laborant,
cercetător ştiinţific inferior la Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul al
AŞM; 1967‒1977 – şef secţie modelarea transportului, şef departament Metode
economico-matematice în planificare, Institutul de Cercetări Economice şi
Informaţie Tehnico-Ştiinţifică al Comitetului de Stat pentru Planificare;
director al Centrului de Calcul, director interimar al Institutului de Planificare
al Comitetului de Stat pentru Planificare; director adjunct pentru probleme
ştiinţifice ale institutelor Comitetului de Stat pentru Planificare;1977‒2006 –
director adjunct, director al Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM.
2002‒2009 – preşedinte al Comisiei Superioare de Atestare a RM, preşedinte al
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. 2006‒prezent – cercetător
ştiinţific principal, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM. A fost
distins cu Ordinul „Gloria Muncii”, medaliile „Meritul civic”, „Dimitrie
Cantemir”, „Nicolae Milescu Spătaru”, Medalia jubiliară „70 de ani de la
crearea primelor instituţii de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei
de Științe a Moldovei”, premiile „Academicianul C. Sibirschi”, Seminarului
„Gr. C.  Moisil”; a fost ales doctor honoris causa al Universităţii „A. Russo” din
Bălţi şi al Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul în Chişinău.

F

iința umană vieţuieşte azi sub tirania actualului superficial. Neglijând
reflecţia, meditaţia şi analiza trecutului, omul modern, dar, mai ales,
tinerii, se îndepărtează de cultura valorilor autentice. Vâltoarea vieţii cotidiene
moderne lasă puţin timp pentru aceasta şi doar la anumite aniversări, cum
este cea de 75 ani a omagiatului nostru, membru corespondent Constantin
Gaindric, încercăm să revenim măcar sporadic la subiectul respectiv –
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vital pentru societate. Meditând asupra destinului uman şi ştiinţific al
matematicianului şi informaticianului Constantin Gaindric, mi-a venit
această comparaţie metaforică din titlu ce îl caracterizează în devenirea sa
drept o autoritate în cercetare. Într-adevăr, în mai bine de o jumătate de secol
a îmbinat sinergetic aristocratismul şi truda în activitatea ştiinţifico-didactică
şi managerială în domeniul cercetării şi inovării, dar şi în posturile de stat în
care a fost promovat. Dl Constantin Gaindric s-a manifestat multiplu ca o
personalitate integră, exigentă faţă de sine şi de alţii în funcţiile pe care le-a
ocupat, care a servit cu dăruire şi devotament una din cele mai vechi ştiinţe
– matematica, dar şi una din cele mai tinere – informatica. Prima a stat la
baza formatării gândirii sistemice a omului şi edificării construcţiei tuturor
ştiinţelor, căci, după cum remarca marele savant român, Grigore Moisil,
nivelul de dezvoltare a unei ştiinţe este determinat de gradul de încorsetare
a ei în cadrul matematic. A doua (iniţiată, apropo, în România de acelaşi
Grigore Moisil) este cea care a generat tehnologiile informaţionale, fără de ea
azi nu poate fi concepută nicio activitate în societate. Astfel, putem spune cu
certitudine că dl Constantin Gaindric este un Grigore Moisil al R. Moldova
sau unul din cei puţini, care au pus temeliile informaticii în ţara noastră.
Omagiatul face parte din grupul de tineri matematicieni talentaţi veniţi
din nordul Moldovei la Chișinău, la începutul anilor `60, pe care i-a căutat cu
multă migală în perioada de după război şi i-a integrat în cercetare savantul
de talie mondială, acad. Vladimir Andrunachievici, membru fondator al
AȘM (a. 1961) şi al Institutului de Matematică cu Centrul de Calcul al AȘM
(a. 1964), fiind pe parcursul a 30 de ani şi primul lui director.
Constantin Gaindric – absolvent al facultăţii de Fizică şi Matematică
a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a avut norocul
de profesori valoroşi ca Valentin Belousov, Israel Gohberg, Vasile Ceban
(primii doi au devenit ulterior creatori de şcoli ştiinţifice în Institutul lui
Andrunachievici), care, pe de o parte, i-au altoit din anii de studenţie unele
deprinderi şi exigenţe în modul de a face carte prin trudă şi abnegaţie, pe de
altă parte – germenele aristocratismului în felul de a fi şi a se comporta. Poate
de aceea, după cum s-a confesat Domnia sa, rar a fost mulţumit de ceea ce
a realizat şi mereu a căutat noi căi, modificând accentele în cercetările sale
ştiinţifice, iar uneori canalizându-le chiar pe alt făgaş.
Temelia cunoştinţelor sale ştiinţifice, pe bune, au format-o studiile
sale universitare, dar şi stagiul de doi ani (1964‒1966) la renumitul Institut
– 91 –

Central Economico-Matematic al Academiei de Ştiinţe a URSS. După ce a
revenit la Chișinău, a muncit în continuare la Institutul de Matematică cu
Centrul de Calcul. Au urmat nouă ani de activitate în cadrul Comitetului
de Stat pentru Planificare al Republicii Moldova, perioadă în care a elaborat
şi a implementat multiple metode şi algoritmi de modelare a funcţionării
diverselor domenii ale economiei. Prin spiritul inovator şi eforturile depuse
aici el, împreună cu alţi colaboratori (acad P. Soltan şi alţii), a pus bazele
integrării modelării matematice şi procesării informaţiei în structura de
dezvoltare a economiei într-o paradigmă nouă, aducând Institutul de
Cercetări Ştiinţifice în domeniul Planificării pe una din primele poziţii în
fosta URSS. Prin activitatea desfăşurată, el, de fapt, contribuie esenţial la
transformarea la faţă a acestui institut în unul de profil economico-matematic,
similar cu cel de la Moscova, dar ancorat mult mai puternic în soluţionarea
problemelor concrete ale economiei.
În contextul dat, putem afirma că crezul de o viaţă a dlui Constantin
Gaindric rămâne următorul: doar pe o temelie matematică şi informaţională
se poate dezvolta societatea pe toate segmentele ei de activitate. Poate că
din acest motiv, dorind un câmp mai extins de activitate, dar poate şi o
susţinere matematică mai temeinică în promovarea conceptelor noi ale
ştiinţei informaţiei, în 1977, se întoarce din nou la Institutul de Matematică şi
Informatică, unde activează în posturile de vicedirector ştiinţific (1977‒1991),
director (1991‒2005). Actualmente este cercetător ştiinţific principal. Vom
remarca, de asemenea, că anume Domnia sa a stat la timona IMI în perioada
tumultoasă a tranziţiei, intuind “forwaterul” mişcării corăbiei institutului,
păstrând şi dezvoltând tradiţiile unui mediu academic, răsădite de primul
director – Vladimir Andrunachievici.
Aici, la IMI, m. c. Constantin Gaindric și-a găsit locul de a transpune
pas cu pas un alt principiu al redutabilului savant român Grigore Moisil:
„Ştiinţa nu e bună azi, dacă ieri nu s-a gândit la mâine.” Academicianul
Mitrofan Ciobanu – exeget în ştiinţele matematice, consideră că, odată cu
fondarea Laboratorului Sisteme Informatice, în 1977, cercetătorul Con
stantin Gaindric a pus baza unei noi direcţii de cercetare şi a unei şcoli
ştiinţifice în domeniu. Prin ceea ce a realizat zi de zi, a contribuit mult la
organizarea şi dezvoltarea matematicii şi informaticii, precum şi la pregătirea
cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. Sub conducerea sa 10 persoane au
susţinut tezele de doctor şi de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
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şi în informatică. În prezent, se bucură de sprijinul său în calitate de mentor
ştiinţific alţi 2 tineri cercetători. În contextul dat, vom recunoaşte cu tristeţe
că puţini băieţi şi fete vin la facultate, la specialităţile fizică şi matematică, dar
şi la informatică. În anul curent, n-au fost acoperite nici locurile de la buget.
Ce să mai zicem de cele de la contract?! Această statistică se reflectă analogic
şi la admiterea în doctorat la specialităţile respective.
Aria intereselor ştiinţifice ale profesorului Constantin Gaindric
înglobează cercetări operaţionale; luarea deciziilor şi aplicarea modelării şi
metodelor matematice în cercetări; sisteme suport pentru decizii; societatea
informaţională globală,edificarea societăţii informaţionale în ţara noastră.
Altfel spus, diapazonul cercetărilor sale este destul de larg. Rezultatele
cercărilor ştiinţifice au fost reflectate în circa 160 de lucrări valoroase – parte
a tezaurului ştiinţific matematic, unele de o importanţă primordială şi pentru
republica noastră.
A elaborat metode de modelare a funcţionării obiectelor economice
(întreprinderi auto, ramură) şi algoritmi de soluţionare a lor. A efectuat
cercetări de constituire a sistemelor suport pentru decizii (SSD), elaborând
în acest sens o nouă concepţie. Monografia „Luarea deciziilor. Metode şi
tehnologii”, pusă în baza tezei de doctor habilitat în informatică, constituie
temelia cursurilor respective în unele instituţii de învăţământ superior din
ţară. Evident, tema este de o actualitate stringentă pentru republică, dat
fiind faptul că de luarea deciziilor corecte la toate nivelele de administrare
depinde soarta de mai departe al acestui stat mic, Republica Moldova.
Sistemele suport pentru decizii reprezintă astăzi acel poligon de încercare a
îmbinării metodelor din diferite domenii în vederea creării unor instrumente
informatice utile managerilor în luarea deciziilor ce ar face faţă exigenţelor
privind argumentarea ştiinţifică, cât şi adaptarea la stilul, experienţa şi
aptitudinile lor. Monografia semnată de dl Constantin Gaindric rămâne una
din puţinele în acest domeniu. Potrivit informaticianului F.-G. Filip, membru
al Academiei Române, cadrul conceptual al SSD, propus de autor, reprezintă
o contribuţie esenţială, depăşind în completitudine soluţiile cunoscute în
literatură...
Volumul „Considerente asupra edificării societăţii informaţionale în
Moldova”, o altă lucrare de actualitate, semnată de Constantin Gaindric,
coautor Svetlana Cojocaru, a impulsionat cercetările în domeniul vizat din
ţară. Mai mult, grupul său de cercetători a contribuit la elaborarea Strategiei
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Naţionale de Edificare a Societăţii Informaţionale „Moldova electronică” şi
a Planului de acţiuni privind informatizarea societăţii din ţară, aprobate de
Guvern, care în prezent sunt implementate.
Mă voi referi în continuare la sistemul suport pentru decizii SonaRes,
destinat medicilor-ecografişti, elaborat de un grup de cercetători şi doctoranzi
de la Institutul de Matematică și Informatică și Universitatea de Medicină
şi Farmacie „N. Testemițanu”, în cadrul căruia au fost aplicate tehnici de
inteligenţă artificială, în special, sisteme expert, procesarea imaginilor,
căutarea rapidă, baze integrate de cunoştinţe, date şi de imagini. Sistemul a
fost testat clinic în patru instituţii medicale din Chişinău şi implementat în
practică. La una din ediţiile Expoziţiei „Fabricat în Moldova” SonaRes a fost
medaliat cu aur.
Profesorul Constantin Gaindric a monitorizat cercetările în domeniul
informaticii în 7 proiecte internaţionale şi în mai multe programe şi proiecte
naţionale. A administrat Programului de Stat „Suportul ştiinţific şi tehnologic
al edificării Societăţii Informaţionale în Republica Moldova“.
În calitate de preşedinte al Comisiei Superioare de Atestare şi preşedinte
al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, dl Constantin Gaindric
s-a manifestat ca un manager inovator, punând preţ pe competenţa
specialiştilor la fiecare etapă în examinarea dosarelor de atestare la grade şi
titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice. A pus bazele modernizării sistemului
naţional de atestare, a coordonat formatarea sistemului de evaluare şi
acreditare a cercetării, promovate prin Codul cu privire ştiinţă şi inovare,
apropierea lor de sistemele europene. Astfel, a fost luată decizia de a forma
consilii ştiinţifice specializate din 5‒7 specialişti pentru fiecare teză, dar,
concomitent, păstrând şi un nucleu din preşedinte şi un secretar ştiinţific.
Prin altă acţiune – introducerea examinării tezelor la seminarul de profil,
depăşind rezistenţa multor profesori, preşedintele a promovat obiectivul
creşterii rolului colectivului primar în asigurarea calităţii cercetării de
doctorat. Principiul Transparenţa, implementat prin elaborarea site-ului
CSA-CNAA şi plasarea în sistemul informaţional a materialelor integrale
ale tezelor de doctorat, a demonstrat utilitatea acestuia pentru procesul de
examinare, dar şi accesibilitatea informaţiei respective pentru numărul mare
de vizitatori din ţară şi de peste hotare. Exemplul nostru privind afişarea
tezelor de doctorat pe site a fost urmat ulterior de organele de atestare din
alte ţări.
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Dlui membru corespondent al AŞM Constantin Gaindric i-a revenit şi
rolul creării structurii de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei
şi inovării, conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, implementând-o
pas cu pas. Şi dacă astăzi Comisia de acreditare şi Comisia de atestare ale
Consiliului Naţional funcţionează ca un mecanism bine reglat, acesta este şi
meritul celui de al doilea preşedinte al CNAA (primul preşedinte al CSA a
fost acad. Boris Melnic), în prezent membru al Comisiei de atestare, care a
pus temelia unor principii sănătoase de organizare şi dezvoltare a activităţii
acestui organ de stat.
Profesorul Constantin Gaindric este un om respectat şi apreciat în
mediul academic, în breasla matematicienilor şi informaticienilor. Educat şi
format de nişte savanţi cu nume grele în ştiinţă ca Vladimir Adrunachievici,
Valentin Belousov, Israel Gohberg – veritabili aristocraţi și truditori ai
matematicii clasice şi ştiinţei informaţiei moderne, prin muncă şi talent,
dăruire şi fidelitate ştiinţei şi-a înscris numele în istoria cercetării matematice,
fiind marcat pentru totdeauna de încrederea şi sprijinul profesorilor săi,
cărora le poartă respectul şi dragostea până în prezent. Am mai remarca că
de la ei, dar poate că şi de la mult citatul Grigore Moisil din această schiţă, el
a promovat în toate ipostazele de activitate un umor fin şi plin de încărcătură
inteligentă.
La prilejul frumoasei aniversări, ne adresăm către profesorul universitar
Constantin Gaindric cu urări de multă sănătate, dragoste din partea celor
apropiaţi, rezultatele aşteptate în cercetare, discipoli pe potrivă! La mulţi ani!
Academician Valeriu CANŢER,
preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Publicat în Săptămâna, nr. 35, 16 septembrie 2016,
Univers Pedagogic, nr. 32 (539), 13 septembrie 2016,
Făclia, nr. 34, 16 septembrie 2016

STRATEGUL SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
MEMBRUL CORESPONDENT AL AȘM
CONSTANTIN GAINDRIC LA 75 DE ANI
Născut la 11 septembrie 1941, în satul Zăicani, Râșcani.
Matematician, domeniul de cercetare: sisteme informatice.
Doctor habilitat în științe tehnice (2000), profesor universitar (2002).
Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (2007)

L

a 11 septembrie s-au împlinit 75 de ani de la naștere și 52 de ani de
activitate ştiinţifică şi Managerială a ilustrului matematician și
informatician, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent
al AȘM, cercetător știinţific principal al Institutului de Matematică și
Informatică al AȘM (IMI), director de onoare al IMI, Constantin Gaindric.
S-a născut în satul Zăicani, raionul Râșcani, Republica Moldova. În anul
1957 absolvă școala medie din satul natal, iar în 1962 – Facultatea de Fizică
și Matematică a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Pe
parcursul anilor 1964–1966 a fost stagiar la Institutul Central EconomicoMatematic al Academiei de Știinţe a URSS. Concomitent, din anul 1964
până în anul 1967, este angajat al Institutului de Matematică cu Centrul de
Calcul al AȘM – actualul Institut de Matematică și Informatică (laborant
superior, cercetător știinţific stagiar). În perioada cuprinsă între anii 1968 și
1977 activează în cadrul Comitetului de Stat pentru Planificare a Republicii
Moldova în calitate de director al Centrului de Calcul (1968–1972), director
adjunct pentru cercetări știinţifice al Institutului de Planificare (1972–1974),
director adjunct pentru cercetări știinţifice al Institutului de Informaţie
Tehnico-Știinţifică și Cercetări Economice (1974–1977). În1972 obţine gradul
de doctor în știinţe tehnice la Institutul Central Economico-Matematic al
Academiei de Știinţe a URSS. Revine în Institutul de Matematică cu Centrul
de Calcul, în care activează din 1977 și până în prezent: director adjunct
pentru cercetări știinţifice (1977–1991), director (1991–2005), cercetător
știinţific principal (2005 – până în prezent).
Este fondatorul Laboratorului „Sisteme Informatice”, conducătorul
știinţific al cercetărilor din acest laborator. Este fondatorul și redactorul-şef
al revistei știinţifice „Computer Science Journal of Moldova”. În perioada
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2002–2004 a fost președinte al Comisiei Superioare de Atestare a Republicii
Moldova, iar din 2004 până în 2009 – președinte al Consiliului Naţional
pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova.
În această funcţie, a realizat reforma sistemului de atestare a cadrelor
știinţifice și l-a organizat pe cel de acreditare a instituţiilor din sfera știinţei
și inovării.
Recunoașterea aportului său ştiinţific, axat pe elaborarea și implementa
rea metodelor şi algoritmii lor de modelare a funcţionării diverselor ramuri
ale economiei, a condus la susţinerea cu succes și obţinerea în 2000 a gradului
de doctor habilitat în știinţe tehnice la Universitatea Tehnică a Moldovei.
Prin activitatea știinţifică prodigioasă, profesorul Constantin Gaindric a
contribuit la dezvoltarea matematicii și informaticii, precum și la pregătirea
cadrelor de înaltă calificare. Sub conducerea sa 10 persoane au susţinut tezele
de doctor și doctor habilitat. Pentru contribuţia la formarea și dezvoltarea
tinerei generaţii de cercetători de succes, în 2002 i se acordă titlul de profesor
universitar. În 2007 este ales membru corespondent al Academiei de Știinţe
a Moldovei, iar în 2006 și 2011, respectiv, i se conferă titlurile de doctor
honoris causa de către Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi şi Universitatea
de Stat din Tiraspol.
Rezultatele investigaţiilor sale sunt reflectate în circa 160 de lucrări
știinţifice. Monografia „Luarea deciziilor. Metode și tehnologii” (Chișinău,
1998) se află la baza unor cursuri în câteva instituţii de învăţământ superior
din Moldova.
Profesorul Constantin Gaindric a contribuit la elaborarea strategiei și
planului de acţiuni pentru informatizarea societăţii în Republica Moldova.
Acordă o deosebită atenţie cercetărilor centrate pe studierea Societăţii
Informaţionale globale, edificarea societăţii informaţionale în Moldova.
Două capitole din monografia editată în SUA – Information technologies
communication and human development: Opportunities and challenges,
la  care Constantin Gaindric este coautor, au fost reeditate de câteva ori.
Un succes incontestabil îl constituie proiectele (naţionale și inter
naţionale) conduse de dl profesor, prin care a fost iniţiată o nouă direcţie
de cercetare în IMI – sisteme informatice medicale. Sistemul suport decizii
pentru diagnosticul ultrasonografic SonaRes se bucură de preţuirea spe
cialiștilor și s-a învrednicit de Medalia de aur la una din ediţiile expoziţiei
„Fabricat în Moldova”.
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Activitatea prodigioasă a membrului corespondent Constantin Gaindric
a fost menţionată prin mai multe distincţii de stat și academice, dintre care
vom remarca Ordinul „Gloria muncii” (2006), medaliile „Dimitrie Cantemir”
(2006) și „Nicolae Milescu Spătaru” (2016).
Cu ocazia aniversării, în numele echipei IMI, și a întregii comunităţi
ştiinţifice, exprimăm profundul respect și recunoștinţă faţă de profesorul
Constantin Gaindric, dorindu-i să continue cu aceeași dăruire de sine,
devotament și înaltă responsabilitate munca-i nobilă, demonstrând noi și
noi performanţe.
dr. hab. Svetlana COJOCARU, acad. Mitrofan CIOBANU
Akademos, nr. 3 (42), 2016

LAUDATIO DOMNULUI CONSTANTIN GAINDRIC,
MEMBRU CORESPONDENT AL AŞM,
DOCTOR HABILITAT, PROFESOR UNIVERSITAR

M

ult stimate Domnule Profesor Constantin Gaindric. Din partea
celor prezenţi Vă spunem: bine a-ţi venit la Universitatea de Stat
din Tiraspol – Prima instituţie de învăţământ superior a Republicii Moldova.
Distinşi oaspeţi! Onorată asistenţă! Stimaţi colegi!
În cadrul şedinţei extinse de astăzi a Senatului Universităţii omagiem
astăzi o personalitate marcantă a vieţii ştiinţifico-educaţionale şi publice a
Republicii Moldova.
Este semnificativ faptul că astăzi, 17 mai 2011, de ziua Mondială a
Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale omagiem o personalitate cu
un aport considerabil în informatizarea societăţii cât în aspect local, atât şi
internaţional.
Permiteţi-mi să trec în revistă unele repere importante din viaţa şi
activitatea Domnului Profesor Constantin Gaindric.
Domnul membru corespondent, doctor habilitat, Profesor Constantin
Gaindric, s-a născut la 11 septembrie 1941 în satul Zăicani, raionul Râşcani
(fostul raion Brătuşeni), Republica Moldova. În anul 1957 a absolvit şcoala
medie din satul natal, iar în anul 1962 ‒ Facultatea de Fizică şi Matematică a
Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
În continuare, timp de aproape 50 de ani desfăşoară o prodigioasă
activitate didactică, ştiinţifică şi managerială.
Pe parcursul anilor 1964‒1966 a fost stagiar la Institutul Central
Economico-Matematic al Academiei de Ştiinţe a URSS. Concomitent, din
anul 1964 până în anul 1967 este angajat al Institutului de Matematică cu
Centrul de Calcul al AŞM (laborant superior, cercetător ştiinţific inferior).
În perioada cuprinsă între anii 1968 şi 1977 activează în cadrul
Comitetului de Stat pentru Planificare a Republicii Moldova:
- director al Centrului de Calcul, 1968‒1972;
- director adjunct pentru cercetări ştiinţifice al Institutului de Planificare,
1972‒1974;
- director adjunct pentru cercetări ştiinţifice al Institutului de Informaţie
Tehnico-Ştiinţifică şi Cercetări Economice, 1974‒1977.
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În această perioadă a elaborat și implementat multiple metode şi algoritmi
de modelare a funcţionării diverselor ramuri ale economiei.
Din anul 1977 până în prezent activează din nou în cadrul Institutului
de Matematică şi Informatică al AŞM:
- director adjunct pentru cercetări ştiinţifice, 1977‒1991;
- director, 1991‒2005;
- cercetător ştiinţific principal, 2005‒până în prezent.
Începând cu anul 1977 Profesorul Constantin Gaindric începe fondarea
Laboratorului „Sisteme Informatice”, unei noi direcţii ştiinţifice şi a unei noi
şcoli ştiinţifice.
Experienţa managerială acumulată i-a permis să organizeze activitatea
IMI în aşa mod ca să depăşească toate greutăţile şi criza prin care a trecut
Republica Moldova în primii ani de independenţă;
Buletinul Academiei de Ştiinţe, Matematica, să-şi reînnoiască imaginea
şi să se răspândească în circa 150 de ţări;
Să fie fondată o nouă revistă ştiinţifică „Computer Science Journal of
Moldova”.
În perioada 2002‒2004 a fost preşedinte al Comisiei Superioare de
Atestare a Republicii Moldova, iar din 2004 până in 2009 – a fost preşedinte al
Consiliului Naţional pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova. In
această funcţie Domnul Constantin Gaindric depune eforturi considerabile
în promovarea valorilor ştiinţifice şi a celor general-umane prin elaborarea
şi implementarea programelor şi strategiilor de pregătire, perfecţionare a
cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi de acreditare a instituţiilor din sfera
ştiinţei şi inovării.
Prin activitatea ştiinţifică prodigioasă profesorul Constantin Gaindric
a contribuit mult la organizarea și dezvoltarea matematicii și informaticii,
precum şi la pregătirea cadrelor de înaltă calificare. Sub conducerea sa 6
persoane au susţinut tezele de doctor în ştiinţe, o persoană a susţinut teza
de doctor habilitat, iar în prezent este conducător şi consultant a altor 4
tineri cercetători. A condus cercetările în domeniul informaticii în 5 proiecte
internaţionale şi în multe programe şi proiecte naţionale.
Termenul informatică provine din alăturarea cuvintelor informaţie,
matematică şi automatică, desemnează ştiinţa procesării sistematice a
informaţiei, în special a procesării cu ajutorul calculatoarelor. Istoric,
informatica s-a dezvoltat ca ştiinţă din matematică, în timp ce dezvoltarea
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primelor calculatoare îşi are originea în electrotehnică şi telecomunicaţii. De
aceea, calculatorul reprezintă doar dispozitivul pe care sunt implementate
conceptele teoretice.
În perioada anilor 1970, când maşinile de calcul au cunoscut o evoluţie
accelerată, termenul de „computer” şi-a modificat semnificaţia, referindu-se
de acum mai degrabă la maşini, decât la predecesorii săi umani.
În prezent, informatica îşi găseşte aplicaţii în toate domeniile vieţii.
Prezenţa ei este puternic amplificată de impactul pe care îl are Internetul.
Aria intereselor ştiinţifice ale Profesorului Constantin Gaindric
cuprinde:
- Cercetări operaţionale;
- Luarea deciziilor şi aplicarea modelării matematice şi metodelor
matematice în cercetările științifice;
- Sisteme suport pentru decizii;
- Societatea informaţională globală. Edificarea societăţii informaţionale.
Luarea deciziilor şi aplicarea modelării matematice şi metodelor
matematice în cercetările științifice.
Fiind una din cele mai vechi probleme, pe care omenirea o rezolvă
pe parcursul existenţei sale, luarea deciziilor, odată cu apariţia cercetărilor
operaţionale şi a calculatoarelor, începe cu o mare amploare utilizarea
metodelor matematice. Calculatoarele au permis ieşirea din criza informa
ţională, care se manifesta prin necesitatea de a lucra cu cantităţi enorme de
informaţii din ştiinţă, tehnică, industrie, cerând tot mai multe eforturi ce
puteau face lipsite de sens acumularea de noi cunoştinţe. Luarea deciziilor
este un domeniu, care a profitat din plin de aceste posibilităţi. Modelarea
matematică şi metodele de optimizare au contribuit la progresul în solu
ţionarea unui şir de probleme din ştiinţă, tehnică, economie.
Însă soluţiile multor probleme de importanţă vitală, obţinute prin
metode de optimizare, destul de des nu erau acceptate de cei ce luau decizii.
Şi profesorul C. Gaindric, ca şi mulţi alţii a fost deseori dezamăgit, când
rezultatele cercetărilor nu erau apreciate. Decidentul nu întotdeauna îşi
poate formula exact preferinţele sale, adesea ele fiind modificate după analiza
rezultatelor primelor calcule. Decidenţii trebuie să ţină cont atât de factori
obiectivi, cât şi de cei subiectivi. Astfel, pe de o parte, metodele modelării
matematice oferă posibilitatea găsirii unui obiectiv optim într-o problemă,
– 101 –

care ar trebui să fie echivalentă cu cea ce stă în faţa decidentului (dar nu
întotdeauna este), pe de alta ‒ există obstacolul psihologic, ce se formează
în procesul implementării metodelor de optimizare, când decidentul este
practic exclus din procesul elaborării deciziei.
Între idealismul logic al optimizării şi dorinţa şi capacităţile decidentului
de a accepta acest optimum există o discrepanţă, pe care, în anumită măsură,
o înlătură sistemele suport pentru decizii.
Sisteme suport pentru decizii (SSD)
Deciziile şi comportarea omului sunt determinate nu numai de judecata
logică, dar şi de inspiraţie, aspiraţii, stări emoţionale, voinţă, imaginaţie şi
creativitate, astfel că nici una din tehnologiile de inteligenţă artificială nu
poate înlocui gândirea umană.
În SSD se realizează un mod pragmatic de conlucrare a decidentului
cu sistemul informatic şi se concentrează atenţia asupra acelor aspecte,
care-i sunt proprii omului, asupra unei tehnologii prietenoase a sistemului,
în care se utilizează metode analitice, optimizarea multicriterială, metodele
inteligenţei artificiale, în special ale sistemelor expert. Cu cât este mai
automatizat un sistem, cu atât este mai importantă şi contribuţia omului.
Prin definiţie, SSD sunt ajutoare computerizate, care asistă managerul la
transformarea informaţiei în acţiuni efective pentru sistemul condus.
Profesorul Constantin Gaindric a fost cel care a iniţiat aceste cercetări
în ţara noastră, iar monografia „Luarea deciziilor. Metode şi tehnologii” a
fost prima şi rămâne deocamdată singura în acest domeniu în Republica
Moldova. În urma cercetărilor sale, profesorul Constantin Gaindric, a
propus un cadru conceptual al SSD care, după părerea academicianului
F.-G. Filip, „reprezintă o contribuţie esenţială, depăşind în completitudine
soluţiile cunoscute în literatură. Rezultatul conceptual este important, dar
transpunerea sa în soluţii informatice practice generale este încă o problemă
tehnică deschisă (ca şi în cazul altor cadre conceptuale)”.
În conformitate cu această structură conceptuală au fost elaborate un
şir de sisteme suport pentru decizii, inclusiv pentru repartiţia finanţării pro
iectelor şi monitorizarea pe parcursul elaborării şi executării unui program
tehnico-ştiinţific.
În diverse proiecte ştiinţifice elaborate sub conducerea sau participa
rea profesorului Constantin Gaindric au fost rezolvate probleme practice
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concrete: în Institutul Central Economico-Matematic al AŞ a URSS pentru
Главмосавтотранс, pentru oraşul Baku, pentru „Молдсельхозтехника”.
În ultimii ani, împreună cu un grup de colaboratori şi doctoranzi din
laboratorul „Sisteme informatice”, a fost elaborat un sistem suport decizii
pentru medici-ecografişti SonaRes, în cadrul căruia practic nu sunt utilizate
metode tradiţionale de optimizare şi simulare. Proiectul a fost finanţat
atât de CSŞDT, cât și de STCU. În acest sistem se implementează tehnici
de inteligenţă artificială, în special sisteme expert, procesarea imaginilor,
căutarea rapidă, baze integrate de cunoştinţe, de date, de imagini. Sistemul
SonaRes trece acum testări clinice în 4 instituţii medicale din Chişinău. La
expoziţia Fabricat în Moldova, IMI a primit Medalia de aur pentru acest
sistem.
Edificarea societăţii informaţionale
Sfârşitul secolului XX a pus omenirea în faţa unor noi condiţii de exis
tenţă, pentru care standardele obişnuite de viaţă nu mai sunt valabile. Prezenţa
lor se manifestă deja în economie, cultură, orientându-le spre valorile morale
general umane, instruire permanentă, toleranţă, cunoaştere. Cunoştinţele
sunt singura comoară valoarea căreia creşte în urma împărtăşirii cu semenii.
Cunoştinţele sunt principial inepuizabile. Deci o cale de a asigura noi
realizări în viaţa oricărei societăţi (economice, tehnologice, culturale, etice
etc.) este producerea, selectarea, acumularea, diseminarea informaţiei şi a
cunoştinţelor prin implicarea în acest proces a tuturor membrilor societăţii
şi, în primul rând, a cercetătorilor.
Evoluţia noţiunii de informatizare ‒ care presupune automatizarea
majorităţii proceselor posibile prin aplicarea calculatoarelor şi tehnologiilor
informatice ‒ spre noţiunea de societate informaţională globală presupune
şi schimbarea paradigmelor, schimbarea accentelor: de la mijloace tehnice şi
procese tehnologice la procese de intelectualizare a producerii, de instruire,
de formare a unor noi modalităţi de lucru, de convieţuire, de participare
activă în luarea deciziilor etc.
Profesorul Constantin Gaindric a promovat o concepţie, formată din
examinarea unor documente adoptate de comunitatea europeană şi cea
mondială, din literatura de specialitate, din discuţiile în cadrul seminarului
organizat de dânsul „Problemele edificării societăţii informaţionale în Mol
dova”, din lucrul asupra unor proiecte de Politici pentru edificarea societăţii
informaţionale.
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Această concepţie a contribuit la elaborarea Strategiei Naţionale de
edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică” şi Planului
de acţiuni, aprobate de Guvern în 2006. Începând cu a.1999 profesorul
Constantin Gaindric a publicat lucrări ce examinau rolul ştiinţei în societatea
informaţională, a culturii electronice, educaţiei electronice, guvernării elec
tronice, precum şi a unor aspecte juridice. Majoritatea acestor aspecte au
fost tratate pentru prima oară în Moldova în cartea „Considerente asupra
edificării societăţii informaţionale în Moldova” (coautor dr. hab. S. Cojocaru).
În câteva lucrări a insistat asupra necesităţii asigurării accesului nedis
criminatoriu al populaţiei la informaţie prin stabilirea punctelor de acces
public la Internet ce ar contribui la depăşirea inegalităţii digitale (digital
divide) între populaţia urbană şi cea de la ţară.
Ultima problemă (atât la general, cât şi pentru Moldova) a fost tratată ‒
în două capitole din monografia „Information communication technologies
and human development: Opportunities and challenges”, apărută în Editura
„Idea group Inc.”, SUA (coautori L. Burtseva, S. Cojocaru, G. Magariu şi
T.  Verlan).
Aceste capitole au fost reeditate în SUA (Editura IGI global), incluse
în ediţia exclusivă de referinţă Information Communication Technologies:
Concepts, Methodologies, Tools and Applications, (6 Volume) şi în Selected
Readings on Global Information technology. Contemporary Applications,
Section I, Fundamental Concepts and Theories.
Rezultatele investigaţiilor au fost reflectate în circa 125 de lucrări
ştiinţifice.
Profesorul universitar Constantin Gaindric este membru al mai multor
colegii redacţionale ale revistelor ştiinţifice:
Computer Science Journal of Moldova, Chisinau (redactor sef);
Buletinul ASM Matematica, Chișinău;
Studies in Informatics and Control, Bucuresti;
International Journal on Information Theories and Applications, Sofia;
Управляющие системы и машины, Киев;
Известия Орловского Государственного Технического Университета,
серия „Информационные системы и технологии”;
International Journal of Computers, Communication and Control (IJCCC),
Oradea, Universitatea AGORA;
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International Journal of Information Communication Technologies
and Human development, IGI Global, USA, din 2009 editorial rewiev board
member.
Concomitent cu munca profesională, efectuează o intensă activitate
socială, fiind membru al mai multor societăţi ştiinţifice şi comisii naţionale
ale Republicii Moldova.
Activitate prodigioasă ştiinţifică, didactică şi managerială a fost înalt
apreciată de comunităţile din ţară şi peste hotare (din acest text s au omis
unele fapte din biografia prof. C. Gaindric, care sunt deja elucidate).
Mult stimate Domnule Profesor Constantin Gaindric, finalizând
succinta trecere în revistă a valoroaselor Dvs. realizări, vă felicit cu conferirea
titlului onorific de doctor honoris cauza a Universităţii noastre. Vă doresc
în continuare noi aspiraţii, succese, multă sănătate, lumină în suflet, noroc,
realizarea tuturor năzuinţelor şi speranţelor Dumneavoastră.
Tuturor felicitări cordiale cu ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, Succese, Prosperitate, Sănătate!
Academicianul Mitrofan CIOBAN

DE LA DECIZIA DE A DEVENI MATEMATICIAN
PÂNĂ LA METODE ȘI TEHNOLOGII DE LUARE
A DECIZIILOR
Matematicienii mi s-au părut întotdeauna oameni deosebiţi: nu de aceea că-s oameni
dotaţi, dar poate pentru că sunt raţionali în toate, ştiu să preţuiască timpul de lucru,
să-l folosească cu maximă eficienţă, pot să-ţi dea un sfat bun, desigur, trecut prin
sistemul lor de gândire aparte. N-am întâlnit matematicieni de categoria palavragiilor,
cărora li se mai spune şi gură spartă. Ei repede se vor retrage din asemenea grupări –
nu au timp pentru discuţii inutile.

L

ocuind în zona orăşelului academic, adesea îl întâlneam pe un
matematician în stradă... citind din mers, bănuiesc literatură
artistică, nu se împiedica şi nici cu capul de copaci nu dădea, despre altul
am aflat, deja activând în cadrul AŞM, că a devenit mare savant, fondator de
şcoală ştiinţifică, având la bază doar... 7 clase incomplete. Cică s-a supărat pe
profesorul său de matematică, a părăsit şcoala şi în calitate de autodidact a
acumulat vaste cunoştinţe în domeniu, în paralel ascultând la o universitate
de prestigiu toată cursurile de matematică superioară, ca în final să susţină
doctoratul şi să devină un matematician cu renume.
Într-un interviu realizat acum trei ani cu omagiatul de astăzi, nomi
nalizat în rubrică, profesorul universitar Constantin Gaindric, pe atunci
director al Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, a încercat
să argumenteze că reprezentanţii breslei sale sunt oameni ca toți oamenii.
„Consider că matematicienii sunt oameni obişnuiţi cu calităţi pe care le
observ şi la unii cercetători din alte domenii: gândire sistemică, în rest sunt
şi distraţi, şi concentraţi, şi amatori de poezie, artă, şi indiferenţi de orice în
afară de matematică. Oameni ca toţi oamenii.”
Mi-a fost dat să văd cum trăiesc şi muncesc aceşti oameni ca toţi oamenii
într-o lună de vară, când am participat la pregătirea volumului „Institutul
de Matematică şi Informatică. File de Istorie”, consacrat aniversării a 40-a
de la fondarea lui. Dl director era la pupitrul dirijoral al acestei activităţi
multiaspectuale a unei instituţii academice cu toate bucuriile, şi problemele
ei: realizarea planului tematic de cercetare; pregătirea către o conferinţă
ştiinţifică internaţională, iniţiată de institut; redactarea următorului număr
al revistei, Computer Science Journal of Moldova”; finisarea reparaţiei
birourilor şi procurarea mobilierului; susţinerea tezei de doctor de către un
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tânăr specialist; participarea la fel de fel de şedinţe, organizate de institut,
conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Guvern, Preşedinţie, de unde
se întoarce cu fel de fel de însărcinări – în principiu e normal ca într-o ţară
puterea să coopereze cu, instituţiile ştiinţifice.
Pe lângă toate aceste obligaţiuni, directorul mai deţinea şi funcţia de
preşedinte al Comisiei Superioare de Atestare a RM, o nouă experienţă în
acea perioadă, cu alt specific de activitate.
Editarea lucrării „Institutul de Matematică şi Informatică. File de Istorie”,
în opinia directorului Constantin Gaindric, a fost o datorie morală a savanţilor
de astăzi faţă de cei ce vor veni mâine şi vor dori să cunoască începuturile
acestui institut, faţă de cei ce i-au pus temeliile pentru ale imortaliza meritele.
Profesorii Vladimir Andrunachievici, Valentin Belousov, Israel Gohberg,
Alexandr Kuzneţov şi Constantin Sibirschi au creat în institut un mediu
profesional, dominat de bunăvoinţă şi exigenţă, în care tinerii au reuşit să-şi
manifeste cele mai bune calităţi, afirmându-se ca veritabili oameni de ştiinţă.
Aceste tradiţii sunt păstrate şi în prezent.
Constantin Gaindric, coborâtor dintr-un neam de plugari din ş. Zăicani,
raionul Râşcani, după absolvirea Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi, vine la Chişinău, unde în anul 1964 este încadrat în câmpul muncii
la Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul al AŞM. În anii 1964‒1966
a fost stagiar la Institutul Central Economico-matematic al Academiei de
Ştiinţe a URSS. Apoi şi-a continuat activitatea în anii 1967‒1977 la instituţiile
Comitetului de Stat pentru Planificare al Republicii Moldova. Din 1977
revine la Institutul de Matematică, căruia i-a consacrat în total 35 de ani
dintre care 14 ani a fost vicedirector şi a dirijat, acest colectiv de cercetători
în tandem cu academicianul Vladimir Andrunachievici, primul director,
apoi încă 14 ani, după demisionarea îndrumătorul său, a fost director.
Profesorul Constantin Gaindric a completat tezaurul știinţific internaţional
”cu circa 100 de lucrări valoroase, unele de o importanţă primordială şi
pentru republica noastră. A elaborat metode de modelare a funcţionării
obiectelor economice (întreprinderi auto, ramură) şi algoritmi de soluţionare
a lor. A  efectuat cercetări de constituire a sistemelor suport pentru decizii,
elaborând în acest sens o nouă concepţie. Monografia „Luarea deciziilor.
Metode şi tehnologii”, pusă în baza tezei de doctor habilitat, constituie temelia
cursurilor respective în unele instituţii de învăţământ superior din ţară.
Evident, tema este de o actualitate stringentă pentru republică, dat fiind
faptul că de luarea deciziilor corecte la toate nivelele de administrare
depinde soarta de mai departe al acestui stat mic, dar care trece prin grele şi
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îndelungate încărcări. Sistemele suport pentru decizii reprezintă astăzi acel
poligon de încercare a îmbinării metodelor diferitor domenii pentru crearea
unor instrumente informatice utile managerilor în luarea deciziilor ce ar face
faţă exigenţelor privind argumentarea ştiinţifică, cât şi adaptarea la stilul,
experienţa şi aptitudinile lor.
Volumul „Considerente asupra edificării societăţii informaționale în
Moldova”, o altă lucrare de actualitate semnată de Constantin Gaindric,
a impulsionat cercetările în domeniul din ţara. Autorul şi grupul său de
cercetători au contribuit la elaborarea strategiei şi a planului de acţiuni
pentru informatizarea societăţii în Republica Moldova.
Constantin Gaindric a contribuit mult şi la pregătirea cadrelor de înaltă
calificare în republică. Întotdeauna a susţinut că matematica şi informatica
sunt ştiinţe ale tinerilor. Cele mai remarcabile rezultate ştiinţifice savanţii
din  domeniu le-au obţinut în tinereţe. Şi în acest sens vine cu argumente: des
coperirea algebra Galois, exemplele Cauche, Poincare şi altele. Altceva că nu
prea vin tinerii în matematică, aici, în acest domeniu cu protecţia nu vei face
faţă situaţiei, dacă nu vei fi inteligent, dotat cu capacităţi intelectuale speciale.
Aşa că la tema matematicienii-s oameni ca toţi oamenii mai putem discuta.
Şi, totuşi, sub  conducerea ştiinţifică a profesorului Constantin Gaindric au
fost susţinute 5 teze de doctorat. În prezent este conducător şi consultant la
încă 4 cercetători. Îl cunosc şi alţi foşti şi actuali tineri: mulţi ani de-a rândul
a ţinut cursuri  opţionale şi generale pentru studenţi în domeniul cercetărilor
operaționale.
În prezent savantul-matematician şi informatician Constantin
Gaindric este preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare
şi Atestare al R.M. Nu este întâmplător acest lucru: aici îşi poate aplica din
plin experienţa şi cunoştinţele acumulate de-o viaţă şi le însuşeşte pe altele
noi. În această funcţie dl preşedinte depune eforturi considerabile la
elaborarea şi,implementarea programelor şi strategiilor de pregătire,
perfecţionare a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, de acreditare a
instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, la promovarea valorilor ştiinţifice şi
a celor general-umane, pe care le-a însuşit de la înaintaşii săi, exemple şi
astăzi de profesionalism şi de probitate morală înaltă.
Dle profesor, la mulţi ani cu sănătate, realizări pe potriva talentului,
energiei şi fidelităţii Dvs. faţă de un domeniu al ştiinţei, în care muncesc nişte
oameni ca toţi oamenii. Din partea lor, cu tot respectul, semnează Adevărul,
Tatiana ROTARU

DECIZIA ‒ CALCUL MATEMATIC,
BUNUL-SIMȚ SAU ȘI UNA ȘI ALTA

V

iața așa cum este – mai bună, mai grea, mai ușoară, mai dificilă –
tot oamenii o fac. În acest sens, un rol primordial într-o societate
îl au factorii decizionali de sus în jos și viceversa. Și dacă un matematician,
grație modului său de gândire va sesiza, să zicem, la apogeul activității sale
profesionale că aplicarea metodelor matematice în soluționarea problemelor
practice nu este doar calculul în cifre dintr-un sistem, dar atinge și aspecte
de sensibilitate psihologică și filozofică ale decidentului, înseamnă că
cercetătorul a ajuns pe alte culmi ale înțelepciunii, care l-au apropiat și mai
mult de soluția potrivită, de adevăr. Astfel, în unele elaborări e vorba de
matematică pură doar într-o anumită măsură, în rest totul ține de specificul
domeniului și bunul simț al managerului (economist, medic, agricultor,
politician etc.). Rezultatele modelărilor matematice în unele probleme
concrete ale activității umane trebuie să fie testate din punctul de vedere a
corespunderii lor sensului practic. De asemenea, e necesar de clarificat dacă
decidentul este dispus să accepte și unele compromisuri, deoarece, urmărind
câteva obiective concomitent, el nu va atinge cele mai bune performanţe
pentru fiecare în parte. Prin urmare, e vorba și de știință, dar și de mentalitatea
decidentului, pregătirea lui profesională,intuiție, școala vieții, dacă doriți.
Matematicianul și informaticianul Constantin Gaindric, profesor
universitar, membru corespondent al AȘM, a ajuns la aceste concluzii în
cercetări după mulți ani de activitate în domeniu, să trateze în mod filozofic
divergența dintre rezultatul matematic calitativ şi bunul simţ al decidentului.
Cele expuse fac parte din confidențele savantului, mărturisite în cadrul
ședinței Senatului Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău,
care, pe 17 mai curent, i-a înmânat însemnele de Doctor Honoris Cauza,
conform hotărârii respective din 15 martie 2011.
În cuvântul său inaugural, profesorul universitar Laurenţiu Calmuţchi,
rectorul Universității de Stat din Tiraspol, i-a adus un omagiu dlui Constantin
Gaindric, personalitate remarcabilă în cercetare și educație. Rezultatele
cercetărilor, obținute de savant de-a lungul celor 47 de ani de muncă, au
intrat în circuitul valorilor naționale și internaționale prin cele 125 de lucrări
publicate în țară, precum și peste hotare în reviste cu factor de impact.
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Omagiatul face parte din grupul de tineri matematicieni talentați
din nordul Moldovei, veniți la începutul anilor `60 la Chișinău (născut la
11 septembrie 1941 în satul Zăicani, Râşcani), pe care i-a căutat cu multă
atenție în perioada de după război și i-a integrat în cercetate acad. Vladimir
Andrunachievici, membru fondator al AȘM (1961) și al Institutului de
Matematică cu Centrul de Calcul al AȘM (1964), fiind pe parcursul a 30 de
ani și primul lui director.
Constantin Gaindric absolvă Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi. A avut norocul de profesori valoroşi ca Valentin Belousov, Israel
Gohberg, Vasile Ceban (primii doi au devenit mai apoi creatori de școli
științifice în Institutul lui Andrunachievici), care i-au altoit din anii de
studenție unele deprinderi şi exigenţe în modul de a face carte, dar și în felul
de a fi. Poate de aceea, după cum a mărturisit dânsul la acea întâlnire, rar
a fost mulţumit de ceea ce a realizat şi mereu a căutat noi căi, modificând
accentele în cercetările sale științifice.
Colegul de breaslă, matematicianul academician Mitrofan Ciobanu,
profesor universitar la UST, s-a referit cu alte detalii la viața și activitatea dlui
Constantin Gaindric, făcând o analiză selectă a principalelor sale rezultate
în cercetare. Conform celor relatate, temelia cunoștințelor sale științifice au
format-o atât studiile sale universitare, cât și stagiul de doi ani (1964‒1966)
la Institutul Central Economico-Matematic al Academiei de Ştiinţe a URSS.
După ce s-a întors la Chișinău, a muncit în continuare la Institutul de
Matematică cu Centrul de Calcul. Au urmat nouă ani de activitate în cadrul
Comitetului de Stat pentru Planificare a Republicii Moldova (1967‒1977)
perioadă, în care a elaborat și a implementat multiple metode şi algoritmi
de  modelare a funcţionării diverselor domenii ale economiei.
În anul 1977 a revenit la Institutul de Matematică şi Informatică, unde
activează până în prezent: vicedirector științific (1977‒1991), director
(1991‒2005), apoi o perioadă de 7 ani – preşedinte al Comisiei Superioare
de Atestare a RM (2002‒2004), reorganizată în Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare al RM (2004‒2009). Actualmente este cercetător ştiin
ţific principal al Institutului de Matematică şi Informatică al AȘM.
Academicianul Mitrofan Ciobanu consideră că odată cu fondarea Labo
ratorului „Sisteme Informatice” în 1977, cercetătorul Constantin Gaindric a
pus baza unei noi direcţii ştiinţifice. Prin ceea ce a realizat zi de zi, a contribuit
mult la organizarea și dezvoltarea matematicii și informaticii, precum şi
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la pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare. Sub conducerea sa 6
persoane au susţinut tezele de doctor in ştiinţe, una – de doctor habilitat, în
prezent este conducător şi consultant a altor 4 tineri cercetători. A condus
cercetările în domeniul informaticii în 5 proiecte internaţionale şi în mai
multe programe şi proiecte naţionale. A administrat Programului de Stat
„Suportul ştiinţific şi tehnologic al edificării Societăţii Informaţionale în
Republica Moldova“.
Aria intereselor ştiinţifice ale profesorului Constantin Gaindric înglo
bează cercetări operaţionale; luarea deciziilor şi aplicarea modelării şi meto
delor matematice în cercetări; sisteme suport pentru decizii; societatea
informaţională globală,edificarea societăţii informaţionale în Moldova. Altfel
spus, diapazonul cercetărilor sale este destul de larg.
Revenind la aplicarea metodelor matematice în practică, când a fost
observată divergența dintre rezultatul matematic calitativ şi soluția problemei
reale, dl Constantin Gaindric a propus o nouă abordare a conceptului
de Sisteme suport pentru decizii (SSD), care sunt tratate drept ajutoare
computerizate, ce asistă managerul la transformarea informaţiei în acţiuni
efective pentru domeniul respectiv. Dumnealui a fost acel care a iniţiat
aceste cercetări în țara noastră, iar monografia sa „Luarea deciziilor. Metode
şi tehnologii” rămâne prima și deocamdată singura în acest domeniu.
Ea conține un cadru conceptual al SSD, propus de autor, care, potrivit
informaticianului F.-G. Filip, membru al Academiei Române, „reprezintă
o contribuţie esenţială, depăşind în completitudine soluţiile cunoscute în
literatură...”
În conformitate cu această structură conceptuală au fost elaborate un
şir de sisteme suport pentru decizii, inclusiv, pentru repartiţia finanţării
proiectelor şi monitorizarea unui program tehnico-ştiinţific. Următorul
exemplu reprezintă un caz de succes de colaborare între savanți și practicieni
în domeniul medicinii. E vorba de sistemul suport pentru decizii SonaRes,
destinat medicilor-ecografişti, elaborat de un grup de cercetători şi doctoranzi
ai Institutului de Matematică și Informatică și ai Universității de Medicină și
Farmacie „N. Testemițanu”, în cadrul căruia nu mai sunt utilizate metodele
tradiţionale de optimizare şi simulare. Astfel, au fost implementate tehnici
de inteligenţă artificială, în special sisteme expert, procesarea imaginilor,
căutarea rapidă, baze integrate de cunoştinţe, date și de imagini. În prezent,
sistemul este testat clinic în patru instituţii medicale din Chişinău. La
Expoziţia recentă „Fabricat în Moldova” SonaRes a fost Medaliat cu aur.
– 111 –

Referitor la un alt domeniu nou pentru țară, edificarea societăţii infor
maţionale, matematicianul Constantin Gaindric a promovat o concepţie,
formată în baza studierii legislației europene și celei internaționale, literaturii
de specialitate, dezbaterilor de la seminarul „Problemele edificării societăţii
informaţionale în Moldova”, precum și a cercetărilor din cadrul unor proiecte.
Concepţia nominalizată a contribuit la elaborarea Strategiei Naţionale de
Edificare a Societăţii Informaţionale „Moldova electronică” şi a Planului de
acţiuni, aprobate de Guvern.
În alte lucrări profesorul Constantin Gaindric a reflectat rolul ştiinţei
în societatea informaţională, a culturii electronice, educaţiei electronice,
guvernării electronice etc. Majoritatea acestor subiecte au fost tratate pentru
prima oară la noi în cartea Considerente asupra edificării societăţii informa
ţionale în Moldova (coautor dr. hab. Svetlana Cojocaru).
În câteva publicații savantul a insistat asupra depăşirii inegalităţii digitale
între populaţia urbană şi cea rurală prin stabilirea punctelor de acces public
la Internet, asigurându-se, astfel, dreptul tuturor cetățenilor la informație.
Informaticianul Constantin Gaindric a mulțumit cordial Senatului Uni
versității de Stat din Tiraspol pentru conferirea titlului de Doctor Honoris
Causa, tuturor colegilor de breaslă, celor care au venit în această zi ca să-l
felicite cu acest eveniment semnificativ din viața sa. Dar în încheierea
ședinței savantul a ținut să sublinieze cu modestia ce-l caracterizează: „Mă
simt foarte onorat! Dacă am obținut ceva în viață datorez norocului de a
avea colegi excepţionali, colectivului institutului care mi-a devenit a doua
familie, specialiștilor din domeniu cu care am colaborat pe parcursul vieții
și nu, în ultimul rând, familiei care m-a susținut mereu. Tuturor le exprim
gratitudinea mea”.
Tatiana ROTARU
Literatura și arta, nr. 21, 26 mai 2011,
Moldova Suverană, nr. 76, 31 mai 2011

REFERAT

Privind acordarea plachetei onorifice a Universităţii Tehnice
„Gh. Asachi” din Iaşi
dlui prof. Constantin Gaindric, membru corespondent
al Academiei de Ştiinţe a R. Moldova,
cu ocazia împlinirii a 70 de ani

P

rof. Constantin Gaindric, membru corespondent al AŞM, doctor
habilitat, profesor universitar, este în prezent cercetător ştiinţific
principal la Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a
R. Moldova, institut la care a fost peste 14 ani director adjunct şi peste 15 ani
director. Născut la 11 septembrie 1941, academicianul Constantin Gaindric
a publicat un număr de peste 130 de lucrări ştiinţifice şi volume. Activitatea
sa cuprinde un domeniu de cercetare vast, axat în principal pe cercetări
operaţionale, aplicarea modelării matematice şi metodelor matematice în
cercetările ştiinţifice, sisteme suport pentru decizii, societatea informaţională
globală şi informatica medicală.
Prof. Gaindric a fost în ultimii 20 de ani nu doar un bun prieten al
mai multor colective didactice şi de cercetare din Iași, ci şi un foarte asiduu
susţinător şi coparticipant la foarte multe activităţi desfăşurate la Iaşi.
Amintim, dintr-un lung şir care începe cronologic în 1991 şi se întinde până
în prezent, următoarele:
• Participant în 1991, 1992, 1993 şi 1995 la simpozioane şi conferinţe
organizate la Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi.
• Participant aproape anual din 2000 până în 2010 la câte o conferinţă
sau simpozion la care Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi a fost
organizator sau coorganizator.
• Membru în comitetele ştiinţifice şi recenzor activ la toate conferinţele
amintite.
Participant ca membru activ în societăţi ştiinţifice din România
(• Membru al Societăţii Balcanice de Sisteme Fuzzy; • Membru al Societăţii
Române de modelare matematică.)
• Co-director (director pentru R. Moldova) al proiectului transfron
talier MIVIEM (din 2010‒2012), la care Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”
din Iaşi este partenerul din România.
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Iaşi

• Publicarea unor lucrări în comun
• Susţinerea unor prelegeri la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din

etc.
Ca urmare a valorii intrinseci deosebite a activităţii prof. Constantin
Gaindric, membru corespondent al AŞM, a sprijinului constant şi deosebit
de prietenesc oferit de domnia sa activităţilor de profilul desfăşurate de
universitatea noastră, precum şi în scopul creşterii colaborărilor dintre
cercetătorii din universitatea noastră şi cei din Chişinău.
Propunem şi susţinem cu căldură acordarea plachetei onorifice a Uni
versităţii Tehnice Gh. Asachi din Iaşi prof. Constantin Gaindric, cu ocazia
împlinirii a 70 de ani.
Placheta urmează a îi fi conferită cu ocazia desfăşurării unei festivităţi
în cadrul unui simpozion desfășurat la Chişinău, simpozion la care vor
participa mai mulţi membri ai corpului academic din universitatea noastră.
Horia-Nicolai TEODORESCU,
prorector RIIU, membru corespondent al Academiei Române
7 iunie 2011

AL 10-LEA LAUREAT AL PREMIULUI
„ACADEMICIANUL C. SIBIRSCHI”
Despre Premiul „Academicianul C. Sibirschi” se vorbeşte în public
o dată în an cu prilejul înmânării lui celor care l-au cucerit pentru virtuţi
în cercetarea matematică, precum a fost însuşi savantul, acad. Constantin
Sibirschi, un matematician celebru, fondator al şcolii ştiinţifice în domeniul
teoriei calitative a ecuaţiilor diferenţiale. Acest premiu este considerat drept
cea mai înaltă distincţie pentru cercetările ştiinţifice din domeniul matematicii
în Republica Moldova, instituit în 1999 de Organizaţia nonguvernamentală
cu acelaşi nume, condusă de nepotul mult regretatului savant matematician,
Val Sibirsky, doctor în ştiinţe fizico-matematice, în prezent om de afaceri şi
cetăţean al SUA.
Organizaţia „Academicianul C. Sibirschi” şi-a propus drept scop de a
stimula cercetările în domeniul matematicii şi de a încuraja tineretul studios
şi cercetătorii prin acordarea unor burse şi stagii. În acest sens menţionăm
olimpiada la matematică pentru elevi ce se organizează anual în incinta
Liceului „C. Sibirschi” din capitală şi alte acţiuni. Condiţia principală de
participare la concursul pentru Premiul „Academicianul C. Sibirschi”, în
valoare de 1000 de dolari americani, constituie nivelul înalt al cercetărilor şi
al rezultatelor expuse, apreciate de experţi de peste hotare.
Cel de al 10-lea laureat al Premiului „Academicianul C. Sibirschi”
pentru anul de activitate 2007 a fost nominalizat membrul corespondent
Constantin Gaindric, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi
Atestare al RM şi cercetător ştiinţific principal al Institutului de Matematică
şi Informatică al AŞM, pentru ciclul din 42 de lucrări, intitulat Metode
matematice şi sisteme informatice de fundamentare a deciziilor în societatea
informaţională.
Referitor la tema abordată de autor vom specifica că în lume deja de
15‒20 ani se elaborează instrumente informatice, numite sisteme suport
pentru decizii (SSD), cu menirea de ajuta decidentul (conducători de diferite
nivele). Deciziile şi comportarea omului sunt determinate nu numai de
judecata logică, dar şi de inspiraţie, aspiraţii, stări emoţionale şi creativitate,
astfel încât niciuna din tehnicele de inteligenţă artificială nu poate înlocui
gândirea umană. Asistarea decidentului de către SSD constă în ajutorarea lui
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în operaţiile cu factorii obiectivi (în care el nu este performant) în procesul
luării deciziei şi include: analiza componentelor obiective, înţelegerea situaţiei
în care decurge procesul şi a restricţiilor impuse de mediu, evidenţierea
preferinţelor decidentului, ordonarea priorităţilor, generarea alternativelor
posibile etc.
Matematicianul şi informaticianul Constantin Gaindric în acest sens a
propus o structură a sistemelor suport pentru decizii, ce permite o abordare
unică, indiferent de domeniu şi natura problemei, asigură funcţionalitatea
lor şi comoditate în procesul decizional. Sub conducerea şi cu participarea
nemijlocită a sa au fost elaborate SSD pentru dispecerul întreprinderii de
transport auto privind formarea planului de activitate a întreprinderii de
transport, în finanţarea şi monitorizarea proiectelor unui program tehnicoştiinţific. În aceste sisteme suport pentru decizii sunt utilizate metodele şi
algoritmii de soluţionare a problemelor descrise în publicaţiile din ciclu.
În prezent în institut este elaborat sistemul SonaRes pentru diagnosticul
ultrasonografic, finanţat de către STCU (Kiev).
Autorul, de asemenea, a efectuat cercetări cu privire la rolul ştiinţei
în societatea informaţională, cultura electronică, educaţia electronică,
guvernarea electronică, sistemul de indicatori ai pregătirii integrării în
societatea informaţională (e-rediness) şi ai celor de monitorizare a procesului
de depăşire a inegalităţii digitale (digital divide). A participat la elaborarea
Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova elec
tronică” şi Planului de acţiuni, aprobate de Guvern.
Ediţia a 9-a acestui concurs este remarcabilă şi prin următoarele: a fost
instituit şi Premiul nominal „Academicianul C. Sibirschi” pentru tineret.
Prima laureată la acest compartiment a devenit doctorul în ştiinţe fizicomatematice Elena Naidenova, şefa Laboratorului ecuaţii diferenţiale din
cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, pentru ciclul de
lucrări „Algebrele Lie şi algebrele invarianţilor în studiul sistemelor de
ecuaţii diferenţiale polinomiale”. Spre regretul tuturor, tânăra şi talentata
matematiciană din Moldova nu-şi va ridica personal premiul – recent şi-a
schimbat locul de trai în Canada, unde-şi va aplica cunoştinţele acumulate
pentru prosperarea acestui stat. Emigrarea celor mai valoroşi tineri cercetători
din Moldova în ţările avansate rămâne şi în continuare o problemă dureroasă
pentru ştiinţa autohtonă.
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Anterior laureaţi ai Premiului „Academicianul C. Sibirschi” au devenit
matematicienii – profesorii Boris Şcerbacov, Nicolae Vulpe, Nicolae Jităraşu,
academicianul Vladimir Arnautov, membrul corespondent Mefodie Raţă,
profesorii Dumitru Lozovanu, Mihail Popa, actualul director al Institutului
de Matematică şi Informatică al AŞM, academicianul Mitrofan Ciobanu,
rectorul Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, profesorul
Alexei Caşu, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Matematică şi
Informatică al AŞM.
Celui de al 10-lea laureat, membrului corespondent Constantin Gaindric,
urmează de a-i înmâna Premiul „Academicianul C. Sibirschi” la 27 febru
arie curent, începând cu ora 15.00, în Sala de conferinţe a Institutului de
Matematică şi Informatică al AŞM (bir. 340), str. Academiei, 5, et. III.
Sponsorul permanent al tuturor acţiunilor nominalizate din cadrul organi
zaţiei nonguvernamentale „Academicianul C. Sibirschi” a fost şi rămâne dl
Val Sibirsky, care a sosit special în acest scop din SUA la Chişinău şi-şi va
onora obligaţiunile de preşedinte.
Important este că urmaşii lui Constantin Sibirschi i-au imortalizat
numele savantului prin acest premiu anual şi prin alte acţiuni pentru a susţine
cercetările din matematică şi a atrage tineretul talentat în acest domeniu. Val
Sibirschi a organizat şi în SUA Fundaţia Internaţională „Sybirsky Brothers”
(„Fraţii Sibirschi”), despre activitatea căreia vom fi informaţi la această
întâlnire.
Tatiana ROTARU
Moldova Suverană, 27 februarie 2008

Partea III

IMPLICĂRI ÎN CEEA CE SE PARE
IMPORTANT (POZIȚIA CIVICĂ)

ТАКАЯ ПРАКТИЧНАЯ ТЕОРИЯ
Как уже сообщалось в печати, недавно принято постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР об усилении научно-исследова
тельских работ в области математики. О том, как реализуются
требования этого постановления, об изысканиях, которые ведутся
в Институте математики с Вычислительным центром АН МССР,
проблемах, которые волнуют ученых, рассказывается в предлагаемой
статье.
МАТЕМАТИКА, как известно, наука теоретическая. Однако, как
справедливо заметила в свое время Софья Ковалевская, математика  –
это душа и стержень всех наук. Более того, математические теории
стали в наши дни весьма практичны. Перечень областей применения
изысканий математиков весьма многообразен. Ограничимся лишь
некоторыми из тех, в интересах которых ведут сегодня свои иссле
дования ученые нашего института.
Прежде всего – это вычислительная техника, которую по праву
мы называем катализатором научно-технического прогресса. Сегодня
средства вычислительной техники особенно широко применяются
для автоматизации производства, проектирования, создания гибких
перестраиваемых автоматических линий, информационно-поиско
вых систем. Исходя из потребности этих областей, происходит
своего рода поляризация средств вычислительной техники: очень
быстрыми темпами развиваются большие и сверхбольшие ЭВМ
с производительностью в десятки и сотни миллионов операций в
секунду и дешевые (персональные ЭВМ) массового выпуска с произво
дительностью порядка сотен тысяч операций в секунду. Функциони
рование и тех, и других требует соответствующего математического
обеспечения. И это сегодня одна из главных задач ученых Института
математики. Решается она на основе плановых тем и хоздоговоров,
заключенных со многими министерствами и ведомствами, промыш
ленными объединениями республики и страны.
В институте сформировался коллектив исследователей, разраба
тывающих методы так называемого численного эксперимента. Иссле
дования, выполненные по заказу ВНИИНК производственного объе
динения «Волна», к примеру, позволили усовершенствовать методики
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неразрушающего контроля качества труб, стержней, пластин, обо
лочек с помощью автоматизированных ультразвуковых установок
и обеспечить более быстрое внедрение в практику прогрессивного
бесконтактного электромагнитно-акустического метода контроля.
Методы математического моделирования и вычислительный
эксперимент позволили избежать громоздких и дорогостоящих лабо
раторных экспериментов и получить необходимые сведения о явлениях
возбуждения, распространения и рассеивания ультразвука в процессе
неразрушающего контроля.
Другой пример. Необходимость интенсификации работы дви
гателя, создание различных газодинамических устройств привели
к созданию математической модели, которая учитывает не только
основные законы физики и механики, но и реальные действия таких
факторов, как теплопроводность, вязкость, протекание химических
реакций. Подобные вычислительные эксперименты приобретают осо
бое значение, когда проведение экспериментов натурных по ряду при
чин не возможно.
Математическое моделирование пока только набирает темпы.
Однако уже сегодня можно утверждать, что онопозволяет исследова
телю выявлять такие свойства исследуемых объектов, которые
исключают необходимость проведения дорогостоящих натурных
экспериментов.
В последние годы ученые института настойчиво работают и над
проблемой моделирования процессов планирования и управления
в социально-экономических объектах. В минувшей пятилетке, к
примеру, выполнены разработки математических моделей и систем,
созданы методы и программы для прогнозирования и оптималь
ного планирования народного хозяйства республики, деятельности
отраслей, производственных объединений и предприятий. Они исполь
зованы, в частности, в системе Минавтотранса для решения ком
плекса задач оптимизаци и планов грузовых перевозок, что обеспечило
существенный экономический эффект.
По заданию Госкомитета понауке и технике Совета Минис
тров СССР разработан комплекс моделей, методов и программ для
определения оптимальной потребности в средствах механизации для
сельскохозяйственных предприятий. Пакет алгоритмов и программ
сдан в Государственный фонд СССР, используется для проведения
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расчетов по определению оптимальной потребности в сельхозтехнике
для всех районов республики.
С организацией Госагропрома появилась реальная возможность
разработать и внедрить оптимальные планы перевозок и хранения
скоропортящейся овощной продукции, в которых тесно увязываются
интересы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности,
транспорта иторговли. При этом учитывались бы особенности про
изводства, требования к перевозке продукции, возможности авто
транспортных предприятий, мощности перерабатывающих предпри
ятий и т. д.
Как видим, математика является не только инструментом
составления оптимальных планов, но и в определенной мере сти
мулятором выработки нового, комплексного подхода при совершен
ствовании методов планирования и управления.
К сожалению, Госагропром республики большой заинтересован
ности к нашим предложениям пока не проявил. Видимо, тут ска
зывается беспричинная осторожность, возможно даже недоверие к
математическим методам моделирования.
Все более широкое развитиеполучают новые прогрессивные тех
нологии обработки данных, основанные на концепции экспертных
человеко-машинных систем, необходимых для принятия решения в
различных сферах управления. Мы ведем разработку таких систем
как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Разработанные
системы уже внедрены в ряде научных учреждений республики,
Москвы, Ленинграда, Минска, других городов страны.
XXVII съезд КПСС потребовал от науки осуществить решитель
ный поворот к нуждам народного хозяйства, ускорять внедрение
результатов исследований в практику, повысить отдачу академических
и отраслевых институтов, вузов, улучшить подготовку научной смены.
Имея в виду реализацию этой задачи, мы укрепили и расширили связи
с отраслевыми институтами и вычислительными центрами. Наши связи
сфакультетом математики и кибернетики госуниверситета переросли в
учебно-научный центр. Это позволит улучшить координацию научноисследовательских работ, повысить качество подготовки выпускников
факультета, выявить перспективную молодежь для работы в науке.
Математика оказывает заметное влияние на темпы научно-тех
нического прогресса в самых различных областях народного хозяйства.
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Однако сказать, что ее возможности используются в полной мере,
мы пока, к сожалению не можем. В целях устранения сдерживаю
щих факторов постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
определен комплекс мероприятий по улучшению материально-тех
нического обеспечения исследований в области теоретической и
прикладной математики, повышению качества подготовки специа
листов, стимулированию труда, исследователей.
Ряд мер в этом смысле целесообразно осуществить и в рес
публике. Прежде всего значительно больше внимания должно быть
уделено научным исследованиям по математике в вузах. Ведь более
половины научных кадров сосредоточено именно в них. По-видимому,
назрела необходимость несколько снизить нагрузку преподавателей
математических кафедр с тем, чтобы представить возможность про
фессорско-преподавательскому составу уделять большее внимание
научным исследованиям.
Подготовка математиков начинается со школьной скамьи. К сожа
лению, надо сказать,что за последние годы наблюдается снижение
уровня подготовки школьников по математике. Тут много причин.
Одна из них – в слабой подготовке выпускников педагогических вузов
для ведения нового предмета «Основы информатики». Имея в виду,
что в педвузах республики нет соответствующей базы вычислитель
ной техники, считаем целесообразным вернуться к вопросу о возврате
физико-математического факультета в Кишиневский пединститут.
Наличие в Кишиневе кадров высшей квалификации и современных
вычислительных центров бесспорно положительно скажется на под
готовке будущих учителей.
И – последнее. Пора, наконец, решить вопрос об организации в
Кишиневе школы-интерната физико-математического профиля для
наиболее одаренных детей.
Необходимость этого сегодня сомнений не вызывает.
В. АНДРУНАКИЕВИЧ, академик АН МССР,
директор Института математики с ВЦ Академии наук Молдавской ССР
К. ГАЙНДРИК, заместитель директора института по науке
Советская Молдавия, 16 декабря 1986 г.

НАУКА УПРАВЛЯТЬ
Константин Гайндрик – декан факультета управления и
программирования ВАШ, директор Института математики и
информатики АН РМ. В прошлом – глава Вычислительного цента
Госплана, организатор и руководитель Института планирования
Госплана. Три месяца назад защитил диссертацию на степень
доктора хабилитат технических наук.

Ч

то значит упралять в наши дни на пороге XXI века?
Достаточно ли для этого владеть компютером, быть уме
лым программистом, быть на «ты» с высшей математикой?
Оказывается, нет! Пусть компютер умеет рассчитывать путь к
выбранной цели на сто шагов вперед, но выбрать цель, решить, что к
этой цели стоит стремиться, и после этого сказать: «Ни шагу назад!» –
он не может.
Поэтому главное в управлении – это психология того, кто управ
ляет, и того, кем управляют. Психология человека, принимающего
решения, психология партнера или клиента, потребителя информа
ции. Наши дни неожиданно подтвердили правоту Конфуция гово
рившего, что «знание – это значит знать людей».
Виртуозное владение компютером – в управлении это прекрасно,
но одного этого мало.
Нужен целый комплекс математических наук – методы матема
тического моделирования, исследование операций, технология про
граммирования и комплекс наук о человеке: история, психология,
технология принятия решений, экономическая антропология, куль
туология, этнология…
Интересно работать в таком вузе, где студенты получают все эти
знания вместе. Интерессно, потому что именно это необходимо.
Аргументы и факты. Молдова. № 25, 2000 г.
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ВПЕРВЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОСНОВЫ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ
И НАУКОЙ
Константин Гайндрик, профессор, директор Института матема
тики АН РМ, председатель ВАК

З

аконодательная инициатива Президента Республики Молдова
г-на В.Воронина «Кодекс о науке и инновациях», предложенная
парламенту, включается в ряд таких инициатив по реформированию
экономики, стимулированию развития передовых технологий и под
готовки молдавского общества для вхождения в глобальное инфор
мационное пространство, основанное на знаниях (программа «Салт»
по подключению школ к Интернету, стимулирование фирм, разраба
тывающих и внедряющих информационные технологии).
Новая законодательная инициатива президента создает пред
посылки для концентрации ресурсов на приоритетных направлениях
науки и инновационной деятельности, призванных обеспечить кон
курентоспособность продукции, выпускаемой в нашей стране. Для
этого предлагаются новые принципы организации иссле
до
ваний,
включение в инновационный процесс как организаций, финан
си
руемых из государственного бюджета, так и частных фирм и неправи
тельственных организаций.
Впервые в нашей стране в кодексе устанавливаются основы
взаимоотношений между государством и наукой. Я имею в виду
соглашение о партнерстве между правительством и Академией наук,
которое должно четко определить как взаимные обязательства, так и
установить гарантии государства по отношению к науке. Мне кажется
важным и то, что исследовательские лаборатории, кафедры, факульте
ты университетов могут быть аккредитованы как профильные члены
академии, не теряя при этом своей самостоятельности, но имеющие
право на бюджетное финансирование проводимых исследований и
разработок. Таким образом, сделана попытка стимулировать фор
мирование единого научного пространства без деления на академи
ческую, университетскую, отраслевую науки.
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Очень важно, что при этом остается выбор финансируемых из
государственного бюджета исследований и разработок на конкурсной
основе.
В Кодексе фактически сконцентрирован ряд законодательных
актов, призванных установить принципы функционирования цепочки:
фундаментальные исследования – прикладные исследования  – инно
вационная деятельность, принципы развития, самоорганизации и
воспроизводства научной деятельности.
Кодекс предусматривает и реформирование Национального Совета
по аккредитации и аттестации. Сейчас действует Высшая аттеста
ционная комиссия (ВАК), которая организует функционирование
всей системы аттестации научных и научно – педагогических кадров,
включая ученые советы по присуждению степеней, экспертные
советы, президиум ВАК. В дальнейшем аналогичную аттестацию
пройдут и научные коллективы. Думаю, что это послужит стимулом
для роста научной молодежи, публикации результатов исследова
ний в престижных научных журналах, для кооперации с научными
коллективами из других стран, и в конечном счете – к возрождению
научного потенциала и его влияния на экономику страны.
Независимая Молдова, 29 июня 2004

SISTEMELE SUPORT PENTRU DECIZII:
DE LA SPERANȚE LA REALIZĂRI

D

ecizia este rezultatul activităţii conştiente de alegere a unei
variante de acţiuni din mai multe posibile. Deciziile, precum şi
comportamentul oricărui individ sunt condiţionate atât de raţionamente
logice, cât şi de inspiraţie, imaginaţie, creativitate, ba şi de starea lui
emoţională.
Anume ultimele şi confirmă că nicio tehnologie informatică nu poate
înlocui persoana în luarea deciziei. Însă oricărei persoane, ce ia decizii
importante (decident), îi sunt necesare instrumente informatice, ce oferă
informaţiile necesare, efectuează operaţii de rutină asupra lor, dar îl şi ajută
să înţeleagă mai bine problemele, să-şi ordoneze preferinţele, oferă variante
admisibile de soluţii.
Sistemele de acest gen, destinate pentru diverse domenii ale activităţii
umane cu denumirea generică sisteme suport pentru decizii, se dezvoltă
vertiginos în ultimii 30 de ani.
Orice instrument ce are menirea de a ajuta persoana în activitatea sa,
deci şi sistemele suport pentru decizii, în primul rând trebuie să fie adaptat
la stilul de lucru al persoanei, care este format de mediul în care activează şi
de  pregătirea sa profesională.
Trăim într-o lume caracterizată prin câteva atribute esenţiale: competi
ţie crescută, interdependenţă şi limitare a resurselor. Mediul competitiv în
care activităţile economice şi sociale de azi se desfăşoară sub forma unor
procese distribuite, atât în interiorul lor, cât şi între ele, neglijând frontierele
geografice, impune luarea deciziilor celor mai eficace.
În acest context globalizat utilizarea sistemelor suport pentru decizii
(SSD), care sunt ajutoare computerizate menite să asiste managerul la
transformarea informaţiei în acţiuni efective (eficace) pentru sistemul
condus, nu poate fi decât oportună. Mai mult ca atât, în condiţiile unui stat
independent nou precum Republica Moldova (dar nu numai pentru el),
unde resursele limitate trebuie administrate şi repartizate în modul cel mai
judicios posibil, problema eficacităţii deciziilor se impune cu acuitate sporită.
În consecinţă, domeniile aplicative gen repartiţia unor resurse limitate,
dar şi elementele conceptuale şi metodologice dezvoltate în Institutul de
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Matematică şi Informatică (IMI) sunt imperios necesare pentru mediul
economic şi social în care trăim. Unele soluţii, obţinute în institut pentru
problema formulării „portofoliilor de proiecte”, destinate iniţial lucrărilor de
cercetare, pot fi adaptate şi adoptate pentru a fi aplicate oricăror repartizări
de  investiţii.
În metodele elaborate în IMI s-au luat în considerare aspectele legate
de incertitudinea informaţiilor, multitudinea criteriilor şi implicarea foarte
pronunţată a judecăţii omului în procesul de luare a deciziilor. Toate aceste
aspecte moderne în domeniul de cercetare-dezvoltare al SSD s-au manifestat
cu pregnanţă în special în literatura apărută în ultima decadă, în contrast cu
dezvoltările anterioare (pe care nu le negăm), care conduceau în principal,
fie  la formulări relativ simple (gen„foi de calcul electronic”), care asistau
analize (de tipul „Ce se întâmplă dacă...?”), sau la soluţii predominant nor
mative, bazate pe algoritmi puternici, cu caracter destul de general, de rezol
vare a unor probleme de optimizare.
Posibilităţile oricărui sistem informatic sunt limitate deci şi SSD nu
pretind să înlocuiască decidentul, dar au rolul de a-l ajuta în ordonarea
preferinţelor, în evaluarea consecinţelor posibile a luării sau respingerii unei
variante concrete de decizie. Deci SSD propune o variantă a deciziei pe care
decidentul este în drept să o accepte sau nu, în funcţie de aceea, dacă ea
î-l satisface iar argumentele sistemului (lămurirea de ce se propune anume
această variantă) sunt suficient de convingătoare.
Totuşi SSD nu sunt acceptate nici totalmente, nici de toţi. Astfel V. Briefs
consideră că automatizarea este un pericol mare pentru creativitate, deoarece
utilizatorii sistemelor informatice, obişnuindu-se cu obţinerea rezultatelor
„dea - gata”, pierd capacităţile de a-şi înţelege în profunzime problemele.
Este evident că cercetătorii noştri au studiat şi evaluat critic rezultatele
publicate de o serie de autori din domeniile modelării matematice, opti
mizării, simulării şi sistemelor suport pentru decizii. Eforturile noastre s-au
manifestat nu doar în dezvoltarea rezultatele existente dar şi în elaborarea şi
aprobarea noilor abordări, noilor viziuni, în extinderea cercetărilor asupra
unor domenii noi, mai puţin explorate, cum ar fi, spre exemplu, diagnosticul
medical.
Decidenţii, utilizând SSD în activitatea sa, pot să-şi îmbunătăţească
aptitudinile sale, însuşind noi metode de lucru, utilizând cunoştinţe noi,
mai profunde, achiziţionate de la cei mai performanţi experţi, care sunt
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înmagazinate în baza de cunoştinţe a sistemului, fapt ce creează premise
pentru decizii mai calitative, argumentate ştiinţific. Asistenţa acordată de
SSD este obiectivă şi nepărtinitoare. Ea nu este influenţată de interese şi nici
de nivelul insuficient al cunoştinţelor decidentului. Fiind un obiect arti
ficial, SSD nu dispune nici de imaginaţie nici de creativitate, dar nu este nici
subiectivă şi nici conservatoare.
Primele elaborări ale cercetătorilor IMI în domeniul SSD au fost pentru
soluţionarea problemelor de transport şi repartiţia unor resurse limitate
(formarea portofoliului de proiecte). Alegerea acestei sfere se explică prin
existenţa unor rezultate în modelarea matematică a proceselor economice,
metode de optimizare, simulare.
De regulă, rezultatele investigaţiilor, mai ales ale modelării proceselor
economice, într-o economie prosperă sunt solicitate. Însă situaţia actuală din
societatea noastră nu oferă cercetătorilor şansa de a se bucura de aplicaţiile
unor asemenea rezultate ale cercetării.
Actualmente ecografia se plasează în topul metodelor imagistice de
diagnostic, fiind considerată “stetoscopul viitorului” (Revista “Radiology”,
1998 – Ultrasound: The stethoschope of the future). Fiind neinvazivă, uşor
aplicabilă și relativ ieftină, deci accesibilă pentru toate păturile populației (în
comparație cu alte metode imagistice) examinarea ultrasonografică a obținut
o răspândire foarte largă.
Cu toate acestea, examinarea ultrasonografică are și dezavantajele sale:
dependența de calificarea operatorului, gradul mare de zgomot al imaginilor
etc. Apariția aparatelor (scanerelor) de tip nou sau îmbunătățirea parametrilor
celor existente nu simplifică, dimpotrivă complică gândirea diagnostică a
medicului, deoarece dânsul trebuie să analizeze o cantitate cu mult mai mare
de date, ceea ce, de regulă, micșorează exactitatea diagnosticului și majorează
timpul de stabilire a lui.
Stabilirea diagnosticului este un proces care precede tratamentul tera
peutic sau intervenţia chirurgicală şi constă din paşi distincţi: de la evaluarea
unor fapte până la formularea unei concluzii, sau de la o diagnoză prealabilă
spre confirmare sau respingere, dacă faptele nu corespund sau contrazic
presupunerii. Examinarea este un proces creativ bazat pe cunoştinţele, expe
rienţa şi aptitudinile medicului, deci diferite persoane pot întâlni dificultăţi
în evaluarea aceluiaşi pacient ţi chiar ajunge la diagnoze diferite.
În genere SSD nu generează o singură concluzie (diagnoză) dar pro
pune câteva, bazate atât pe datele despre pacient, cât şi reieşind din acele
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raţionamentele (ce se conţin în baza de cunoştinţe), care nu contrazic faptelor
colectate în procesul examinării pacientului, şi relaţiilor între aceste fapte.
Deoarece medicul cunoaşte faptele concrete despre pacientul examinat, iar
în baza de cunoştinţe sunt înmagazinate date generale verificate pe o mulţime
de pacienţi, dânsul trebuie să aleagă din concluziile propuse de către sistem,
pe cea adecvată stării pacientului dat.
Ţinând cont de cele expuse, în cadrul Institutului de Matematică și
Informatică a fost elaborat sistemul informatic SonaRes, destinat suportului
diagnosticării ultrasonografice. Acest sistem acordă un ajutor examinatorilor,
micşorând nivelul dependenţei de operator, sporind calitatea imaginilor și, ca
rezultat, sporind calitatea diagnosticului. În structura majorităţii sistemelor
suport pentru decizii se evidenţiază trei componente: baza de cunoştinţe,
maşina de inferenţă ( sau mecanismul de raţionament, care stabileşte o
concluzie în baza faptelor observate) şi instrumentarul de conlucrare cu
utilizatorul numit interfaţă.
Sistemul SonaRes este menit de a asista medicul-diagnost în procesul
examinării zonei abdominale, mai precis, a organelor din zona hepatopancreato-biliară – un obiectiv deosebit de dificil drept consecinţă atât a
multitudinii organelor, cât şi necesităţii de a ţine cont de interacţiunea între
ele.
Sistemul elaborat operează atât cu cunoştinţe, prezentate printr-un set
de reguli, cât şi cu imagini ultrasonografice şi dispune de o bază integrată,
elementele neomogene ale căreia sunt reguli de luare a deciziilor, imagini
originale şi procesate cu adnotări ale unor zone de interes pentru patologia
dată, etc. Componentele principale ale sistemului sunt:
• Modulul de achiziţionare a cunoştinţelor,
• Baza integrată (cunoştinţe, imagini, adnotări, rapoarte de examinare)
şi mijloace de gestionare a ei,
• Modulul de procesare a imaginilor şi algoritmi de căutare rapidă a
celor similare,
• Instrumentarul de suport al procesului de examinare,
• Generatorul rapoartelor de examinare.
Nu vom intra în detalii tehnice, însă vom menţiona că instrumentarul
de suport al procesului de examinare oferă medicului posibilitatea de a
alege una din căile de stabilire a diagnozei, care în cea mai mare măsură
corespunde obişnuinţelor şi stilului său:
– 130 –

• pas cu pas, prin care, examinând imaginea organului examinat al
pacientului capturată pe ecranul scanerului, medicul alege atributele din
lista afişată şi fixează valorile lor. În funcţie de valorile alese ale atributelor
sistemul generează una sau câteva concluzii, ce corespund regulilor din
baza de cunoştinţe şi satisfac valorilor alese. Concluzia poate fi secundată
de o imagine pe care sunt evidenţiate zonele de interes, în caz că mediculdiagnost consideră necesar medicului de familie sau specialistului, care va
efectua tratamentul pacientului. La solicitare sistemul oferă imagini similare
capturate în procesul de adnotate de către experți, astfel consultându-se
cazuri deja atestate. În acest mod medicul îşi formează deprinderi de a acţiona
corect în procesul examinării, o mentalitate bazată pe precedente aprobate de
cei mai buni specialişti care stimulează utilizarea unei terminologii corecte
şi coerente.
Aceste momente sunt extrem de importante în instruirea studenţilor şi
reciclarea practicienilor.
 de la o patologie presupusă spre confirmarea sau respingerea ei.
Urmând această cale, medicul stabileşte dacă sunt prezente sau nu
anumite fapte (atributele cu valorile corespunzătoare), care sunt incluse în
regula ce determină patologia presupusă.
Firesc, că numai medici-diagnoşti cu o experienţă bogată vor merge
mai frecvent pe această cale.
 calea mixtă, ce îi permite clinicistului să alterneze în procesul
examinării atât procedura de la patologie, cât şi cea mai detaliată (pas cu
pas).
Pentru a uşura percepţia imaginilor de către medicii mai puţin
experimentaţi, au fost incluse în sistem metode de înlăturare a zgomotului,
evidenţiere a frontierelor organelor, mărire a contrastului etc.
Sistemul dispune de un tezaur ce include un set de termeni, care oferă o
imagine clară asupra întregului spectru al conceptelor clinice. Tezaurul poate
fi consultat autonom ca un ghid enciclopedic medical, dar şi ca o funcţie
de ajutorare inclusă în interfaţa de examinare. Pentru fiecare termen sunt
prezente: definiţia, sinonimele, un text cu lămuririle de rigoare, traducerea
(pentru început ‒ în română şi engleză).
Perfectarea documentaţiei medicale este un proces ce consumă destul
de mult timp. În sistemul SonaRes este elaborat un generator de rapoarte,
care îi permite specialistului să reducă substanţial pierderile de timp pentru
completarea fişei medicale şi buletinului de examinare.
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Tradiţional, raportul examinării constă din două compartimente
(date despre pacient şi organele examinate, datele măsurărilor efectuate în
procesul examinării) și concluzia medicului în formă arbitrară. În raportul
generat de sistemul SonaRes se conţin datele structurate stabilite în procesul
examinării, iar concluzia se formează în baza regulilor ce corespund valorilor
atributelor evaluate. La necesitate, medicul o poate redacta. Datele ce nu
pot fi obţinute în sesiunea de examinare şi au un caracter specific (necesită
analize biochimice sau de altă natură) se includ în raport de către medic în
formă arbitrară.
Medicii începători şi cei cu experienţă mică de lucru pot utiliza siste
mul SonaRes în practica cotidiană pentru a avea o opinie suplimentară, ce
îi va ajuta la luarea deciziei finale. Pentru medicii ultrasonografişti avansaţi
sistemul oferă asistenţă de consultanţă. Posibilităţile oferite de către sistemul
SonaRes sunt binevenite pentru un număr larg de utilizatori asigurân
du-le ghidarea procesului de examinare; stocarea, actualizarea şi accesarea
informaţiei necesare în diagnosticarea ultrasonografică a pacientului;
obţinerea unor rapoarte standardizate. Sistemul este util în mod deosebit
specialiştilor din aria rurală, mai ales în cazurile de urgenţă, în cazurile
când este dificil de a discuta situaţia cu un alt coleg. Concomitent, sistemul
poate fi utilizat de cadrele didactice din domeniu în procesul de instruire şi
pregătirea cadrelor medicale noi.
În sistemul SonaRes sunt incorporate metode avansate originale de
prezentare şi stocare a cunoştinţelor. Testările clinice au demonstrat rezultate
bune atât ca precizie, cât și operativitate, nemaivorbind de formarea unei
arhive a examinărilor, ce permite obținerea statisticilor și monitorizarea
stării pacientului în dinamică. Versiunea curentă operează cu cunoștințe
asupra două organe (colecistul și pancreasul), pentru a asigura o utilizare pe
scară largă este necesară extinderea bazei de cunoștințe asupra întregii zone
abdominale.
Vreau încă odată să accentuez particularităţile sistemului SonaRes:
 Ghidează procesul de examinare, adaptându-se la nivelul diferit de
experienţă a medicului;
 Asistă elaborarea raportului asigurând respectarea unui standard
unic;
 Previne erorile posibile în procesul de examinare (gen omiterea în
examinare a unor aspecte sau a unor caracteristici importante, admiterea
inacurateţii în formularea concluziei etc.);
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 Oferă posibilitatea de utilizare a experienţei experţilor colectate în
baza de cunoştinţe a sistemului, de consultare a imaginilor adnotate, similare
cu cele ce se examinează ;
 Procesează imaginile capturate în scopul îmbunătăţirii calităţii lor
sau de evidenţierii zonelor speciale sau caracteristice;
 Oferă posibilitatea de a fi utilizată în trening;
 Stochează rapoartele electronice ale investigărilor (pentru a avea
posibilitatea de a observa dinamica maladiei, de a colecta statistici etc.
Totalizând, putem afirma că sistemul este destinat:
Tuturor categoriilor de medici ‒ pentru suportul procesului de examinare
şi standardizarea rapoartelor.
 Medicilor cu experienţă: în examinarea unor cazuri dificile.
 Medicilor ce practică în zone izolate sau care au acces limitat pentru
obţinerea consultaţiile experţilor.
 Persoanelor care studiază domeniul diagnosticării ultrasonografice.
Autorii sistemului SonaRes speră că implementarea lui la nivel naţional
va contribui la dezvoltarea aplicaţiilor telemedicale din Moldova, va spori
nivelul de credibilitate a diagnosticului ultrasonografic atât în cazurile de
diagnosticare ordinară, cât şi în cele de urgenţă. Ca urmare, va spori integral
impactul socioeconomic, ţinând cont de nivelul ridicat de răspândire a
examinărilor ultrasonografice în Moldova și în lume.
Akademos, nr. 1(20), 2011

EXPERTIZA ADECVATĂ – O ALTERNATIVĂ
DE AMELIORARE ÎN REPARTIŢIA FONDURILOR
PENTRU CERCETARE
Introducere
Procesele ce au menirea de a asigura o repartiţie meritocratică a fon
durilor limitate acordate cercetării sunt permanent în atenţia cercetătorilor
din întreaga lume. Există o gamă largă de abordări, în care se utilizează
metode mai mult sau mai puţin generale, însă mai frecvente sunt cele
specifice domeniului şi/sau ţării.
În cele ce urmează este descrisă o abordare în care autorii propun formarea
unei echipe de experţi pentru evaluarea fiecărui proiect ştiinţific înaintat la
concursurile anunţate, astfel ca membrii echipei să fie cei mai indicaţi pentru
aprecierea adecvată a proiectul supus evaluării. Drept punct de pornire s-a
considerat premisa că despre valoarea oricărui cercetător se poate judeca
după nivelul publicaţiilor (prestigiul revistelor în care are articole), ponderea
proiectelor câştigate la concursuri şi rolul în proiect (conducător, executant),
numărul şi ponderea conferinţelor la care a participat şi în ce calitate (invitat
cu prezentare în plenul conferinţei, comunicare ordinară, poster etc.).
De regulă, sarcina de selectare a experţilor se realizează în baza surselor
de informaţii de tip „chestionare”, iar în ultimii ani majoritatea cercetărilor
este orientată spre găsirea experţilor făcând uz de informaţii furnizate de
comunităţi Inter/Intranet de diferite tipuri. Să presupunem că au fost găsite
câteva persoane ce corespund tematicii proiectului propus spre evaluare.
Cui dintre ei să-i fie propusă expertiza proiectului? S-a făcut abstracţie de
posibile refuzuri şi de o posibilă implicare a unui expert străin care ar valora
o sumă mai mare decât, de regulă, se alocă executanţilor proiectului.
Dacă ar exista o ordonare a posibililor experţi conform aportului personal
la tematica în care se înscrie proiectul supus examinării, atunci proiectul ar
trebui trimis spre evaluare primilor din listă. Astfel poate fi trasă concluzia
că ordonarea experţilor devine în linii mari o primă sarcină a procesului de
găsire a celui mai potrivit expert (sau echipe) pentru fiecare proiect. Deci
dintre primii din listă vor fi selectaţi cei cărora li se va încredinţa expertiza
proiectului.
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Un algoritm de selectare adecvată a experţilor pentru un anumit
proiect
În scopul unei selectări adecvate a experţilor pentru un anumit proiect
a fost propus un algoritm ce porneşte prin a atribui fiecărui expert a unei
valori numerice, care va exprima potenţialul expertului de a evalua anumite
tipuri de obiecte (ratingul expertului). Fiindcă ratingul este o valoare
care ar trebui să incapsuleze toată experienţa şi potenţialul de evaluare al
expertului, s-a considerat necesar de evidenţiat cele mai importante aspecte
ce îl caracterizează ca cercetător. Pornim de la premisa că diferite domenii
de expertiză vor avea seturi de aspecte determinante diferite. Totuşi există
momente generale importante în calcularea ratingului, cum ar fi gradul de
activism al expertului şi calitatea activităţii efectuate în trecut, care ar putea
fi determinat de următoarele aspecte:
- Numărul, volumul publicaţiilor şi tipul lor, numărul de participări
la conferinţe şi în ce postură, numărul de participări în proiecte şi tipul lor.
Luând în considerare aceste momente, pentru calcularea ratingului s-a
propus următoarea formulă:
Expresia constă din patru termeni, primii trei ţin să elucideze activismul,
iar ultimul ‒ rezultatele participării expertului la expertizele precedente.
Termenii au următoarele semnificaţii:
- Primul termen indică ponderea şi numărul articolelor publicate de
expert şi clasa revistei (ponderea ştiinţifică a revistei în domeniul de referinţă)
în care a publicat;
- Al doilea termen depinde de ponderea şi numărul conferinţelor la
care a participat expertul şi de clasa conferinţei (ponderea ştiinţifică) la care
a participat;
- Al treilea termen depinde de numărul proiectelor la care a participat
expertul şi de clasa proiectului (nivel naţional, regional, internaţional) la care
a participat;
- Ultimul termen asigură o corecţie a ratingului în perioada curentă,
luând în considerare ratingul din perioada precedentă.
Mărimile utilizate în expresie au următoarele conotaţii:
pa – ponderea articolelor în calcularea ratingului; pc – ponderea con
ferinţelor în calcularea ratingului;
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pp – ponderea proiectelor în calcularea ratingului; R0 – ratingul exper
tului în perioada precedentă;
N ai – numărul articolelor în reviste din clasa i ; P ai – ponderea revistelor
din clasa i;
N cj – numărul conferinţelor din clasa j ; P cj – ponderea conferinţelor
din clasa j ;
N  lp – numărul proiectelor din clasa l ; P  lp – ponderea proiectelor din clasa  l ;
Termenul referitor la conferinţe depinde şi de rolul participării la
conferinţă (participant simplu, preşedinte ş.a.) exprimat prin factorul Fk  , iar
termenul referitor la proiecte de asemenea depinde şi de rolul participării în
proiect (executant, conducător) exprimat prin factorul Em .
Numărul claselor de reviste este unul fix pentru fiecare domeniu de cer
cetare. Tot aşa, numărul claselor de conferinţe şi numărul claselor de proiecte
sunt valori fixe.
Ponderile satisfac următoarele condiţii:
Această abordare poate servi şi pentru evaluarea colectivelor de cer
cetare, a conducătorilor de proiecte şi nu în ultimul rând a instituţiilor
naţionale de cercetare.
O abordare asupra modurilor de ierarhizare a revistelor, conferinţelor
şi granturilor pentru domeniile Matematică şi Informatică
Recunoscând importanţa elaborării criteriilor unice de performanţă
ştiinţifică pentru evaluarea proiectelor, a colectivelor de cercetare, a
conducătorilor de proiecte şi a instituţiilor de cercetare propunem o abordare
referitoare la modurile de ierarhizare a revistelor, conferinţelor şi granturilor
pentru domeniile Matematică şi Informatică, care, sperăm, va fi extinsă
pentru alte domenii. Rămâne doar de clarificat în ce mod va fi estimată
ponderea ştiinţifică a fiecărei reviste din fiecare domeniu de referinţă, clasa
sau nivelul proiectelor şi ponderea ştiinţifică a conferinţelor. Vom exemplifica
în baza domeniilor matematică şi informatică. Pentru orice alt domeniu pot
fi aplicate aceleaşi procedee ţinând cont de specificul domeniului.
La prima etapă au fost analizate instrumentele de ierarhizare existente,
dar e de menţionat faptul că majoritatea lor sunt comerciale, iar costurile
abonărilor sunt exagerat de mari pentru instituţiile noastre de cercetare. Au
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fost utilizate sursele la care suntem abonaţi (MathSciNet [1], EBSCO [2],
Zentralblatt MATH [3]) şi resursele disponibile fără plată (SCI Mago [4],
DOAJ [5], MathNetRu [6], The Master Journal List (Thomson Reuters)[7]ş.a.).
Importanţa revistelor ştiinţifice, a autorilor precum şi a unui articol
concret poate fi stabilită în baza unor sisteme de apreciere elaborate şi
recunoscute internaţional cum ar fi numărul de citări către item: fie revistă,
fie autor, fie articol. Cel mai prestigios rating recunoscut internaţional este
cel creat de Institute for Scientific Information (Florida). El este preluat ca
afacere de trustul Thomson Reuters şi este extins până la produsul Web of
Science (şi Web of Knowledge). Lista revistelor ISI (actual cu denumirea:
SCI - Science Citation Index) este alcătuită păstrând principiile de bază
iniţiale, câte cel mult 100 dintre cele mai prestigioase (influente) reviste din
lume pe domeniu, dar a fost creată şi lista extinsă (expanded) cu reviste de
importanţă pe domenii concrete sau influente regional, numite în continuare
ISIe (sau actual: SCIe – Science Citation Index Expanded), listă care ulterior
a şi fost pusă la baza produsului Web of Science (WoS). Comunităţile de
specialitate au formulat obiecţii serioase asupra modului de formare a acestor
liste, inclusiv Uniunea Internaţională a Matematicienilor şi au încurajat
elaborarea unor ratinguri alternative. Spre exemplu, Mathematical Reviews
(MR), revista referativă a Societăţii Americane de Matematică, a elaborat
indexarea proprie a revistelor, autorilor şi monografiilor. Listele revistelor de
referinţă de la MR (versiunea electronică numită MathSciNet) au intersecţii
de peste 80% cu lista ISI şi peste 60% cu ISIe. Revistele din această listă (peste
300 la număr) sunt cele mai importante în viziunea experţilor de la MR,
celelalte reviste indexate fiind împărţite în reviste indexate din scoarţă în
scoarţă şi restul indexate curent sau indexate în trecut. MathSciNet oferă
indicele de citare pentru reviste şi citările către articol sau autor. Trustul
editorial transnaţional ELSEVIR a elaborat propriul produs ce oferă ratinguri
şi citări numit SCOPUS. Ultimul este aplicat de o echipă spaniolă pentru
a dezvolta un sistem de ratinguri utilizat de europeni numit SCIMago care
oferă, inclusiv pe domenii, ratinguri ale vizibilităţii internaţionale ale ţărilor,
revistelor şi instituţiilor. Sisteme independente sunt de asemenea create de
Google, Microsoft, Springer, autorităţi guvernamentale din Rusia, Australia
etc. În baza produselor menţionate anterior multe ţări alcătuiesc pentru uz
intern propriile gradaţii ale revistelor, conferinţelor şi proiectelor pentru a
stimula financiar activitatea ştiinţifică a cercetătorilor.
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a) Reviste
Pentru domeniul matematica s-a propus gradarea revistelor (în care
autori din Republica Moldova au publicat în ultimii 5 ani) în următorul mod:
- A* – reviste ISI veritabile, pentru care este indicat Factorul de Impact
(IF) din WoS, factorul de impact al Mathematical Reviews numit MCQ etc.
- A – reviste ISIe din WoS cu indicarea IF, MCQ etc.
- B – reviste din baze de date internaţionale, inclusiv MR cu indicarea
MCQ etc.
- C – reviste recenzate, incluse în unele baze de date, dar care nu sunt
incluse in MathSciNet.
E de menționat faptul că la bază listei extinse au fost puse revistele din
Reference List al MR, listă extinsă ulterior cu revistele în care au publicat
autori din Republica Moldova şi care nu se regăseau in Reference List a
Societăţii Americane de Matematică. Menţionăm că în gradarea revistelor
a fost folosită informaţia despre factorii de impact ai revistelor oferită de
colegii din centre occidentale abonate la WoS.
Pentru domeniul informatică s-a procedat puţin altfel. Pentru a evalua
importanţa revistelor ştiinţifice suntem încurajaţi să utilizăm informaţiile
disponibile în baze de date referitoare la reviste ştiinţifice existente. Aceste
informaţii permit să calculăm un indice cumulativ pe care îl vom denumi în
continuare Rank. Pentru acest indice se vor calcula intervalele de valoare, ce
determină apartenenţa revistei la o anumită categorie.
Luând în considerare aşa factori cum ar fi: apariţia unor noi baze de
date, schimbarea în cadrul bazelor de date a indicatorilor, ariile ştiinţifice
de acoperire, accesul on-line la bazele de date relevante etc., se propune un
mecanism care oferă suficientă flexibilitate.
Experţii în informatică propun stratificarea setului de reviste în 4 cate
gorii în funcţie de apartenenţa la intervalul valoric Rank, fiind definite limitele
superioare şi inferioare respective: Categoria A*, Categoria A, Categoria B,
Categoria C.
Specificul domeniului, datorită dezvoltării sale vertiginoase, a dus la
apariţia a noi baze de date focusate asupra acestui domeniu al ştiinţei. Aceste
baze de date sunt pentru informatică nu mai puţin importante, fapt ce a
determinat pe experţi să le atribuie o pondere semnificativă.
Ca rezultat pentru informatică se propune următorul algoritm de
stratificare:
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1) Pentru lista de reviste se calculează indicele Rank.
2) Se determină următoarele valori:
• RankMin1 - valoarea cea mai mică a indicelui Rank calculat pentru
revistele din tabel cotate ISI;
• RankMin2 - valoarea cea mai mică a indicelui Rank calculat pentru
revistele din tabel cotate ISIe;
• RankMin3 - valoarea cea mai mică a indicelui Rank calculat pentru
revistele din tabel cotate MathSciNet.
Categoria A*: Toate revistele cu valoarea indicelui Rank mai mare sau
egală cu RankMin1se includ în categoria A*. În acest caz categoria dată va fi
atribuită unor reviste care nu sunt prezente în baza de date ISI, dar prezente
în alte baze de date semnificative pentru informatică.
Categoria A: Toate revistele cu valoarea indicelui Rank mai mare sau
egală cu RankMin2 se includ în categoria A. În acest caz categoria dată va fi
atribuită unor reviste care nu sunt prezente în baza de date ISIe, dar prezente
în alte baza de date semnificative pentru informatică.
Categoria B: Toate revistele cu valoarea indicelui Rank mai mare sau
egală cu RankMin3 se includ în categoria B. Acest principiu va permite
includerea unor reviste prezente în baze de date importante, cum ar fi
SCOPUS, Zentralblatt Math, MedSci şi DBLP, care din nou ia în considerare
specificul informaticii.
Categoria C: Alte reviste recenzate, incluse în unele baze de date, dar
care nu sunt incluse în MathSciNet.
Unele ţări, spre exemplu Rusia, la categoria articolelor eligibile pentru
doctorate şi doctorate habilitat includ automat articolele din revistele indexate
în cele două baze recunoscute la scară internaţională WoS şi SCOPUS şi
care sunt concurenţi comerciali. Totodată pentru articole publicate în aceste
baze, instituţiile practică plata unor prime considerabile colaboratorilor.
Această abordare poate fi recomandată şi pentru Republica Moldova pentru
majoritatea domeniilor de cercetare.
Recent Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din
România a aprobat standardele minimale necesare şi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare. Cerinţele stipulate diferă de la domeniu
la domeniu, iar pentru matematică şi informatică abordările propuse de
experţii din România au multe tangenţe cu cele ce se regăsesc în prezentul
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studiu. Abordarea grupului de experţi din domeniul informaticii din
România, presupune trecerea la criterii mai dure gradual, spre exemplu peste
5 ani. Această abordare poate fi recomandată experţilor locali pentru toate
domeniile de cercetare din Republica Moldova. Spre exemplu, cu referire la
clasificarea revistelor de informatică, indicele RankMin1 (valoarea cea mai
mică a indicelui Rank calculat pentru revistele din tabel cotate ISI) peste 5 ani
poate fi substituit cu RankMed1 (valoarea medie) ca apoi, peste alţi 5 ani, să
fie eliminat. Trecerea graduală va fi un stimulent eficient pentru cercetători,
reviste şi instituţii în perioada de tranziţie. Cerinţele maximale pot fi impuse
doar atunci când accesul la bazele de date internaţionale şi respectiv revistele
prestigioase va fi garantat de instituţii sau autorităţile naţionale abilitate, aşa
cum se procedează actual în alte ţări aflate în proces de integrare în spaţiul
de cercetare occidental.
Pentru compararea factorului de impact al revistelor din domenii
diferite ale ştiinţei, incluse în WoS sau SCOPUS, se calculează factorul relativ
de impact, factor ce reprezintă raportul factorului unei anumite reviste la
factorul mediu pe domeniu în baza respectivă. În acest mod sunt atenuaţi
factorii de apartenenţă la diferite domenii care nu pot fi comparaţi direct.
b) Granturi
Principii de clasificare pentru programe, proiecte și granturi inter
naţionale și naţionale.
Categoria A* ‒ Granturi FP7 de peste 500 mii dolari sau echivalente:
granturi internaţionale a fondurilor şi fundaţiilor cu reputaţie mondială,
granturi ale unor guverne din ţări înalt dezvoltate.
Categoria A ‒ Granturi internaţionale din cadrul FP7, din cadrul unor
fundaţii, fonduri sau programe multinaţionale, granturi ale unor guverne în
valoare de peste 100 mii dolari, programe de granturi (programe de stat) care
au finanţat cel puţin 10 proiecte (ex.: INTAS, SCTU, CRDF-MRDA, etc.).
Categoria B+ ‒ Granturi internaţionale, proiecte din cadrul unor
programe bilaterale sau multinaţionale, proiecte instituţionale obţinute prin
concurs, ale căror valoare este de peste 500 mii lei (ex.: FP6, FP7, MRDA
(BGP I, II și III), ISF, Francofonia, ASM-RFFI, ASM-Germania, DAAD,
Humboldt etc.).
Categoria B ‒ granturi naţionale, proiecte instituţionale, granturi de
procurare a echipamentului, granturi de organizare a unor conferinţe inter
naţionale, proiecte de transfer tehnologic, granturi pentru tineret (con
cursurile CSSDT, ale guvernului, ale ministerelor).
– 140 –

Categoria C ‒ granturi oferite de consilii municipale şi raionale, fundaţii,
firme, universităţi, instituţii publice, ONG-uri.
c) Conferinţe
Principiile de ierarhizare a Congreselor, Conferinţelor şi Simpozioanelor
internaţionale şi naţionale au avut la bază tradiţiile de ultimă sută de ani
din domeniul matematicii, şi ulterior, şi din domeniul informaticii. Drept
reper au servit recomandările Uniunii Matematice Internaţionale (IMU ‒
International Mathematical Union).
La categoria A* atribuim Congresele mondiale (ICM) sau continentale
(EMC), Conferințele sau congresele cu periodicitate stabilă ale marilor
societăți internaţionale de profil (ICAM, Bernuli, SIAM etc.) şi ale căror
lucrări se publică la prestigioase edituri transnaţionale.
La categoria A atribuim congresele naţionale și conferinţele
internaţionale “consacrate”, care sunt organizate de prestigioase institute sau
universităţi şi care se regăsesc în liste oficiale ale evenimentelor internaţionale,
sau ale căror lucrări sunt publicate în serii, reviste sau ediţii speciale de către
marile edituri internaţionale.
La categoria B sunt atribuite conferinţele internaţionale, conferinţele
naţionale cu largă participare internaţională, conferinţe care se regăsesc
ca fiind satelite la conferinţele din categoriile A* sau A, conferinţe ce se
reîntâlnesc în cel puţin o listă:
- http://www.ams.org/meetings/calendar/mathcal
- http://www.euro-math-soc.eu/conferences.html
- http://atlas-conferences.com/cgi-bin/calendar
- http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml
sau bază de date internaţională şi sunt organizate de instituţii cu
recunoaştere internaţională în domeniu.
Pentru conferinţele din categoriile A*, A şi B se cere ca obligatorie
condiţia de a fi asigurate de site-uri funcţionale. De asemenea Comitetele
de organizare sau de Program pentru aceste categorii întrunesc specialişti
recunoscuţi (lideri în domeniu) din câteva ţări.
La categoria C sunt atribuite conferinţele şi simpozioanele naţionale şi
regionale, organizate de institute şi universităţi acreditate naţional şi care au
publicate tezele și programele conferinţei.
Celelalte conferinţe, simpozioane sau seminare se includ în categoria D.
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Concluzie
Nu pretindem la elaborarea unor principii absolute în aprecierea
ponderii unui articol, a unei reviste, a unui grant sau conferinţe, dar aceste
estimări oferă experţilor suficientă informaţie asupra stării cercetării în
domeniile matematică şi informatică, asupra vizibilităţii internaţionale şi
implicit asupra valorii acestor cercetări la scară mondială.
Considerăm că informaţia din dările de seamă ar necesita standardizare
în aşa mod ca ulterior să poată fi utilă pentru analize, evaluări şi elaborarea
de decizii sau recomandări. Spre exemplu, articolele din reviste pentru
domeniul matematică se citează conform BD MathSciNet. La granturi se
menţionează cifrul naţional sau internaţional al grantului, autoritatea sau
organizaţia ce oferă grantul, titlul, conducătorul, organizaţia executantă,
termenii şi suma. La conferinţe se menţionează titlul, organizatorul,
locaţia incluzând oraşul şi ţara, datele derulării evenimentului. Dacă se va
cere completarea informaţiei sub forma unui tabel standardizat s-ar evita
prezentarea unui eveniment în diferite moduri. Spre exemplu, una şi aceeaşi
conferinţă, inclusă în dările de seamă, în rapoartele de autoevaluare sau
în teza de doctorat de persoane diferite poate fi confundată. De asemenea
acest studiu a scos în relief că cerinţele de acreditare a revistelor naţionale nu
motivează colegiile de redacţie sau editorii acestor publicaţii să ajungă în WoS
sau SCOPUS. Sunt punctate foarte migălos cerinţele de start ca publicaţiile
să poată pretinde la titlul revistă de profil, ca apoi fiind omise o serie întreagă
de etape obligatorii să poată fi eligibile includerii în lista revistelor ISI (şi/sau
SCOPUS), acţiuni care necesită timp şi efort substanţial. Omiţând cerinţe
pentru etape de trecere regulamentul CNAA enunţă doar criteriul „este”
sau „nu” revistă ISI. Pentru moment nici un colegiu de redacţie sau editură
nu a reuşit această performanţă. Revista „Surface Engineering and Applied
Electrochemistry”, versiunea engleză, a fost evaluată ISIe graţie experienţei
editorului ei Allerton Press Inc. (SUA), versiunea electronică fiind promovată
de editura internaţională Springer. În condiţiile actuale doar abonarea la WoS
(şi/sau SCOPUS) poate deschide accesul revistelor din Republica Moldova la
indexare ISI şi la promovarea lor pe arena internaţională. Evident că acest fapt
va contribui la creşterea considerabilă a vizibilităţii cercetărilor ştiinţifice din
Moldova, fapt realizat în ultimii ani pentru majoritatea ţărilor din Europa
de răsărit (excepţie spaţiul CSI), ţărilor emergente economic (China, India,
Brazilia etc.).
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SISTEM ANALITIC INFORMAŢIONAL PENTRU
MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
1. Introducere
Fiecare generaţie de oameni are parte de propria revoluţie tehnologică.
Incontestabil, cea pe care o trăieşte societatea de azi este cea mai radicală,
rapidă şi covârşitoare din istorie, fiind marcată de implementarea la scară
largă a tehnologiilor informaţionale. Un termen relativ nou, încadrat în
tabloul modern al Societăţii Informaţionale, este cel al datelor de mare volum
(Big Data), în creştere exponenţială, practic, în toate domeniile.
O presiune informaţională ascendentă se înregistrează şi în domeniul
cercetării, vizând, în particular, aspectele de management şi luare a deciziilor.
Încă din 1998, Uniunea Europeană a formulat problema elaborării unor
sisteme informaţionale (sau a unor baze de date), care să stocheze şi să
permită procesarea datelor referitoare la activitatea de cercetare. Astfel de
sisteme, cunoscute sub abrevierea CRIS (Current Research Information
Systems) [1,2], se cereau nu doar a fi elaborate de la caz la caz, ci conjugate
şi standardizate. Un sistem din categoria CRIS are drept scop înglobarea
informaţiei referitoare la persoane, proiecte, organizaţii, rezultate,
evenimente, facilităţi, echipament. Organizaţia europeana euroCRIS,
responsabilă de diseminarea informaţiilor referitoare la sistemele respective,
a publicat o serie de rapoarte anuale [3], a organizat diverse evenimente,
promovând cele mai bune practici din domeniu.
Spre regretul nostru, constatăm o lacună în acest domeniu în Republica
Moldova. Astăzi nu avem un suport informatic, care ar putea să ne ofere
răspunsuri la întrebări de tipul „Câte articole în reviste internaţionale au
publicat pe parcursul anilor 2007-2012 cercetătorii ştiinţifici principali?”
sau „La câte conferinţe internaţionale, desfăşurate în afara ţării, au
participat în anul curent tinerii cercetători?”. În cel mai bun caz putem
identifica organizaţii din sfera de cercetare-dezvoltare care posedă sisteme
informaţionale cu anumite elemente din cele enumerate mai sus (spre
exemplu, liste de personal cu indicarea funcţiei şi gradului ştiinţific), fără a
fi posibilă procesarea lor integrală şi integrată în vederea stabilirii anumitor
indicatori ce caracterizează activitatea de cercetare.
Un pas mai avansat îl prezintă proiectul „Expert On-line” [4], care asigură
asocierea „cercetători-proiecte”, dar funcţionarea lui încă lasă mult de dorit.
– 144 –

Pe de altă parte, ne confruntăm tot mai frecvent cu o creştere a numărului
indicatorilor care caracterizează activitatea de cercetare-dezvoltare şi cu
diversificarea lor. Urmărind drept exemplu doar doi din ei (din lista celor
solicitaţi în rapoartele anuale de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi
Dezvoltare Tehnologică): resursele umane şi publicaţiile, vom constata că
numărul datelor pentru primul a crescut de la 4 în anul 2006 până la 124 în
2010, iar cel de al doilea, în acelaşi interval de timp, a evoluat de la 7 la 17.
Pentru a nu ne transforma într-un organ preocupat preponderent cu
producerea şi analiza informaţiei despre sine însuşi, este necesar să adoptăm
tehnologii informaţionale moderne pentru managementul activităţii de
cercetare. Exemplele de mai sus ne conduc spre formularea unor principii
[5], care ar trebui să fundamenteze un sistem informaţional de acest gen, şi
anume:
1. Dat fiind faptul că indicatorii de monitorizare a activităţii de cercetare
pot varia substanţial atât cantitativ, cât şi calitativ, la baza sistemului trebuie
pusă colectarea, stocarea şi prelucrarea informaţiei primare.
2. Informaţia primară trebuie să posede o granularitate echilibrată, astfel
ca să permită, pe de o parte, identificarea datelor solicitate, iar, pe de alta, să
nu conţină prea multe detalii pentru a nu transforma „coşmarul raportării”
într-unul al colectării şi actualizării datelor. 3. Informaţiile au propria lor
istorie, care trebuie să fie reflectată în sistem. Reiterând expresia lui Heraclit
„Panta rhei” (Totul curge, nimic nu rămâne neschimbat), constatăm că, în
ultima instanţă, orice informaţie ar putea fi schimbată: denumiri geografice,
denumiri de instituţii, specialităţi, numele persoanelor, denumirile posturilor,
titlurilor etc. Deci este necesar să asigurăm mecanismul identificării unei
înregistrări sub orice formă istorică în care ea apare.
Pentru a soluţiona aceste probleme, precum şi multe altele ce ţin de
domeniul managementului unei instituţii de cercetare, ne-am propus
să elaborăm un Sistem Analitic Informaţional (SAI) care să fie util atât
cercetătorilor, cât şi managerilor de orice nivel, reprezentând un instrument
software complex care răspunde necesităţilor institutelor de cercetare în
privinţa înregistrării, stocării şi raportării sistematice a informaţiilor legate
de activitatea de cercetare, exprimată prin astfel de aspecte precum lucrările
ştiinţifice publicate de cercetătorii institutului în reviste ştiinţifice sau volume
de conferinţă, participarea cercetătorilor la reuniuni ştiinţifice naţionale şi
internaţionale, proiectele de cercetare, naţionale sau internaţionale pe care
institutul le conduce sau la care colaborează cu alte institute de cercetare etc.
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2. Sistem Analitic Informaţional pentru instituţiile de cercetare din
Republica Moldova – descriere generală
SAI este dezvoltat de Institutul de Matematică şi Informatică (IMI) al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova în cadrul proiectului MIACSAM
de cooperare bilaterală cu România, partenerul român în cadrul acestui
proiect fiind Institutul de Informatică Teoretică (IIT) din Iaşi al Academiei
Române. La acest proiect IIT a contribuit cu precizarea unor cerinţe care să
facă sistemul compatibil cu necesităţile din România, în special din cadrul
Academiei Române, cu analiza rezultatelor şi propunerea unor îmbunătăţiri.
De asemenea, IIT a completat propria bază de date de lucrări pe acest sistem
pentru a facilita schimburile ştiinţifice dintre cele două institute (IIT şi IMI).
SAI pune la dispoziţie o interfaţă WEB cu utilizatorul, disponibilă din
orice browser de Internet uzual, prin intermediul căreia informaţiile pot fi
inserate şi actualizate în baza de date a sistemului (Fig. 1), iar apoi pot fi
exportate prin generarea de rapoarte în format Excel, adaptate diferitelor
sarcini de management sau raportare (Fig. 2). Există trei tipuri diferite de
utilizatori, fiecare cu drepturi distincte şi adaptate funcţiei persoanei care
operează cu sistemul, cerinţele de securitate fiind asigurate prin nume de cont
şi parolă. Introducerea datelor poate fi efectuată de oricare dintre cercetătorii
institutului pe baza unui cont de utilizator de editare, dar validarea acestora
poate fi efectuată doar de anumiţi utilizatori (spre exemplu, secretarul
ştiinţific al institutului), înregistraţi prin conturi cu drepturi depline în
sistem.
Informaţiile conţinute de SAI pot fi clasificate în două categorii:
informaţii de bază, ajutătoare, numite de autorii sistemului „dicţionare” ce
pot avea utilizare multiplă, respectiv informaţiile principale, legate efectiv
de cercetătorii din institut şi cele care descriu punctual lucrările ştiinţifice,
participarea la reuniuni ştiinţifice, participarea la proiecte de cercetare etc.
Necesitatea utilizării informaţiilor de tip dicţionar a fost impusă de
echilibrul dintre gradul de detaliere a informaţiilor stocate şi uşurinţa cu
care sunt introduse informaţiile în sistem, bineînţeles cu păstrarea tuturor
categoriilor relevante de informaţii. Informaţiile de tip dicţionar se referă
la: oraşe şi ţări (de exemplu, ca sedii de universităţi sau edituri), tipuri de
publicaţii sau disertaţii, tipuri de conferinţe, tipuri de proiecte ştiinţifice,
universităţi, edituri, limbi, cetăţenii, valute, domenii ale ştiinţei, sex, tipul
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locului de muncă, secţii, laboratoare, tipuri de titluri ştiinţifice şi decoraţii.
Aceste categorii de informaţii sunt utilizate repetitiv la introducerea
informaţiilor despre o lucrare ştiinţifică, ca să luăm doar acest exemplu.
Atât timp cât dicţionarele nu conţin multe informaţii, introducerea de
înscrieri noi este relativ anevoioasă. Odată cu umplerea acestor dicţionare,
informaţiile necesare introducerii, spre exemplu, a unei lucrări ştiinţifice noi
pot fi selectate cu uşurinţă dintre cele deja aflate în sistem (prin intermediul
unor ferestre pop-up) şi atunci productivitatea creşte foarte mult.
Informaţiile referitoare la cercetătorii din institut sunt stocate într-o serie
de tabele şi cuprind date personale (conform actelor de identitate), instituţiile
de învăţământ superior absolvite, poziţia/funcţia în cadrul institutului, titlurile
ştiinţifice şi tezele de doctorat, premiile ştiinţifice obţinute, participarea în
cadrul organizaţiilor ştiinţifice naţionale/internaţionale, precum şi în cadrul
colectivelor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale/internaţionale etc.
Vom ilustra funcţionarea sistemului printr-un exemplu ce ţine de
operarea cu lucrările publicate. Introducerea lucrărilor ştiinţifice publicate
de cercetători din institut presupune parcurgerea mai multor etape: se
stabileşte tipul de lucrare ştiinţifică şi tipul revistei în care a apărut, apoi
se parcurge într-o fereastră pop-up etapa introducerii datelor referitoare la
revistă: denumire, tip, editura, număr de pagini, limba, anul apariţiei etc.

Fig. 1. Aspectul interfeţei SAI
– 147 –

Fig. 2. Raport în format Excel generat de SAI

Se parcurge apoi etapa înregistrării efective a lucrării în SAI, prin
intermediul unei alte ferestre pop-up, în care se specifică titlul lucrării, tipul
publicaţiei, revista în care a apărut, editura, volumul, numărul, paginile etc.
Ultima etapă constă în asocierea autorilor la studiul ştiinţific deja înregistrată
în SAI într-o a treia fereastră pop-up: se selectează lucrarea dintr-o listă, se
selectează numele şi prenumele unuia dintre autori din tabelul cu cercetători
ai institutului şi se precizează manual numele folosit de autor în lucrare.
Aceasta este soluţia implementată în SAI pentru a rezolva problema
publicării articolelor de către un autor sub mai multe nume echivalente (de
exemplu, numele anterior căsătoriei, respectiv numele soţului în cazul unei
cercetătoare sau numele scris cu caractere latine şi numele scris cu caractere
chirilice etc.). Astfel, pe baza numelui din actul de identitate, SAI poate
regăsi toate lucrările ştiinţifice publicate de un autor, indiferent de numele
pe care l-a folosit pentru publicare. În cazul lucrărilor cu mai mulţi autori,
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ei se asociază lucrării consecutiv şi se precizează şi poziţia fiecăruia în lista
coautorilor (primul autor = 1, al doilea autor = 2 etc.).
Informaţiile referitoare la lucrările susţinute de cercetătorii institutului
la reuniunile ştiinţifice interne şi internaţionale (congrese, conferinţe,
ateliere de lucru etc.) se introduc în mod similar. Se completează mai întâi
informaţiile despre reuniunile ştiinţifice respective în tabelele-dicţionar
special concepute şi apoi se completează tabelul corespunzător privind
participarea cercetătorilor la reuniunile ştiinţifice.
O altă categorie de informaţii, acceptată de SAI, este cea referitoare la
participarea institutului la proiecte de cercetare naţionale sau internaţionale.
Astfel de informaţii se introduc într-o serie de tabele principale, după ce în
prealabil au fost completate unele tabele de bază.
Vom menţiona, că sistemul acceptă şi introducerea datelor incomplete,
prin utilizarea sintagmei „datele lipsesc”. O înscriere, care conţine cel puţin
o coloană cu valoarea „datele lipsesc”, nu va fi validată până la introducerea
datelor complete, în schimb va exista posibilitatea de a vizualiza/contoriza
informaţia chiar şi în fazele incipiente de apariţie a ei.
Sistemul Analitic Informaţional poate să producă rapoarte cu privire la
activitatea de cercetare ştiinţifică stocată în bazele sale de date. Spre exemplu,
pot fi solicitate rapoarte referitoare la publicaţii, autori, cercetători, susţinerea
tezelor de doctorat, participarea la reuniuni ştiinţifice, participarea la proiecte
de cercetare etc.
Aplicarea mecanismului filtrelor îi acordă acestui proces un caracter
flexibil, permiţând atât selectarea câmpurilor necesare, cât şi reordonarea lor
în maniera dorită de utilizator. Spre exemplu, pentru generarea unui raport
referitor la un anumit tip de publicaţii, există posibilitatea aplicării unui filtru
tuturor publicaţiilor stocate deja în SAI. După ce se obţine lista restrânsă
de articole ştiinţifice care urmează a fi exportate, coloanele tabelului din
fereastra principală a interfeţei pot fi manevrate în funcţie de necesităţi. Sunt
posibile eliminări de coloane, precum şi schimbarea ordinii coloanelor (de
exemplu, se poate aduce coloana de autori din dreapta tabelului chiar înainte
de coloana cu denumirea articolului ştiinţific). După aranjările cuvenite,
rezultatul se poate exporta într-un fişier de tip Excel, acest format fiind
ales datorită faptului că operarea cu el este familiară unor categorii largi de
utilizatori şi nu doar specialiştilor din domeniul tehnologiilor informaţionale.
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Fişierul generat conţine două foi de calcul aproape identice. În cea
de-a doua foaie de calcul există posibilitatea să se genereze într-un câmp o
descriere a articolului ştiinţific conform formatului de referinţă bibliografică
dorit. Acest lucru se realizează prin personalizarea semnelor de punctuaţie
dintre câmpurile comasate de pe aceeaşi linie din foaia de calcul, câmpuri
care conţin elemente de descriere a fiecărei lucrări ştiinţifice.
Evident, posedând raportul în formatul Excel, utilizatorul poate aplica
toate posibilităţile respective pentru procesări statistice, grafice etc. (Fig. 3).

Fig. 3. Diagrama repartizării publicaţiilor după ţări obţinută în Excel în baza
raportului generat de SAI

3. Starea curentă şi perspective de dezvoltare
În prezent se lucrează cu versiunea-pilot, care este completată cu date
reale din Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM. Sunt formate o
serie de dicţionare, cele mai importante fiind: ţări (43), oraşe (113), edituri
(134), instituţii de învăţământ superior (39), specialităţi după diplomă (32),
instituţii pentru susţinerea doctoratelor (49), specialităţi (48), titluri (10),
posturi ştiinţifice (50), foruri ştiinţifice (55) etc. Este completată informaţia
despre angajaţii institutului. Datele despre lucrările publicate, conferinţe
ştiinţifice, proiecte se completează în ordine cronologică inversă (începând
cu 2012 şi mergând spre trecut).
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În paralel, colegii din Iaşi continuă popularea propriei baze de date
în vederea creării unei versiuni-pilot pentru instituţiile de cercetare din
România.
Odată cu testarea sistemului în condiţiile introducerii unui număr mare
sau foarte mare de lucrări ştiinţifice este posibilă o revizuire a lui, cu eliminarea
elementelor ce se dovedesc a nu fi utilizate prea mult şi introducerea unor
elemente pentru care iniţial nu s-au preconizat resurse de programare. De
asemenea, sistemul SAI va trebui să fie adaptat diverselor tipuri de instituţii de
cercetare, el fiind acum orientat spre institutele de matematică şi informatică,
pentru care atât revistele ştiinţifice, cât şi reuniunile ştiinţifice au o anumită
specificitate.
4. Concluzii
Sistemul SAI descris mai sus este un instrument util pentru urmărirea
şi raportarea activităţii ştiinţifice din cadrul unui institut, asigurându-se
următoarele funcţii:
• acumularea şi analiza sub diferite aspecte a informaţiei detailate refe
ritoare la starea curentă şi dinamica capacităţii ştiinţifice atât a unei instituţii
de cercetare considerate integral, cât și a unor subdiviziuni ale ei, a unor
categorii de personal sau a unei persoane în particular;
• stocarea informaţiei complete cu privire la capacităţile instituţiei de
cercetare cu asigurarea clasificării ei, concentrării, stabilirii tendinţelor de
dezvoltare;
• suportul deciziilor în managementul proiectelor de cercetare;
• automatizarea elaborării rapoartelor de activitate ştiinţifică (inclusiv
ale celor anuale) atât pentru instituţie considerată integral, cât şi pentru
fiecare cercetător în parte;
• suport pentru pregătirea aplicaţiilor la concursurile proiectelor de
cercetare naţionale şi internaţionale;
• suport pentru pregătirea CV-urilor;
• suport în elaborarea rapoartelor (inclusiv ale celor de autoevaluare)
pentru acreditarea instituţiei;
• obţinerea informaţiilor şi generarea diverselor rapoarte în confor
mitate cu anumite criterii, cu ajutorul funcţiilor de filtrare;
• posibilitatea includerii informaţiilor specifice unor instituţii de cer
cetare de alte profiluri şi extinderea utilizării pentru reuniuni de instituţii.
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SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ – O ȘANSĂ
DE RELANSARE A ECONOMIEI MOLDOVEI
ȘI DE ÎNCADRARE ÎN LUMEA CIVILIZATĂ
În anul 1996 un grup de notorietăţi în frunte cu profesorul Bangeman
a prezentat la solicitarea Consiliului Europei un raport ce conţinea un şir de
măsuri politice şi organizatorice în scopul constituirii unui climat favorabil
dezvoltării tehnologiilor informaţionale de vârf ca factor de impulsionare a
prosperării economice. A urmat aprobarea proiectului „e-Europe –
o societate informaţională pentru toţi ” şi “e-Europe+” – proiect ce vizează
ţările candidate în Uniunea Europeană. Guvernele majorităţii ţărilor
europene au adoptat programe naţionale de tranziţie spre Societatea
informaţională. Menţionăm proiectele „Rusia electronică” şi „Societatea
informaţională – societatea cunoaşterii” adoptat în România. Ca şi în alte
domenii Moldova rămâne în urmă și aici.

T

recerea la societatea informaţională, bazată pe cunoaştere este
considerată, pe plan mondial, ca o evoluţie necesară pentru asigu
rarea dezvoltării durabile în contextul „noii economii”, bazată, în prin
cipal, pe produse şi activităţi intelectual-intensive, precum şi pentru crearea
unei civilizaţii socioumane avansate. Societatea informaţională bazată pe
cunoaştere înseamnă mai mult decât progresul tehnologiei şi aplicaţiilor
informaticii şi comunicaţiilor, ea integrând şi dimensiunile socială (cu
impact asupra Îngrijirii sănătăţii şi protecţiei sociale, muncii şi pieţei muncii,
educaţiei şi formării continue etc.), ambientală (cu impact asupra utilizării
resurselor şi protecţiei mediului), culturală (cu impact asupra conservării
şi dezvoltării patrimoniului cultural naţional şi internaţional, promovării
pluralismului cultural, necesităţii protecţiei minorilor, dezvoltării industriei
multimedia şi producţiei de conţinut informaţional) şi economică (cu
dezvoltarea unor noi paradigme ale economiei digitale şi ale noii economii
bazate pe cunoaştere, inovare, cultură antreprenorială şi managerială,
educaţie a cetăţeanului şi a consumatorului).
Un rol important în acest proces îl au atât guvernele şi instituţiile
guvernamentale care, prin politicile adoptate, trebuie să asigure cadrul de
reglementări specific noului tip de societate, dezvoltarea infrastructurii
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naţionale de comunicaţii, accesul nediscriminatoriu la informaţia publică, şi,
totodată, să ofere un model de utilizare eficientă a tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor în propriile instituţii şi în serviciile publice (sănătate, educaţie,
cultură, transporturi etc.), cât şi sectorul public.
Uniunea Societăţilor tehnico-ştiinţifice din Moldova, Secţia de ştiinţe
matematice, fizice, şi tehnice a AŞM şi Institutul de Matematică şi Infor
matică al AŞM au organizat recent o masă rotundă la care s-a pus în discuţie
problema creării societăţii informaţionale în Moldova ca o cale de relansare
a economiei. Au participat specialişti în domeniu de la Academia de Ştiinţe a
Moldovei, Universităţile de Stat, Departamentul Tehnologii Informaţionale,
Centrul Republican de Informatică, oameni de afaceri, precum şi repre
zentanţi ai mass-media.
Scopul acestei întruniri a fost dezvoltarea unei viziuni asupra unui model
propriu al Moldovei şi formularea soluţiilor şi a căilor de acţiune recomandate
pentru stimularea dezvoltării de tip „salt” a economiei, educaţiei, evoluţiei
către Societatea informaţională.
În urma discuţiilor s-a aprofundat înţelegerea conceptuală a contextului
internaţional al evoluţiei către Societatea informaţională şi au fost identificate
cerinţele ce decurg, în acest sens, pentru Moldova.
S-a evaluat starea actuală şi a tendinţelor constatate în acest domeniu
în Moldova, s-au conturat unele scenarii de evoluţie către Societatea
informaţională recomandate pentru:
a) managementul cunoştinţelor, b) dezvoltarea infrastructurii infor
matice şi de comunicaţie, c) învăţământ, d) cercetare şi ştiinţă, e) economie
şi afaceri, f) administraţia publică în relaţia cu cetăţeanul, g) folosirea
resurselor naturale şi protejarea mediului, h)ocrotirea sănătăţii, structurile
societăţii civile (asociaţii neguvernamentale, sindicate, organizaţii patronale,
organizaţii de tineret etc.).
În prezent, economia mondială evoluează de la o societate în esenţă
industrială către o societate informaţională globală. Rezultatul acestei evo
luţii, numit adesea noua economie, se caracterizează printr-un enorm po
tenţial de dezvoltare, de integrare şi de utilizare şi se bazează, în principal,
pe produse şi activităţi intelectual-intensive. Noile tehnologii permit accesul,
prelucrarea, stocarea şi transmiterea informaţiilor din ce în ce mai ieftin şi
mai uşor. Numai paleta informaţiilor disponibile deschide perspective vaste
datorită dezvoltării de produse şi servicii noi. Noua economie se bazează pe
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transformarea informaţiilor digitale în valori economice şi sociale, fapt ce are
drept urmare crearea de noi întreprinderi, noi locuri de muncă şi un impact
considerabil asupra vieţii cetăţenilor.
Noua economie creează noi modele de afaceri, care schimbă radical
relaţia dintre producător şi consumator,în sensul reducerii costurilor. Noile
modele de afacere au o importanţă deosebită, deoarece necesită îmbinarea a
două direcţii de acţiune ‒ cea a dezvoltării sectorului privat şi a interferenţei
dintre economia publică şi economia privată. O altă caracteristică este aceea a
plasării consumatorilor, care se implică în conceperea,realizarea şi utilizarea
bunurilor şi serviciilor, începând din stadiul cercetării şi dezvoltării. Apoi,
raportul între concurenţă şi cooperare va avea noi aspecte, ele urmând a
se dezvolta simultan. Fără cooperare nu va exista nici concurenţă. Tot în
această perspectivă, se va trece la un consum mai mare de muncă de înaltă
calificare, creatoare de valoare mai mare şi noi locuri de muncă. Statul ar
putea valorifica această situaţie prin două pârghii ‒ cea fiscală (înlesniri) şi
aceea a comenzii de stat.
Întreprinderile din toate sectoarele încep să-şi transforme afacerile şi
activităţile în afaceri şi activităţi electronice, ceea ce impune o restructurare
generală a acestor întreprinderi. Cheia reuşitei lor se află în utilizarea
Internetului, în vederea creşterii productivităţii şi extinderii prezenţei lor în
reţele.
Experienţa ţărilor dezvoltate dovedeşte că noile tehnologii pot genera
dezvoltare şi locuri noi de muncă. În 1998 în SUA, numai întreprinderile
conectate la Internet reprezentau 2,3 milioane locuri de muncă directe şi 1,6
milioane indirecte. Fiind reduse obstacolele legislative privind concurenţa,
avântul tehnologiilor digitale în cadrul pieţelor de muncă şi al capitalurilor
flexibile au antrenat în SUA o creştere a productivităţii şi au deschis calea
unei dezvoltări de durată, puternică şi neinflaţionistă.
Problemele conceptuale ale evoluţiei spre societatea informaţională
sunt dificile şi pot fi soluţionate doar aderând la valorile europene, totodată
ţinând cont de specificul economiei naţionale şi al infrastructurii societăţii
din Moldova.
Avem destule priorităţi care ne-ar favoriza evoluţia:
a) atracţia, vocaţia şi orientarea majoră a tineretului către tehnologiile
unei societăţi informaţionale;
b) lipsa unor alte alternative viabile de relansare economică şi generare
a noilor locuri de muncă;
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c) mijloacele de comunicare şi de prelucrare adatelor au preţuri în
continuă scădere, un consum energetic redus, nu sunt poluante;
d) existenţa unei structuri naţionale de magistrale de comunicaţii;
e) absenţa unei dependenţe reale de sistemele informatice uzate moral;
f) contextul internaţional favorabil (iniţiativele europene, iniţiativele
G.8 şi ale Băncii Mondiale);
g) calitatea încă bună a învăţământului superioare de specialitate;
Dar avem şi destule puncte slabe, pe care din lipsă de spaţiu nu le vom
elucida.
Un moment important mai ales pentru Moldova, dar şi pentru alte
ţări în curs de dezvoltare este stabilirea unui echilibru între tendinţele de
globalizare în economie, pentru care Societatea informaţională este un cata
lizator. De aceea în viitorul Program de Stat al societăţii informaţionale în
Moldova (sper că Guvernul îl va iniţia) este necesar să-şi găsească locul un
compartiment aparte ‒ formarea profesională a cetăţeanului.
Educaţia în Societatea Cunoaşterii este supusă unor noi provocări de
terminate de mutaţiile intervenite care fac ca obiectivul ei să fie obţinerea
de informaţii eficiente în acţiune, informaţii orientate către rezultate, acum
când şcoala are şanse să devină generatoare de capital, devenind în societate,
o instituţie a adulţilor, oferind motivaţia învăţării continue. Se va modifica şi
statutul profesorului care va deveni un conducător şi o resursă. Astfel con
cepută, şcoala va fi un sistem deschis în care tânărul sau adultul va învăţa pe
tot parcursul vieţii. Universităţile şi instituţiile de cercetare trebuie să treacă
de la tipul „citadelă” la cel de partener al sectorului de afaceri şi a cetăţeanului.
Dimensiunile culturale ale acestui viitor Program trebuie să asigure
valorificarea patrimoniului cultural şi accesul la el printr-o bibliotecă
digitalizată virtuală, un muzeu virtual ce ar asigura tuturor, inclusiv celor
din mediul rural, posibilităţi reale de a-şi cunoaşte propriii scriitori, poeţi,
pictori, sculptori.
Merită să se creeze un site cu informaţii despre Moldova. Problema
creării unei imagini a ţării atât pentru cetăţenii ei, cât şi pentru străini ‒
oameni de afaceri, turişti etc. are aspecte economice, politice, juridice, etnoculturale.
Problema în cauză încă prin anii 70 era deja abordată. Pe atunci se vorbea
de informatizare contându-se pe o creştere economică în urma ajustării, cu
ajutorul calculatoarelor, a unui sistem de evidenţă, a elaborării unor planuri
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optimale de activitate a întreprinderilor şi ramurilor economiei naţionale. În
ţara noastră, ca şi în majoritatea ţărilor din Europa Centrală și de Est, nu s-a
reuşit prea mult nici în această direcţie.
Conceptul de societate informaţională globală promovat de majoritatea
ţărilor industriale este orientat spre cetăţean, spre asigurarea lui cu posibilităţi,
practic nelimitate, de acces la informaţie, noi servicii şi produse specifice
Societăţii informaţionale globale, la învăţământ continuu, la reciclare.
Încercările de soluţionare a problemei tranziţiei spre Societatea infor
maţională numai prin prisma unor sisteme informatice cu caracter economic,
fiscal, administrativ vor avea aceeaşi soartă care au avut-o sistemele auto
matizate de dirijare a întreprinderilor şi ramurilor, dacă nu se va ţine cont de
noile posibilităţi şi orientări ale Societăţii informaţionale.
De aceea, ca şi în programele europene, se propune o structură a pro
gramului ce ne-ar permite şi o integrare în spaţiul informaţional european
şi  global şi o orientare spre cetăţean:
- tineretul ‒ viitorul Moldovei în societatea informaţională;
- acces mai puţin costisitor la Internet pentru toţi;
- acces rapid şi ieftin pentru cercetători,studenţi şi elevi (reţeaua educa
ţională);
- accelerarea comerţului electronic, inclusiv utilizarea largă a cartelelor
electronice;
- implicarea în câmpul muncii a persoanelor handicapate prin mijloace
electronice;
- asigurarea serviciilor medicale în direct (Online);
- transporturi inteligente;
- capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii din sectorul infor
matic, electronic şi tehnologiilor de vârf;
- administraţie publică în direct (e ‒ guvernare).
Încă avem destule forţe intelectuale şi, cred eu, o voinţă de a mişca
lucrurile spre bine. Rămâne să ne organizăm ca să nu ratăm o ultimă şansă
de trecere spre o societate a progresului, a cunoaşterii, a bunăstării.
Moldova Suverană, 10 ianuarie 2002

CARE ESTE ROSTUL DUBLĂRII SAU LICHIDĂRII
UNOR STRUCTURI EFICIENTE?!

S

untem martorii unei chinuitoare şi de lungă durată naşteri a Codului
educaţiei. Varianta precedentă, adoptată de Parlament la finele anului
2008, nu a fost promulgată. S-a elaborat în regim de urgenţă varianta actuală
a Codului, fără a se discuta cu cei care vor acţiona în baza acestui proiect
de lege, dar şi cu cei care vor beneficia de roadele ei – întreaga societate. Să
tragem cu ochiul şi pe la vecini, care de câţiva ani meditează şi lucrează la
obiectivele sistemului educaţional, căci cu siguranţă avem ce învăţa de la ei.
Ca element pozitiv, Proiectul Codului educaţiei, în versiunea pusă astăzi
în discuţie, stabileşte un mod echilibrat structura sistemului de învăţământ
în R. Moldova. Constatăm însă deficienţe serioase ce ţin de cercetare, de
managementul ştiinţei şi nu numai...
Înainte de toate, se preconizează o distanţare între sistemul educaţional şi
structurile de cercetare (institutele academice şi cele de ramură), fapt ce nu va
contribui la integrarea şi colaborarea benefică a universităţilor şi institutelor
de cercetare. Un exemplu concludent în acest sens: graţie sistemului existent
de finanţare a cercetărilor prin concurs (proiecte de cercetare din cadrul
programelor de stat, independente şi pentru tineri cercetători) s-a reuşit
formarea unor colective mixte cu cercetători din institute şi cadre didactice
din universităţi, care au contribuit incontestabil la obţinerea unor rezultate
semnificative. Prin divizarea cercetării în sistemul educaţional și alte institute
(academice şi de ramură), formarea a unor astfel de colective ştiințifice va
deveni dificilă, dat fiind faptul că nicio structură nu va ceda din propria
finanţare.
În orice stat ‒ cu atât mai mult într-o ţară mică şi săracă ‒ nu este deloc
raţional să existe câte două structuri paralele. Mă refer la Agenţia Naţională
de Evaluare a Calităţii în Cercetare şi în învăţământul Superior, preconizată
în proiectul Codului educaţiei, care este prevăzută în paralel cu Consiliul
Naţional de Acreditare şi Atestare (CNAA) al RM, care activează în prezent
eficient, conform standardelor internaţionale. La fel, am în vedere Agenţia
Naţională pentru Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic, o structură
virtuală, menită să activeze în paralel cu Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi
Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT al AŞM), care şi-a demonstrat viabilitatea
pe parcursul ultimilor şase ani.
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Care sunt argumentele de rigoare în acest sens? Pentru a evita deciziile
părtinitoare, evaluarea calităţii în educaţie şi cercetare nu trebuie să depindă
de o structură (Ministerul Educaţiei sau AŞM), căreia îi sunt subordonate
subiectele evaluate. CNAA este o structură independentă, care exercită
aceste funcţii pentru cercetare şi este aptă, prin personalităţile marcante din
ştiinţă incluse în componenţa sa, să exercite şi funcţiile evaluării calităţii în
educaţie. Totodată, existenţa a două structuri, care ar putea exercita funcţiile
de promovare a politicilor de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la nivel
naţional, se va solda cu riscul vădit de divergenţe şi lipsă de politici coerente.
Dacă însă autorii proiectului presupun lichidarea structurilor existente
(fapt care ar trebui stipulat în mod onest şi explicit), situaţia ar putea deveni
una şi mai gravă, implicând formarea unui alt cadru normativ, a unor noi
colective competente, capabile să exercite funcţiile respective etc. Care este
atunci rostul dublării sau lichidării unor structuri eficiente şi al creării unor
noi instituţii?!
Un alt dezavantaj al proiectului Codului educaţiei: art. 87, Studiile supe
rioare de doctorat – ciclul III p. (15), prevede că diploma de doctor în ştiinţe
se eliberează de instituţia în care doctorandul a efectuat studiile superioare
de doctorat. Sunt sigur că această clauză ar diminua şi mai mult nivelul şi
valoarea noilor doctori în ştiinţe.
Există şi lacune de ordin conceptual. De exemplu: art. 26 „Acte de
studii”, p. (6), litera „d” stipulează eliberarea diplomei de studii superioare
de doctorat la finalizarea ciclului, fără a arăta modalităţile de apreciere a
competenţei absolventului. Aceasta înlocuieşte cumva diploma de doctorat
sau este totuşi un certificat care arată că deţinătorul a fost timp de trei ani
doctorand?
În p. (6), litera „e” se prevede eliberarea diplomei de dr. hab. la finalizarea
ciclului, fără a specifica modalitatea acestui proces. În continuare, art. 88(4)
preconizează şi posibilitatea finalizării studiilor postdoctorale (deci, şi obţi
nerea diplomei respective), fără susţinerea tezei de dr. hab., o aberaţie totală!
Crearea de şcoli doctorale (art. 80, p. 8) este prevăzută şi pentru
institutele de  cercetare, însă tipul şi statutul lor se vor stabili împreună cu
Ministerul Educaţiei. Concomitent, în instituţiile particulare de învăţământ
aceste prevederi sunt stabilite de fondatori. Cât de raţională este o ase
menea prescripţie? De când fondatorii universităţilor particulare sunt
mai conştiincioşi şi mai calificaţi decât rectoratele universităţilor de stat şi
consiliile ştiinţifice ale institutelor de cercetări?!
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În proiectul Codului educaţiei, procesul de cercetare este prezentat destul
de specific (aş spune ‒ eronat), argumentându-mi opinia prin conţinutul art.
108 p.lc). Potrivit prevederii, activitatea de cercetare se reduce la: „elaborarea
de curricula, manuale, ghiduri metodologice; publicarea articolelor ştiin
ţifice; editarea monografiilor, culegerilor ştiinţifice; realizarea tezelor de
doctorat; montarea spectacolelor; participarea şi coordonarea de proiecte
ştiinţifice; participarea la conferinţe ştiinţifice; alte activităţi prevăzute de
regulamentele instituţionale iteme”. În realitate însă, elementele enumerate
constituie forme de prezentare a rezultatelor ştiinţifice şi nu activitatea de
cercetare propriu-zisă.
Nu este cazul să conving cititorul de importanţa vitală a unui sistem
coerent de educaţie care, la ciclul trei presupune integrarea cu cercetarea,
dacă ne dorim să producem valori, competenţe, persoane apte să facă faţă
exigenţelor societăţii bazate pe cunoaştere. Or, proiectul pus în discuţie, în
forma sa actuală, nu realizează acest obiectiv strategic.
Consider foarte important ca proiectul noului sistem de educaţie să
fie discutat pe larg în mediul pedagogic, universitar şi în cel de cercetare,
care în conceptul examinat nu este reflectat explicit. Dar până atunci cred
că proiectul de lege „Codul educaţiei al Republicii Moldova” trebuie revăzut,
completat şi redactat, ţinând cont şi de erorile, omisiunile, ambiguităţile
la care m-am referit mai sus, specificând, totodată o expunere mai clară a
modului de cooperare pe segmental educaţie-cercetare.
Literatura și arta, 20 mai 2010

TRADIȚII ȘI CONTEMPORANEITATE ÎN
CERCETARE. INSTITUTUL DE MATEMATICĂ ȘI
INFORMATICĂ LA 50 DE ANI

E

ste prezentată o succintă trecere în revistă a rezultatelor cercetărilor
școlilor științifice ce au funcționat și activează în Institutul de
Matematică și Informatică al Academiei de Științe a Moldovei de la formare
în 1964 până în prezent.
În primăvara acestui an Institutul de Matematică și Informatică al
Academiei de Științe a Moldovei și-a sărbătorit aniversarea de 50 de ani.
Dacă ar fi să-i descriem parcursul în câteva cuvinte, am indica următoarele
repere istorice:
• Septembrie, 1961 – Fondarea Institutului de Fizică și Matematică.
• Aprilie, 1964 ‒ Fondarea Institutului de Matematică cu Centrul de
Calcul.
• Octombrie, 1997 – Schimbarea denumirii în Institut de Matematică
și Informatică (IMI).
• Iulie, 2003 – separarea Centrului de Calcul.
Însă aceste evenimente au fost precedate de o preistorie a fondării cer
cetării matematice în cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a
URSS. În iulie 1959 sunt angajați primii doi cercetători-matematicieni: Victor
Vizitei și Alexandru Marcus. Spre sfârșitul anului li se mai asociază încă doi:
Israel Gohberg și Israel Feldman, primul din ei fiind numit conducător al
grupului de cercetare matematică. Câteva luni mai târziu vine Elena Pavlov,
apoi Constantin Sibirschi și Boris Șcerbacov. Acest prim septet matematic s-a
îmbogățit în curând cu titluri și grade: toți și-au luat doctoratele, Constantin
Sibirschi a devenit academician, Israel Gohberg – membru corespondent al
AȘM, Boris Șcerbacov, Alexandru Marcus și Israel Feldman – profesori.
În 1961, odată cu inaugurarea Academiei de Științe a RSSM, sunt fondate
o serie de institute, inclusiv cel de Fizică și Matematică, în baza căruia ulte
rior – pe 14 aprilie 1964 – sunt create Institutul de Fizică Aplicată și cel de
Matematică cu Centrul de Calcul. Fondator al Institutului de Matematică
a fost acad. V. Andrunachievici. Un matematician talentat, care a făcut
facultatea la Iași, doctoratele – la Moscova, primul sub conducerea legen
darului Erou al Uniunii Sovietice Otto Șmidt, matematician și explorator
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polar. Vladimir Andrunachievici lucra la una din universitățile din Moscova,
când a fost invitat să revină acasă pentru munca care a devenit cea mai
importantă operă a vieții sale – formarea unui institut de cercetare. A reușit
să găsească specialiști dintre cei mai buni, se preocupa personal de aceasta
descoperindu-i nu doar în Chișinău, ci și la Bălți, Tiraspol, Moscova, Erevan.
În scurt timp s-a format un colectiv puternic, viabil, în care s-a stabilit o
atmosferă colegială și binevoitoare. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate: în scurt
timp institutul reușește să se afirme drept o instituție de excelență, inclusă
de către organele de conducere ale fostei URSS în lista instituțiilor-lider în
cercetarea matematică, atribuindu-i-se categoria I – cea mai înaltă din cele
existente. Dedicându-și întreaga viață acestui institut, în unul din ultimele
interviuri (Moldova Suverană, 08.10.1996) academicianul Andrunachievici
mărturisea cu o uimitoare modestie: „În cadrul Academiei de Științe am
participat la fondarea Institutului de Matematică…”
De la fondare și până în prezent în institut au fost efectuate cercetări în
trei domenii principale: matematica pură, matematica aplicată și informatica.
În 1964 au fost formate opt laboratoare: algebră şi logică matematică (şef
V. Belousov), analiză funcţională şi metode aproximative (şef I. Gohberg),
ecuaţii diferenţiale şi metode de calcul (şef C. Sibirschi), matematică aplicată
(şef V. Ceban), metode matematice ale fizicii teoretice (şef V. Moscalenco),
cibernetica energetică (şef G. Cealâi), programarea şi pregătirea problemelor
(şef M. Buşko-Juc), exploatarea calculatoarelor (şef A. Rusanov). După cum
putem observa din această enumerare, aici își au originea nu doar renumite
școli de cercetare în diverse domenii ale matematicilor, dar și cea de fizică
teoretică (transferată ulterior la Institutul de Fizică Aplicată), precum și
actualul Institut de Energetică.
Obiectul mândriei institutului îl constituie școlile științifice, care
i-au adus faimă în întreaga lume. Cea fondată și condusă de către acad.
V.  Andrunachievici includea următoarele direcții de cercetare: teoria struc
turală a algebrelor (inelelor) asociative, teoria radicalilor în algebre, inele,
module și alte sisteme algebrice, teoria aditivă a idealelor în inele, teoria
grupurilor și inelelor topologice, radicali în inele topologice, radicali în
module și categorii abeliene cu aplicații în teoria inelelor. În cadrul acestei
școli au fost formați 37 doctori și doctori habilitați, inclusiv 20 sub condu
cerea acad. V. Andrunachievici. “Arborele genealogic” al discipolilor acade
micianului Andrunachievici numără deja patru nivele, adică astăzi activează
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în cercetare doctori în matematică, care sunt elevi ai elevilor primilor
doctoranzi ai lui V. Andrunachievici.
În cadrul acestei școli au fost publicate 9 monografii, unele dintre cele
mai importante fiind „Радикалы алгебр и структурная теория”, editată în
Moscova la Editura”Наука” și semnată de acad. V. Andrunachievici și unul
din primii săi discipoli, acad. Iurie Reabuhin, alta semnată de un alt discipol
al său, acad. V. Arnautov cu colegi de la Universitatea „M. Lomonosov” din
Moscova editată la Editura „Marcel Dekker” SUA intitulată ”Introduction to
the theory of topological rings and modules”.
Este imposibil să enumeri rezultatele obținute în cadrul acestei școli,
vom încerca totuși să o facem, limitându-ne doar la câteva dintre cele mai
importante.
În domeniul teoriei radicalilor în algebre asociative au fost obținute
rezultate, devenite de-a dreptul clasice, anume cele referitoare la radicalii
speciali și cei idempotenți cu aplicații importante la descrierea unor clase de
algebre (așa-numitele teoreme structurale). În teoria aditivă a idealelor au
fost obținute o serie de rezultate fundamentale,care au oferit soluția definitivă
a problemelor principale din domeniu. Aceste probleme se referă la existența
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și unicitatea reprezentării fiecărui ideal al unui inel în formă de intersecție
finită de ideale speciale. Teoria generală a radicalilor în inele topologice
și-a găsit dezvoltarea prin determinarea particularităților ei în comparație
cu cazul inelelor discrete, cercetarea posibilităților prelungirii topologiilor
în diferite sisteme algebrice, studiul laticei tuturor topologiilor pe grupuri
abeliene și pe module. În domeniul radicalilor în module și categoriilor
abeliene cu aplicații în teoria inelelor a fost obţinută descrierea completă a
laticei claselor naturale de module ca parte booleană a laticei claselor închise
de module, evidenţiaţi preradicalii categoriei modulelor determinaţi de
functorii principali cu indicare relaţiile dintre ei şi criteriile de coincidenţă,
cercetaţi preradicali de tip special în categorii de module (preradicalii
standard) şi cu ajutorul cărora au fost definite patru operaţii noi în laticea
tuturor submodulelor oricărui modul.
O altă școală notorie, care activează cu mult succes și în prezent, este cea
a academicianului Constantin Sibirschi. Domeniul de cercetare îl constituie
metodele invarianților algebrici în teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale.
Școala numără 52 doctori și 7 doctori habilitați, inclusiv 19 teze susținute
sub conducerea acad. C. Sibirschi. Ca și în cazul scolii Andrunachievici,
„arborele genealogic” se extinde pe patru nivele. Acad. C. Sibirschi și dis
cipolii dumnealui au publicat 20 de monografii, inclusiv 6 traduse în alte
limbi. Direcții principale de cercetare le constituie invarianţii algebrici ai
ecuaţiilor diferenţiale și teoria topologică a sistemelor dinamice. În cadrul
primei din ele, aplicând metoda invarianţilor algebrici şi al algebrelor Lie
au fost obținute o serie de rezultate importante, precum rezolvarea proble
mei generalizate Poincaré despre numărul de elemente ale bazei idealului
Bautin. Rezultatele celei de a doua direcții sunt axate pe construirea siste
matică a teoriei topologice a sistemelor dinamice (cu, şi fără unicitate). Este
semnificativ faptul că metodele, dezvoltate de către acad. C. Sibirschi și dis
cipolii dumnealui astăzi sunt preluate în calitate de instrument de cercetare
într-o serie de centre științifice din Canada, Spania, Brazilia, China etc.
Școala profesorului Valentin Belousov se preocupă de cercetări în
domeniul teoriei cuasigrupurilor. Ea numără 45 doctori și doctori habi
litați, inclusiv 22 teze susținute sub conducerea prof. V. Belousov. Rezonanța
internațională s-a manifestat chiar din primii ani de existență a acestei școli,
în cadrul căreia au făcut stagii și doctorate matematicieni din Germania,
Iugoslavia, Cehoslovacia, România, Polonia, republici ale fostei URSS. Mono
grafia prof. V. Belousov “Основы теории квазигрупп и луп” (Moscova,
Наука, 1967) este și în prezent una de referință pentru cercetătorii în do
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meniu. A devenit clasică teorema Belousov despre patru cuasigrupuri, unite
prin legea asociativă, precum și teorema Belousov despre cuasigrupuri distri
butive și algebrele Belousov poziționate.
În prezent în IMI activează cu succes un colectiv de cercetare în do
meniul cuasigrupurilor, care a reușit nu doar să continue direcția începută
de conducătorul lor, dar și să găsească o cale nouă, care a condus spre dez
voltarea unor aplicații de criptografie. Astfel, au fost descrise: spectrul
cuasigrupurilor total parastrof-ortogonale, sistemele de codare cu un simbol
de control bazate pe cuasigrupurile total parastrof-ortogonale, schemele de
partajare a secretului bazate pe sistemele ortogonale de operaţii parțiale,
sistemele de operaţii n-are ce corespund schemelor de partajare a secretului.
Au fost construiţi criptoalgoritmi noi la baza cărora se află soluționarea a
două probleme dificile din teoria cuasigrupurilor.
Doctorul Aleksandr Kuznețov a fost unul din colaboratorii institutului,
pe care acad. Andrunachievici l-a convins să plece din Moscova pentru a face
cercetare la Chișinău. Un matematician cu talent de la Dumnezeu, devenit
celebru în domeniul logicii matematice fără a avea nici chiar studii medii
complete, a dezvoltat cu succes această direcție de cercetare în Moldova,
obținând o serie de rezultate importante. Printre ele se numără și criteriul
de recunoaştere a completitudinii funcţionale pentru logicile multivalente,
intrat în manuale cu denumirea de „Teorema lui A. Kuzneţov”. Șirul rezul
tatelor marcante îl continuă demonstrarea decidabilității problemei de
expresibilitate pentru logicile superintuiţioniste (intermediare între logica
clasică şi cea intuiţionistă) finit axiomatizabile şi local tabelare, soluţionarea
problemelor 5 şi 6 ale matematicienilor niponi T. Hosoi şi H. Ono despre
clasificarea în straturi a logicilor superintuiţioniste.
Școlile științifice, ca și orice organism viu, își au perioadele sale de
ascensiune și declin. Unele există atât timp cât există liderul lor, altele dăinuie
în timp, de dezvoltă, migrează dintr-o țară în alta. Așa s-a întâmplat și cu
școala m.c. AȘM Israel Gohberg. Ea a fost creată în IMI, cu specializare în
teoria operatorilor și ecuații integrale. Sub conducerea prof. I. Gohberg au
fost susținute 40 de teze de doctor și doctor habilitat, 19 din ele aparținând
doctoranzilor din IMI. Odată cu plecarea dumnealui din țară această
direcție de cercetare în institut a început să dispară, centrul deplasându-se
împreună cu fondatorul ei. Ilustrul matematician și-a continuat activitatea
în Universitatea din Tel-Aviv, devenind fondatorul revistei Integral equations
and operator theory, Editura Birkhäuser Verlag, Elveția și al seriei de cărți
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Operator theory: Adnvances and Applications, în cadrul căreia au apărut de
sub tipar cca 180 cărți.
Bazele cercetărilor în domeniul matematicii aplicate le-a pus profeso
rul Vasile Ceban. Astăzi se conturează două noi școli științifice, avându-i
drept lideri pe acad. G. Mișcoi, dr.hab. D. Lozovanu. Direcțiile actuale de
cercetare sunt: teoria jocurilor şi controlul optimal, teoria aşteptării şi teoria
probabilităţilor; modelarea matematică, metodele matematice şi algoritmii
de calcul (în mecanica corpului solid, dinamica gazelor şi economie).
Pe parcursul anilor în aceste domenii au fost publicate 52 de monografii,
care împreună cu un număr impunător de articole înglobează rezultate
importante, dintre care vom enumera următoarele:
• Cercetarea modelelor de aşteptare cu prioritate şi timp de orientare,
ce au permis generalizarea unor rezultate din teoria aşteptării;
• Elaborarea metodei generale de cercetare a evoluţiilor marcoviene alea
toare în spaţiul Euclid de dimensiune arbitrară. Prin aceasta a fost rezolvată
problema, formulată de celebrul matematician Mark Kaţ cu 50 de ani în urmă;
• Elaborarea schemelor de calcul performant pentru soluţionarea
problemelor multidimensionale ale dinamicii gazelor gravitaţionale;
• Elaborarea metodei reţelei extinse, ce reprezintă o generalizare a
metodei programării dinamice pentru problemele de control multicriterial
discret. Metoda nominalizată permite soluţionarea problemei fluxului de cost
minim în reţelele dinamice cu mai multe produse.
• Formularea şi demonstrarea condiţiilor necesare şi suficiente de exis
tenţă a situaţiei de echilibru Nash pentru jocurile poziţionale stocastice.
Prin cea mai spectaculoasă evoluție au trecut cercetările în informatică.
Începute în perioada când încă nici însuși termenul nu prea era în uz, ariile de
interese s-au schimbat împreună cu schimbarea generațiilor de calculatoare,
creându-se noi baze teoretice pentru sisteme de calcul tot mai performante
și cercetându-se căile de dezvoltare a diverselor aplicații pentru aceste sis
teme. Direcțiile actuale de cercetare sunt reprezentate prin studiul bazelor
teoretice ale informaticii, sistemelor informatice, a limbajelor formale și
celor naturale. Din multitudinea de rezultate, obținute în acest domeniu,
le vom evidenția pe cele ale prof. Iurie Rogojin, ce țin de existența mașinilor
Turing de dimensiuni mici și care depășesc unele rezultate clasice stabilite de
notorietăți precum Claude Shannon și Marvin Minsky.
În domeniul informaticii teoretice colaboratorii IMI au fost printre
primii în lume, care au abordat tematica calculelor bazate pe principii bio
logice, elaborând și cercetând mai multe modele, inclusiv ADN, sisteme
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TVDH, rețele de procesoare evolutive, P sisteme tranziționale, comunicative,
polimorfice, cu inserție-deleție, cu reguli „splicing”, cu membrane active,
cu replicații. În prezent se lucrează asupra modelelor hibrid, care îmbină
principiile biologice și cele cuantice.
Sub conducerea dr. Iurie Pecerschi au fost inițiate cercetări în inte
ligența artificială. Au fost dezvoltate metode de formalizare și prelucrare a
cunoștințelor (inclusiv fuzzy) și mijloace instrumentale corespunzătoare
destinate creării de sisteme expert. În particular a fost elaborată metoda
sistemelor simple de alternativă (și metoda matricelor fuzzy secționate).
De rând cu cercetările fundamentale, descrise mai sus, în IMI sunt efec
tuate și cercetări aplicative, care nu doar au contribuit la completarea tezau
rului de cunoștințe, dar și au fost implementate în diverse domenii socialeconomice. Vom prezenta doar câteva exemple, pentru a ilustra spectrul
preocupărilor anterioare și actuale.
Pentru agricultură au fost elaborate modele de determinare a zonelor
optime de livrare a materie prime pentru fiecare fabrică de zahăr aparte şi
programul de prelucrare a sfeclei de zahăr, a fost stabilită componenţa şi
structura optimă a parcului de maşini agricole, dimensiunile şi structurile
optime ale plantaţiilor pomicole, planul optim de amplasare a producerii
porcinelor. S-au calculat indicatorii fizico-mecanici ai solurilor și s-au pro
pus recomandări pentru determinarea fiabilităţii sistemelor de irigare prin
picături.
Pentru industria alimentară au fost elaborate modele matematice ce au
permis optimizarea procesului de fabricare a sucurilor din struguri, deter
minarea volumului optim al depozitelor frigorifice ale fabricii de conserve,
calculul indicatorilor programului de producere în industria zahărului,
graficul optim de transportare a materiei prime la fabricile de lactate, calculul
indicatorilor economici de producere la întreprinderea de conserve.
Un șir de modele elaborate de către cercetătorii noștri au fost imple
mentate în industrie. La Tighina în baza programelor elaborate de către spe
cialiștii din IMI se calcula planul de producere pentru uzina de construcţii
de maşini, planul de pregătire tehnologică flexibilă la o întreprindere auto
matizată.
Un alt exemplu de colaborare a matematicienilor cu sfera de producere îl
constituie transportul auto. Au fost elaborate scheme optime de transportare
a mărfurilor între orașe, elaborat un plan de planului de formare a clientelei
întreprinderilor de transport, s-a propus optimizarea structurii parcului de
automobile în Republica Moldova.
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Rezultate interesante au fost obținute din conlucrarea cu institutele de
ramură, marcate prin elaborarea sistemelor de modelare a proceselor de
propagare a undelor în diverse medii, calculul tensiunilor în medii elastice,
prognozarea fiabilităţii dinamice ale elementelor de construcţii, optimizarea
elementelor construcţiilor, calculul regimurilor de exploatare a rezervoarelor
subterane de gaze.
Institutul a participat la elaborarea softului de bază pentru câteva calcu
latoare performante, proiectate și produse în Uniunea Sovietică. Vom men
ționa lucrările efectuate pentru seria de supercomputere Elbrus, aportul adus
de către cercetătorii moldoveni la elaborarea compilatoarelor paralele pentru
sistemul complex reconfigurabil PS3000 și la elaborarea compilatoarelor și
editoarelor de texte pentru calculatorul SAMSON.
Putem înscrie în palmaresul nostru și unele lucrări ce au contribuit la
informatizarea limbii române în perioada formării statului nostru. Printre
ele corectorul de texte pentru limba română ROMSP și Web-portalul cu
acces liber al resurselor şi instrumentelor lingvistice.
O realizare de succes medaliată cu aur la expoziția “Fabricat în Mol
dova” (2011) o constituie sistemul suport decizii pentru diagnosticul ultra
sonografic al organelor zonei abdominale, care ghidează medicul în procesul
de investigație ajutându-l la obținerea și formularea concluziilor.
Desigur, tabloul istoriei institutului nu ar fi complet dacă nu am aminti
despre centrul de calcul.
Istoria tehnicii de calcul în spațiul actual al Republicii Moldova începe,
de fapt, cu procurarea în anul 1962 a primei mașini electronice de calcul
(după cum se numea atunci) БЭСМ-2М pentru dotarea Centrului de Calcul
din cadrul Institutului nostru. Acest centru a servit nu doar la obținerea de
noi rezultate în diverse domenii de cercetare (matematică, fizică, biologie,
seismologie tec.), dar și-a adus și un aport substanțial la soluționarea unui
șir de probleme economice importante și, poate nu mai puțin important, la
formarea unui număr impunător de specialiști care au asigurat funcționarea
a  celor peste 30 de centre de calcul ramurale din republică.
Rezultatele cercetărilor noastre au fost materializate în 127 volume din
seria “Математические исследования” („Cercetări matematice”), 15 volume
din seria “Прикладная математика и программирование” (matematică
aplicată și programare), 107 monografii, din care 14 au fost reeditate în alte
limbi. Au fost organizate 80 de conferinţe şi simpozioane, susţinute 34 teze
de doctor habilitat şi 239 teze de doctor. Institutul este cunoscut și în calitate
de editor al revistelor Buletinul Academiei de Ştiinţe. Matematica, Computer
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Science Journal of Moldova, Quasigroups and related systems, printre autorii
cărora se numără matematicieni și informaticieni din Australia, Austria,
Algeria, Belarus, Canada, China, Elveția, Franța, Germania, Grecia, India,
Israel, Italia, Iran, Mexic, Mongolia, Muntenegru, Peru, Polonia, România,
Rusia, Slovacia, SUA, Ucraina, Ungaria, etc.
Pe parcursul ultimilor 20 de ani Institutul a Participat la executarea a
50 de proiecte internaționale cu parteneri din centre științifice de performanță
din diferite țări ale Europei, Asiei, Americii.
De cea mai înaltă distincție a țării în domeniul cercetării – Premiul
de Stat și Premiul Național – s-au învrednicit 11 colaboratori, 19 au obținut
respectivul premiu pentru tineret, 10 – Premiul Constantin Sibirschi, iar 11
medalia Dimitrie Cantemir.
Aniversările sunt numai un prilej de trecere în revistă a celor ce au fost
realizate și nicidecum de a se încununa cu lauri. Cercetătorii institutului speră
că următorii 50 de ani vor fi nu mai puțin fructuoși decât cei ce i-am parcurs.
Dr. hab., prof. Svetlana COJOCARU
m. c. al AŞM Constantin GAINDRIC
Akademos, nr. 2(33), 2014

ȘTIINȚA MATEMATICĂ ÎN MOLDOVA

D

ezvoltarea științei, inclusiv a cercetărilor matematice, în Moldova
a devenit posibilă numai după Marea Revoluție Socialistă din
Octombrie și formarea Uniunii RSS. Până atunci pe teritoriul republicii
instituții de cercetări științifice sau de învățământ superior nu erau, iar
munca de investigație purta un caracter episodic. Odată cu formarea
RASS Moldovenești a fost organizată pregătirea intensă a cadrelor pentru
instituțiile de învățământ superior și școlile medii. Un rol mare în aceasta
l-a jucat Institutul Pedagogic „T. G. Șevcenco” din Tiraspol. În anul 1940,
îndată după reunirea Basarabiei cu Patria Sovietică și formarea RSS
Moldovenești, a fost deschis Institutul Pedagogic din Chișinău, iar la 12
octombrie 1945 SCN al Uniunii RSS a adoptat hotărârea cu privire la
organizarea Universității de Stat din Chișinău. Aceasta a pus începutul
dezvoltării unor cercetări originale în domeniul științelor fizico-tehnice și
matematice și a făcut posibilă lărgirea în continuare a rețelei instituțiilor de
învățământ superior din republică. Universitatea de Stat, cât și instituțiile
pedagogice au devenit forjerii de pregătire a cadrelor de cercetători tineri.
La catedrele lor au fost realizate primele lucrări științifice în domeniul
matematicii.
Înființarea AȘ a RSS Moldovenești, organizarea în cadrul ei a cercetărilor
științifice matematice, iar mai apoi – și a Institutului de Matematică cu
Centrul de Calcul au creat noi posibilități pentru dezvoltarea în continuare
a științei matematice în Moldova. Institutul a început să acorde UN ajutor
mare instituțiilor de învățământ superior la completarea cu cadre de
calificație superioară. Aceasta a contribuit la lărgirea tematicii științifice a
catedrelor, a legăturilor acestora cu institutul.
Din anul 1964 cercetări matematice se desfășoară și la Institutul Poli
tehnic „S. Lazo” din Chișinău. În anii următori în republică a fost deschis un
șir de centre de calcul; la organizarea cărora și-a adus concursul Institutul
de matematică cu Centru de calcul al AȘ a RSS Moldovenești. Crearea
Institutului de cercetări științifice în domeniul planificării de pe lângă
Comitetul de Stat pentru planificare al RSS Moldovenești și a Centrului
republican de Calcul al Ministerului învățământului superior și mediu de
specialitate al RSS Moldovenești a lărgit și mai mult baza pentru efectuarea
cercetărilor matematice cu caracter aplicativ. La dezvoltarea matematicii în
republică un aport considerabil îl aduce academicianul AȘ a RSS Moldovenești
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V. A.  Andrunachievici, directorul Institutului de Matematică cu Centrul de
Calcul. Fiind discipol al școlii matematice moscovite, dumnealui a transmis
cele mai bune tradiții ale ei numeroșilor săi discipoli. În continuarea acestor
tradiții matematicienii din Moldova au efectuat cercetări ale diferitelor logici
neclasice ale propozițiilor, a fost dezvoltată teoria radicalilor inelelor, algebrelor
și categoriilor, teoria structurală a neautoconjugați și ecuațiilor integrale.
Un șir de lucrări sunt dedicate creării metodelor și tehnologiei proiectării
sistemelor poliglote parametrice de translare și a sistemelor transmițătoare
cu acțiune paralelă, cât și prelucrării informației grafice și creării mijloacelor
lărgite ale graficii mașinizate. Astfel, spectrul cercetărilor fundamentale este
destul de larg. Afară de aceasta, un important complex de probleme elaborate
de savanții-matematicieni din Moldova este legat nemijlocit de problemele
organizării și dirijării economiei naționale a republicii. S-au obținut un șir de
rezultate în domeniul teoriei deservirii în masă, sistemelor prioritare, siste
melor legate de diviziunea în timp și proceselor marcoviene dirijate. Pe baza
lor au fost introduși în economia națională algoritmi efectivi care optimizează
funcționarea mașinii electronice de calcul încadrate în procesul tehnologic.
A fost elaborată teoria și metodele numerice de rezolvare a unor
probleme ale elasticității și termoplasticității, care și-au găsit aplicare
practică la turnarea cablurilor și altor probleme ale defectoscopiei. Au
fost efectuate cercetări privind modelarea matematică a proceselor de
planificare și dirijare a diferitor obiecte economice. Astfel, modelele de
optimizare a planificării și dirijării operative se folosesc la întreprinderile
de construcție a mașinilor. Cu ajutorul metodelor matematice au fost
elaborate modele de optimizare a planului de producție al întreprinderilor
de conserve, a planului de dezvoltare și amplasare a producției agricole în
raionul administrativ.
Se editează Buletinul AȘM „Științele matematice”. Afară de aceasta, au
fost editate 67 volume ale anuarului «Cercetări matematice», 14 volume
ale culegerii „Matematica aplicată și programarea”, un număr mare de
monografii.
Despre creșterea numărului de cadre științifice matematice din republică
vorbesc elocvent următoarele date: în anul 1940 printre matematicienii din
Moldova nu era un candidat sau doctor în științe, în 1947 erau 3 candidați,
iar în anul curent în centrele științifice ale republicii lucrează 10 doctori și
peste 150 de candidați în științe matematice. Astfel, într-un timp relativ scurt
în RSS Moldovenească s-au desfășurat pe larg cercetări științifice, au crescut
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cadre de calificație superioară și s-au format direcții științifice de cercetare,
care au fost înalt apreciate atât în țară, cât și peste hotare.
În Lucrarea fundamentală „Istoria matematicii în Uniunea RSS”, editată
de AȘ a Uniunii RSS și AȘ a RSS Ucrainene, se povestește despre școlile
științifice moldovenești în domeniul algebrei, ecuațiilor diferențiale și
geometriei. De menționat că la Institutul de Matematică cu Centrul de
Calcul activează un consiliu specializat de susținere a tezelor de candidat la
specialitatea logică matematică, algebra și teoria numerelor. De la înființa
rea lui au fost susținute 55 teze ale colaboratorilor științifici din Chișinău,
Moscova, Sverdlovsk, Tomsk, Harkov, Baku, Tartu, Erevan și multe alte
orașe ale țării, cât și din RP Bulgară și RS Vietnam. La recomandația
Comisiei superioare de atestare de pe lângă Sovietul Miniștrilor al Uniunii
RSS la institut sunt trimise pentru recenzare teze la algebră.
Pentru succese în dezvoltarea științei matematice și pregătirea cadrelor
științifice de calificare superioară Institutul de Matematică cu Centrul de
Calcul al AȘ a RSS Moldovenești a fost decorat cu Ordinul Drapelul Roșu
de Muncă.
Opt savanți matematicieni au fost distinși cu Premiul de Stat al RSS
Moldovenești, alți zece au devenit laureați ai Premiului „Boris Glavan”
al comsomolului din republică pentru știință. Astăzi Moldova se socoate
pe bună dreptate republică cu o dezvoltată cultură matematică. Aceasta a
devenit posibil datorită grijii pe care o acordă partidul și guvernul dezvoltării
științei, datorită ajutorului acordat de savanții tuturor institutelor științifice
din republicile-surori. Un ajutor de neprețuit la pregătirea cadrelor și
dezvoltarea cercetărilor matematice în Moldova au acordat savanții de la
Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova, Institutul de Mate
matică „V. A. Steklov” al AȘ a Uniunii RSS și Institutul de Matematică al
Secției din Siberia a AȘ a Uniunii RSS, Institutul de Cibernetică al AȘ a RSS
Ucrainene, instituțiile științifice din Federația Rusă, RSS Ucraineană ș. a.
Mergând întru întâmpinarea slăvitului jubileu al Țării Sovietelor, savanții
din Moldova trasează noi căi de dezvoltare a științei, de întărire a legătu
rilor ei cu producția.
C. SIBIRSCHII, academician al AȘ a RSS Moldovenești
V. ARNAUTOV, doctor în științe fizico-matematice
C. GAINDRIC, candidat în științe tehnice
Moldova socialistă, 28 august 1982

STANDARDELE EUROPENE AR IMPULSIONA
DEZVOLTAREA

Î

n invitația de a participa cu un articol în acest volum mi se solicita de a
scrie: „...cu privire la istoricul CNAA, impresiile și relațiile pe care le-ați
avut Dvs. cu această structură și oamenii ei sau despre contribuția personală
pe care ați adus-o la evoluția și buna desfășurare a activității ei”.
Deja au fost publicate două materiale, scrise de către specialiști în istorie
(profesorul Valeriu Cozma) unul ‒ cu privire la apariția și primii 10 ani de
activitate a CSA și al doilea cu ocazia unui jubileu al academicianului B.
Melnic ‒ primul ei președinte.
Deci omit istoricul CNAA, deoarece nu cred că o voi face mai bine decât
în acele lucrări.
Să fiu sincer, relațiile mele la începuturi cu CSA nu au fost prea senine.
Se afirma că CSA are o bază de date ale cercetătorilor din Republica
Moldova. Am intrat în conflict cu responsabilii de menținerea și actualizarea
ei deoarece eu insistam că se înregistrează doar deținătorii de grade
științifice (și atunci, ca și acum, se susțin teze de doctorat de persoane care
încetează activitatea științifică odată cu obținerea diplomei de doctor) și
nu se fixează trecerea dintr-o instituție în alta, despre avansări etc., afilierea
fiind considerată cea de la data primei înregistrări. Însă cel mai nostim,
dar și strigător la cer era modul de „actualizare”a bazei de date. Doamna
programatoare (numele î-l omit, deoarece nu a mai activat în CSA) examina
conștiincios și minuțios necrologurile din ziarele republicane și „Chișinăul
de seară ” și excludea persoanele decedate.
După 14 octombrie 2002, când am preluat postul de președinte al CSA,
am încetat practică dubioasă, am anulat „graficul” de funcționare al ser
verului, care se conecta numai pe orele de lucru a doamnei programatoare.
Primele luni de activitate mi-a fost greu (însă, cred eu, și mai greu
le-a fost colaboratorilor). În primul rând fiindcă, din motive necunoscute
mie, cu toate că CȘS funcționau, Prezidiului i se interzisese să examineze
dosarele venite la CSA. Astfel se acumulaseră dosarele ce de 10 luni așteptau
examinarea.
Actele normative erau aprobate numai în CSA. Spre exemplu, Nomen
clatorul specialităților cu studii superioare se aproba, ca și acum, de către
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Parlament, iar a specialităților științifice cu greu, după repetate și insistente
încercări, am reușit să-l aprobăm de către Guvern.
În statele de personal erau 19 posturi. Specialiștii (cu mici excepții)
erau responsabili de examinarea dosarelor la multe specialități. Numai
un exemplu: pedagogia, sociologia, artele, lingvistica, economia erau în
sarcina unui specialist. Se cerea mărirea numărului de specialiști în aparat.
Calculatoare aveau doar programatoarea pomenită și secretara președintelui.
Mesele, scaunele erau deteriorate dar și acelea pentru vizitatori nu ajungeau...
Birourile se cereau reparate.
Era greu să stabilesc cu ce să încep…
Am studiat practica organelor de atestare a cercetătorilor în țările
Europei după un studiu elaborat de UNESCO. În același timp am încercat să
apreciez starea de lucruri la noi în țară printr-o abordare sistemică reieșind
din câteva principii evidente.
– competența în examinare la fiecare etapă a procesului. Atestarea la
grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice trebuie să se efectueze
de către specialişti de calificare superioară sau egală celei de care dispune
pretendentul, recunoscuţi pentru competenţa şi prestigiul profesional.
Drept urmare a fost luată decizia de a forma CȘS din 5‒7 specialiști în
tematica tezei supuse examinării, deoarece erau (și sunt) prea puține domenii
în care activează 13‒15 specialiști ce urmăresc lucrările de ultimă ora la
tematica examinată (în regulamentul funcționării CȘS de pe acele timpuri
acela 13‒15 era numărul aprobat de Prezidiul CSA). Firesc era necesară
formarea CȘS pentru fiecare teză concretă.
– creșterea rolului colectivului primar. Este cunoscut faptul că pe
măsură ce se desfășoară procesul examinării competența într-o problemă
concretă scade însă se măresc drepturile. Colectivul primar (laborator,
catedră) din care face parte autorul tezei, membrii cărora efectuează cercetări
la o temă comună, dar și cercetătorii din alte colective cu profiluri apropiate,
bineînțeles, sunt cei mai indicați să aprecieze rezultatele cercetării supuse
evaluării.
Practica cercetătorilor din științele exacte de a prezenta rezultatele
cercetării până a le publica mai întâi la seminare am considerat-o necesară
de a fi promovată și la examinarea tezelor de doctorat pentru toate specialită
țile. Așa, învingând rezistența multor profesori (cineva chiar mă întrebase
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în public ce este aceasta seminar), a fost introdusă examinarea tezelor la
seminarul de profil.
După susținere, tezele se examinau de un număr mic de comisii largi
de experți. Astfel aceeași comisie de experți evalua teze din construcții,
energetică, informatică, transport etc.
Și la alte specialități se practicau lucruri similare.
De aceea s-a mărit de trei ori numărul comisiilor formate din experți în
domeniu. Astfel se spera la o examinare mai competentă a tezelor.
– transparența. S-a elaborat site-ul care, în viziunea conducerii CSA,
trebuia să devină un instrument util în activitatea personalului, dar și pentru
competitori și toți cercetătorii.
Se pare că acest site și-a îndeplinit rolul. La timpul elaborării era unul
din cele mai performante. Mai mult ca atât, a ocupat primul loc la concursul
Webtop în 2005. Dovadă utilității sale (drept că acum nu mai conține toată
informația care a fost proiectată și deja era plasată) este numărul mare de
vizitatori nu numai din Republica Moldova. Viabilitatea o demonstrează
faptul că s-a revenit (după abandonare și apariția unei alte versiuni) la siteul inițial. Exemplul nostru în privința afișării tezelor l-au urmat organele de
atestare din multe țări.
Sunt conștient de faptul că nu tot ce a fost gândit s-a realizat în modul
preconizat.
Seminarele de profil în loc să întrunească numai specialiști au incorporat
și persoane ce nu au nicio lucrare în domeniu. Unele seminare se întrunesc
numai cu ocazia examinării tezelor.
Din iulie 2004, odată cu adoptarea Codului cu privire la ştiinţă şi
inovare al Republicii Moldova, s-a legiferat statutul actelor cu privire
la atestarea personalului științific și au apărut noi obligații în privința
acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. CSA a devenit CNAA.
Fiecare etapă de dezvoltare a CSA – CNAA a cerut eforturi pentru a satisface
noile cerințe și noile condiții. Personalul, un colectiv calificat, le face față,
însă acreditarea și atestarea pot decurge normal numai în cazul când toți
participanții la proces, iar aceștia suntem noi, profesorii și cercetătorii, vom
fi onești, exigenți și nepărtinitori. Se pare că nu întotdeauna ne reușește.
Cred că problema cea mare nu constă în mărirea numărului de indicatori
luați în considerare la evaluare, ci în găsirea punctelor vitale ale procesului
de  cercetare. Și alt moment ‒ să nu fetișizăm anumiți indicatori.
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Intrând în spațiul comun european de cercetare, avem exemple demne
de urmat, standarde ce ne impulsionează dezvoltarea, dar să nu uităm de
tradițiile bune ce ne-au permis să ajungem în ziua de azi.
Din volumul „Evaluarea și atestarea – chezășia calității în cercetare
și învățământul superior. CNAA 20 ani de activitate”,
Chișinău, 2012, pp. 233-236

SCRISOARE DESCHISĂ, ADRESATĂ
DLUI ANDRIAN CANDU, PREŞEDINTE
AL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

N

oi, cei care reprezentăm ştiinţa autohtonă, membri titulari şi
membri corespondenţi, doctori habilitaţi, directori de institute, ne
adresăm către Dumneavoastră cu această scrisoare deschisă, fiind convinşi
că nu există o altă cale de a Vă expune opinia celor ce fac ştiinţă, poartă
răspundere pentru autoritatea ei în faţa viitoarelor generaţii şi cunosc căile
de dezvoltare a acesteia.
Pe parcursul ultimelor luni, prin Sfatul academicienilor, membrii AŞM
şi directorii institutelor de cercetare au fost adresate solicitări către Dumnea
voastră, domnule Preşedinte al Parlamentului, A. Candu, prim-ministrul,
domnul P. Filip, preşedintelui Partidului Democrat, domnul V. Plahotniuc,
de  a organiza o întâlnire cu Domniile Voastre în scopul examinării proiec
tului de reformare a sistemului de guvernare a ştiinţei şi a Academiei de Ştiinţe
a Republicii Moldova. Cu regret, adresările noastre au fost ignorate. În pofida
solicitărilor oamenilor de ştiinţă, proiectul respectiv a fost discutat şi apro
bat de Parlament fără a se lua în considerare opinia comunităţii ştiinţifice.
Proiectul aprobat de Guvern şi Parlament a fost definitivat cu încălcări
ale principiilor democratice şi fără dovezi convingătoare privind fiabilitatea
lui. Cele menţionate au şi determinat esenţa dezastruoasă a acestui document.
În viziunea noastră, însăşi reforma Academiei de Ştiinţe nu este pe
deplin justificată sau argumentată, deoarece sistemul de gestionare a ştiinţei
autohtone prin CSŞDT şi Adunarea Generală a fost înalt apreciat de către
experţii europeni ca fiind unul democratic şi eficient pentru o ţară cu resurse
financiare limitate. Tocmai că acest sistem a asigurat revitalizarea ştiinţei după
criza din anii 1990-2004, obţinerea unor rezultate ştiinţifice performante şi
integrarea în sistemul european de dezvoltare a ştiinţei.
Analiza situaţiei în care s-a pomenit ştiinţa autohtonă, inclusiv AŞM,
în ultimul timp denotă că atacurile masive la adresa Academiei de Ştiinţe
a Republicii Moldova n-au fost întâmplătoare. În opinia noastră, această
denigrare nu este generată de activitatea ineficientă a institutelor ştiinţifice,
ci mai curând de intenţia unor persoane politice de rang înalt de a privatiza
patrimoniul AŞM, ce include terenurile şi imobilele institutelor ştiinţifice.
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Constatăm, cu regret, că membrii Alianţei de guvernare nu apreciază la justa
sa valoare ştiinţa şi Academia de Ştiinţe, în calitate de element esenţial în
asigurarea existenţei şi independenţei statului nostru, dar şi a dezvoltării sale.
Este cert faptul că fără o ştiinţă performantă, în condiţiile lipsei de surse
energetice şi minerale autohtone, Republica Moldova n-are şanse de a-şi
menţine independenţa. Legea aprobată privind modificarea şi completarea
Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova vine în con
tradicţie cu acest postulat. Respectivul act legislativ se va răsfrânge nefast
nu numai asupra ştiinţei, dar şi a dezvoltării statului nostru. O consecinţă a
acestui document va fi şi destrămarea Academiei, ca cel mai înalt for ştiinţific
al republicii noastre, dispariţia institutelor ştiinţifice. Consolidarea ştiinţei,
dar nu scindarea ei prin ministere şi lipsirea Academiei de institutele sale
știinţifice trebuie să devină imperativul categoric al guvernării. Privarea
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, care întruneşte cei mai buni sa
vanţi, de institutele sale ştiinţifice este un nonsens, deoarece astfel aceasta îşi
pierde statutul de unica instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei
şi de inovării, de coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi inovare
şi  nu poate îndeplini funcţia de consultant ştiinţific al autorităţii publice.
Apropo, în ultimele decenii au fost întreprinse încercări în unele ţări
(Kazahstan, Austria, Georgia etc.) de a lichida Academiile de Ştiinţe, acţiuni
care s-au dovedit a fi nu doar ineficiente, ci şi cu consecinţe nefaste asupra
dezvoltării ţărilor respective, iar faptul restabilirii acestora a necesitat inves
tiţii financiare semnificative.
Numai cei care sunt indiferenţi faţă de soarta ştiinţei şi a Academiei
de Ştiinţe pot afirma că „implementarea înţeleaptă” a noilor prevederi –
trecerea institutelor de cercetare din cadrul AŞM la ministere – va demonstra
viabilitatea ştiinţei.
În interesul statului nostru şi al ştiinţei autohtone, vă adresăm rugămintea
de a nu pune în aplicare Legea privind modificarea şi completarea Codului
cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Cu o astfel de solicitare
s-au adresat şi membrii Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse către Duma
de Stat, deci pentru a se revizui textul iniţial privind reformarea Academiei
respective, pregătit de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, care prevedea
transformarea acesteia într-un „club de interese”, aşa cum concepe şi Legea
modificării Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, adoptată de Parlamentul
Republicii Moldova. Experimentul Guvernului României de până la Revo
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luţia din 1989, când institutele Academiei Române erau subordonate minis
terelor, s-a dovedit a fi un eşec total, care a fost depăşit cu greu.
Considerăm că, în acest sens, ar fi necesară stoparea sau, cel puţin,
amânarea procesului de promovare a respectivelor reforme în ştiinţă până
la studierea efectelor negative ale acestora în ţările menţionate, iar după o
analiză minuţioasă şi consultarea specialiştilor cu experienţă în cercetare să
revenim la reformele necesare.
Rugămintea noastră este determinată de responsabilitatea faţă de soarta
ştiinţei autohtone şi a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.
26 semnături
Literatura şi arta, nr. 37(3758), 14 septembrie 2017

Partea IV

UNELE INTERVIURI

INTERVIU ANIVERSAR CU DOMNUL
CONSTANTIN GAINDRIC
Daniela GÎFU: Un reper de profesionalism, o figură luminoasă, un om
al echilibrului, devotat, sofisticat, galant, educat, uneori însingurat... sunt
doar câteva trăsături pe care le aveţi. Dumneavoastră cum v-aţi descrie,
stimate Domnule Profesor?
Constantin GAINDRIC: Din calificativele ce mi le atribuiți consider
mai apropiate de original om al echilibrului (numai în unele cazuri), devotat,
uneori însingurat…Dar și pedant (o calitate nu prea agreată de colegi).
Daniela GÎFU: Puţină istorie personală, vă rog! Amintiri din copilărie.
Amintiri din adolescență.
Constantin GAINDRIC: Un singur copil într-o familie de țărani care
citeau ziare dacă vreun vecin fiind la Bălți cumpăra și ruga să i se citească ca
să știe, dacă nu se va începe iar război, cărți erau doar câteva și acelea departe
de interesele lor. Am fost un copil destul de bolnăvicios, retras, care a fost
înscris la școală deoarece o sală de clasă se afla chiar în casa noastră. Când
părinții plecau, eram lăsat pe seama învățătoarei și răspundeam la întrebări
când altcineva nu știa răspunsul. La un control în primăvara anului 1948,
inspectorul o întrebă pe dna Obadă, învățătoarea, de ce nu-l întreabă pe
micuțul din banca întâia, care tot timpul ridică mâna. A fost nevoită să mă
ridice să răspund, iar în registru a apărut numele meu. Probabil s-a temut
doamna învățătoare să spună că încă nu eram elev.
Daniela GÎFU: Practic, v-ați născut și v-ați format în perioada
„socialismului dezvoltat”, când grafia latină a fost interzisă. Am avut
bucuria să descopăr atașamentul față de valorile românești. Cum ați descrie
cei 47 de ani până când a apărut prima publicație scrisă cu grafie latină în
limba română? Cât de greu a fost să vă adaptați?
Constantin GAINDRIC: Primele cărți citite și manualele au fost cu
grafie chirilică, însă am avut de la un unchi al mamei vreo 4 cărți cu grafie
latină. Îmi amintesc de romanul „Ben-Hur” , o istorie a creștinismului
(autorul Lew Wallace), pe care l-am recitit iarna aceasta , „Război și pace”
de L. Tolstoi, o carte despre preocupările de fenomene paranormale ale unui
vestit fizician și chimist englez William Crookes și o nuvelă în versuri (nu
știu nici autorii, nici denumirile, deoarece nu aveau primele pagini) despre
un oarecare Ion Săracul.
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Vă dați seama cât de potrivită lectură era pentru un copil de 8-9 ani…
Peste mulți ani am început să-mi colectez o bibliotecă în română, din cărți
procurate de la librăria „Drujba” din Moscova, unde vânau cărți românești cei
ce făceau studii în metropolă. Erau foarte ieftine și ne puteam permite chiar
cu bursele noastre. În a.1965-1966 am abonat, fiind în Moscova, ziare editate
la București. Revenind la Chișinău, abonasem săptămânalul „Literatura și
Arta”, însă nu aveam răbdarea să ajung acasă și făceam coadă la chioșc, să-l
citim cu colegii de dimineață.
Mi se pare că nimeni din cei, ce au ținut o carte în mână, nu au avut
nevoie de o adaptare specială la grafia latină. Sper că nu greșesc.
Întrebați de atașamentul față de valorile românești. Cred că în primul
rând ar fi cazul de vorbit de valori general umane. Și să nu vă mire afirmația
că în Uniunea Sovietică am avut norocul să avem acces la valorile literare
universale. S-au tradus în rusă cei mai mari scriitori occidentali (excepție
cei contemporani, ce în mod direct nu agreau ideologia promovată). Și toate
cărțile erau accesibile ca preț. Se citea, se discuta. Practic în fiecare locuință
erau cărți, mai ales când editurile din Chișinău au purces la editarea a câte
100‒200 de mii de exemplare ale celor mai solicitați autori. Și la Chișinău o
perioadă mică de timp se găseau cărți ale autorilor români, dar mai multe
traduceri , însă foarte repede a dispărut această posibilitate. O cunoștință,
șef de secție la departamentul comerț cu cărți, îmi spunea cum baloturi
nedespachetate erau returnate cu motivația “ la Chișinău nu se solicită decât
albumele de artă în limba română”.
Daniela GÎFU: După terminarea studiilor liceale ce v-a determinat
să vă înscrieţi la Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălți!? Ce
eminenţi dascăli v-au marcat parcursul inițial?
Constantin GAINDRIC: În școala medie (licee nu erau în URSS) eram
pasionat nu numai de matematică, dar și de chimie. Știm cu toții ce influență
are un profesor erudit pasionat de disciplina ce o predă. Iar profesorul
de chimie, dl. Jamba m-a sfătuit să mă înscriu la facultatea de chimie a
Universității din Chișinău. Nu știu dacă am fi discutat acum, în caz de îmi
acceptau actele. Mi s-a spus însă, că deoarece nu aveam nici 16 ani împliniți,
să vin când voi avea 17 ani. – așa erau regulile pentru admiterea la chimie.
La Bălți astfel de restricții nu erau. Astfel m-am înscris la matematică, având
norocul să ascult prelegerile profesorilor Valentin Belousov, Israel Gohberg,
Vasile Ceban, care au influențat și mai departe viața mea. Peste ani am devenit
și colegi la Institutul de Matematică cu Centru de Calcul.
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Daniela GÎFU: După terminarea facultăţii aţi început să lucraţi în
domeniul cercetării la Institutul Central Economico-Matematic al Academiei
de Ştiinţe a Uniunii Sovietice din Moscova. De ce Moscova? Cum ați descrie
acea perioadă?
Constantin GAINDRIC: După facultate am fost înrolat în armata
sovietică. Profesorul V. Belousov, care deja activa în Institutul de Matematică,
mi-a spus ca la întoarcere să apelez la domnia sa. Cei trei profesori din Bălți
m-au recomandat academicianului Vladimir Andrunachievici, directorul
Institutului, care a găsit pentru mine un post de laborant superior. Peste vreo
3 săptămâni eram deja delegat la Moscova, la Institutul Central EconomicoMatematic al Academiei de Ştiinţe a Uniunii Sovietice, pentru un stagiu de
doi ani în domeniul modelării matematice a proceselor din economie. Era un
institut recent format la insistența unor personalități marcante, academicienii
V. Nemcinov, L. Cantorovici (laureat al Premiului Nobel), N. Fedorenco și
alții, care vedeau necesitatea unor abordări contemporane a problemelor
economiei. Am avut norocul să particip la mai multe evenimente, având
colegi cercetători matematicieni și economiști, cu viziuni moderne, complet
diferiți de marea majoritate a economiștilor închistați în dogmele promovate
de oficialități.
Daniela GÎFU: La câţiva ani după fixarea pe post la Institutul
Central Economico-Matematic al Academiei de Ştiinţe a Uniunii Sovie
tice din Moscova, v-ați susținut teza de candidat în științe tehnice (echi
valent cu actualul titlu de doctor) la același institut, apoi vi se conferă
titlul ştiinţifico-didactic de cercetător ştiinţific superior. Practic, până la
câștigarea independenței Republicii Moldova, dumneavoastră vă împlineați
profesional în inima fostei URSS. Cum ați descrie toți acești ani? Ce  bariere
ați întâmpinat, dacă le-ați întâmpinat?
Constantin GAINDRIC: Cred că este o confuzie. M-am întors la
Chișinău la Institut după doi ani în octombrie 1966.
Între timp în URSS se promova ideea creării unui sistem centralizat de
planificare bazat pe metode economico-matematice utilizând calculatoarele.
La Moscova se formase un Institut de cercetări în problemele planificării și
un centru de calcul al Comitetului de Stat al Planificării al Uniunii Sovietice.
Și în fiecare din cele 15 republici din componența US s-au creat centre de
calcul al Comitetelor republicane de planificare. De aceea s-a solicitat să fie
delegat la o structură a Comitetului republican pentru planificare cineva, care
– 184 –

ar consulta și ajuta la formarea centrului de calcul. La moment în Institutul
de Matematică mai era un coleg dr. D. Zambițchi, care făcuse o specializare
la Institutul Central Economico-Matematic.
Nu cunosc considerentele, de ce în iunie 1967 anume eu am fost tran
sferat la dispoziția Comitetului republican pentru planificare. Așa ca în
1970, la 29 ani neîmpliniți, am fost numit director al Centrului de calcul
al Comitetului republican pentru planificare (Gosplanului). Continuam
cercetările, însă mediul nu era prea prielnic.
Numai în octombrie 1977 am reușit să mă întorc în Institutul de Mate
matică. Am prezentat și susținut teza de doctor (numită în URSS de candidat
în științe, cea de a doua fiind de doctor în științe) la Institutul Central
Economico-Matematic. Se abordau problemele modelării funcționării trans
portului de mărfuri.
De ce în științe tehnice (în România inginerești)? Datorită nomen
clatorului specialităților științifice din acele timpuri. Specialitatea „Infor
matica” în Republica Moldova a fost inclusă în nomenclatorul specialităților
științifice doar în anul 2004.
Daniela GÎFU: Studiile doctorale le-ți finalizat în anul 2000, când vi
s-a conferit titlul de doctor habilitat la Universitatea Tehnică a Moldovei.
Așa ați ales să lucraţi în mediul academic? Sau v-ați împărțit între cercetare
și catedră? Ce materii/ştiinţe ați predat studenţilor dvs.?
Constantin GAINDRIC: Ar fi cazul de precizat, a doua treaptă – doctor
habilitat există în câteva țări europene Franța, Ungaria... (și în România a
existat titlul de doctor-docent).
Practic toată activitatea mea a decurs în instituții de cercetare. Aici
mă simțeam acasă. Am ținut și cursuri la Universitate, Academia de studii
economice, însă doar episodic.
Daniela GÎFU: În anul 2002 ați fost ales membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Este o recunoaștere impresionantă a
profesionalismului dumneavoastră. Povestiți-ne despre acel context și con
dițiile favorizante ale acestei numiri.
Constantin GAINDRIC: Am fost ales membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 2007. Cred că până la titlul de
profesor universitar sau cercetător este o recunoaștere a profesionalismului
și meritele persoanei. Membru al Academiei poți deveni doar dacă pe
lângă calități apar și unele circumstanțe favorabile ce deseori nu depind de
persoana în cauză.
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Să ne amintim câți scriitori clasici care îi citim și astăzi nu au fost membri
ai Academiei Franceze, iar mulți din foștii membri ai Academiei Franceze
sunt uitați cu desăvârșire.
Daniela GÎFU: Aţi scris nenumărate studii şi cărţi de specialitate. Puteţi
să îmi enumeraţi câteva titluri şi tematica pe care o abordează?
Constantin GAINDRIC: Am început cercetările cu metode de
optimizare, inclusiv multicriterială, cu precădere pentru unele probleme de
funcționare a întreprinderilor de transport auto. Cu timpul, acumulând o
experiență nu prea reușită de conlucrare cu cei ce ar fi trebuit să fie beneficiarii
acestor cercetări, m-am orientat spre sistemele suport pentru decizii (SSD).
În aceste sisteme, destinate ajutorării decidenților, se mizează pe conlucrarea
sistemului cu persoana iar soluția propusă de sistem este mai ușor acceptată,
deoarece în elaborare participă decidentul. Calculele de rutină în SSD îi revin
calculatorului, iar decidentul este cel ce alege varianta, care în cea mai mare
măsură corespunde viziunii sale de „optim”. Am luat în ghilimele, deoarece
nu orice soluție optimală în sensul inclus în modelul matematic ține cont de
toate criteriile, de care se conduce decidentul, dar și de unele preferințe ale
sale, care în fond nu pot fi formalizate și incluse în modelul procesului. Deci
am trecut de la sisteme rigide la unele ce conlucrează cu persoana.
Am publicat ceva peste 150 de lucrări inclusiv 2 monografii, 3 capitole
în monografii colective 2 din ele reeditate de 2 ori în SUA. Am fost coeditor
la 3 culegeri de articole științifice.
Din titluri: Luarea deciziilor. Metode şi tehnologii; Considerente asupra
edificării societăţii informaţionale în Moldova ; A decision support system
for Resources planning in scientific and technical programs; Fuzzy evalution
processing in Decision Support Systems; Decision support systems in ultra
sound diagnostics; Concept of computer-aided tools for diagnostics and
classification of early stages of non-alcoholic fatty liver disease; EmergencySonaRes: A System for Ultrasound Diagnostics Support in Extreme Cases;
SonaRes Platform for Development of Medical Informatics Applications;
Re-engineering of SonaRes Knowledge Base for On-Site Triage Task in Mass
Casualty.
Daniela GÎFU: Ne cunoaştem de câţiva ani prin intermediul eveni
mentelor științifice organizate fie de dumneavoastră, fie de noi cei de la
Facultatea de Informatică din Iași. Cum şi când s-a produs această puternică
colaborare între cele două instituții?
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Constantin GAINDRIC: În anul 1992 am participat la o conferință
organizată de m.c. al Academiei Române H.N. Teodorescu, după care
au urmat vizite reciproce de câteva ori pe an a colegilor din Institutul de
Informatică Teoretică și a Facultății de Informatică din Iași la Chișinău și ale
colegilor mei la Iași. Vă fac o destăinuire. Vin la Iași cu dragoste de câte ori
am cea mai mică ocazie. Și colegii din Iași sunt printre cei mai așteptați la
Chișinău. Dar și la București am colegi, prieteni.
Cum? Probabil nu numai tangențe în cercetare, dar și ceva mai mult
decât colegialitate între persoane, iar aceasta a condus și la oficializarea
relațiilor între instituții.
Daniela GÎFU: Aveți rude în România? De unde această dragoste
necondiționată de poporul Român?
Constantin GAINDRIC: La Bacău din 1940 a locuit un unchi al mamei,
pe care l-am vizitat fiind invitat la Uzina de avioane (produceau, mi se pare,
avioane de vânătoare tip MIG) pentru consultații. Dânsul a fost la Chișinău
de câteva ori. La întrebarea de „dragoste necondiționată de poporul Român”
cred că ași răspunde cu întrebarea: Dumneavoastră iubiți poporul Român?
Daniela GÎFU: Sunteţi redactor-şef al unei reviste de limbă engleză
numită semnificativ „Computer Science Journal of Moldova”. Care sunt
obiectivele şi dezideratele acestei publicaţii? Cu ce alte reviste aţi colaborat şi
colaboraţi în prezent?
Constantin GAINDRIC: Cu 24 ani în urmă cu un grup de colegi
(printre care Svetlana Cojocaru, Victor Ufnarovski, Iurie Pecerski, Galina
Magariu), în urma unor lungi și controversate discuții am inițiat prima în
Republica Moldova revistă de informatică și singura pe atunci de limbă
engleză. Anul 1993 nu era din cei ce favoriza editarea revistelor. Nici salariile
nu se achitau la timp. Am avut norocul (să vedeți că atât de frecvent vorbesc
de noroc), de domnul Andrei Vartic și fundația culturală Basarabia, care cât
a existat, dar, spre regret, a existat numai un an, a plătit facturile tipografiei,
celelalte lucrări fiind voluntariatul colegilor.
Cum scriam în adresarea către cititori, revista pentru noi era un simbol
real al independenței noastre și sperăm că va fi utilă și interesantă. Simbol al
independenței, deoarece nu trebuia să cerem permisiunea Moscovei pentru
a o edita. Scopul nostru primordial a fost și este de a promova cercetările
efectuate în Institut și în Universitățile din RM, dar și de a iniția colaborări
cu colegi din centrele de cercetare din Europa și din lume. Cu satisfacție
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pot să constat că pe lângă autorii tradiționali din România, Rusia, Ucraina,
publicăm rezultatele cercetătorilor din Franţa , SUA , Germania, Italia,
Elveţia,Vietnam, Suedia, Bulgaria, Polonia, Spania, Marea Britanie, Mexic,
Ungaria , China, Austria , Grecia, Japonia, India, Iran , Finlanda , Canada și
încă vre-o 15 țări.
Sunt onorat să particip în colegiile redacționale a unor reviste științifice
din România, Ucraina, Federația Rusă, Bulgaria…
Daniela GÎFU: Știu că nu v-ați retras din activitate niciodată cu ade
vărat. De fapt, sunt oameni care nu se „pensionează” niciodată, ceea ce mă
determină să vă întreb, ce proiecte de viitor aveţi? Am în vedere tărâmul
profesional, fără însă a-l ignora pe cel personal.
Constantin GAINDRIC: Nici nu intenționez. Încerc să continui elabo
rarea unor sisteme informatice pentru medici. Este un domeniu care pe
lângă atractivitate ar fi de real folos pentru populație.
Dar se resimte dificultatea interacțiunii cu medicii. Până acum am
avut norocul să colaborăm cu persoane extrem de receptive și doritoare să
realizeze ceva nou. Sper să reușim și în alte proiecte.
Vârsta de pensionare am depășit-o. Mai am câteva datorii: doi doctoranzi
să-și termine cercetările, un proiect cu colegii din Germania și Austria sa-l
realizăm. Și atunci mai vedem.
Daniela GÎFU: Curând, pe data de 11 septembrie, veți împlinit 75 de
ani! O vârstă frumoasă! Un secret pe care merită să-l dezvăluim cititorilor
noştri! În realitate, prin această extraordinară statură atletică, păreţi mult
mai tânăr. Cum aţi reuşit să vă menţineţi forma fizică şi această prospeţime
de invidiat? Faceţi sport? Aveţi o dietă specială?
Constantin GAINDRIC: Orice vârstă are farmecul ei. Nimic nu am
de ascuns. Ceva ce ține de ereditate. Și tatăl era înalt, și cei doi fii suntem
de aceiași statură. Cu 4-5 ani în urmă puteam face schimb de costume. Am
lucrat permanent. Nu am făcut sport (nu de performanță) decât până la 22
ani. Nu am dietă și nu am avut.
Daniela GÎFU: Când am aflat că ziua dumneavoastră este pe 11 sep
tembrie, ca sa n-o uit, imediat am asociat-o cu tragicul eveniment din
America, 11 septembrie 2001. Ce părere aveți, dumneavoastră care ați trăit
o viața în Moscova, de situația politică mondială?
Constantin GAINDRIC: Eram cu colegii la o cafenea, celebrând
împlinirea a 60 de ani, când cineva mi-a spus de eveniment. L-am rugat să
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nu anunțe, altfel câțiva din cei prezenți, care aveau copii în SUA, ar fi plecat,
cu toate că nu ar fi reușit să-i contacteze. Cred că de vreo 20 de ani, când am
înțeles că nu am nici cea mai mică posibilitate să influențez evenimentele,
când m-am dezamăgit de politicienii din Republica Moldova, am încetat să
mai citesc ziare, să privesc emisiuni politice. În Internet pot citi informația
succintă și, numai rareori, mai detaliată.
G. Simenon, cunoscând președinți, prim miniștri și alți mari demnitari
din multe țări se mira cum de ajung la putere persoane cu așa calități
intelectuale și morale. Și la marele puteri se întâlnește acest fenomen.
Exemplele le cunoaștem.
Daniela GÎFU: Deoarece acest interviu este mai puțin convenţional,
mi-am permis să vă pun unele întrebări care nu aparţin de domeniul ştiinţei.
Aş mai avea o ultimă întrebare. Ce vă bucură şi ce vă supără cel mai mult!?
Constantin GAINDRIC: Mă supără și mă întristează ce se întâmplă
la noi, în Republica Moldova. Am avut mari speranțe, însă cei ce au ajuns
la putere confirmă spusele lui G. Simenon. Orizontul lor, atitudinea față
de educație, știință, față de popor denotă poate nu rea voință, însă cert
neprofesionalism și lipsă de scrupule. Nici cea mai bolnăvicioasă imaginație
nu ar promova ceea ce se promovează în Republica Moldova. Prea puține
lucruri mă bucură.
Dar să nu exagerez. Mă bucură copiii și nepoții. Mă bucură colegii,
succesele lor. Mă bucură că reușim să realizăm unele proiecte cu colegii din
România, Germania. Tinerii talentați mă bucură. Ași vrea să fie mai mulți și
mai insistenți. Mă bucură că încă mai este ceva de care mă pot bucura.
Daniela GÎFU: În sfârșit! Aici, la Iași, cu nespusă bucurie mărturisesc
faptul că am reușit să duc la bun sfârșit acest interviu! Vă mulţumesc mult
pentru ... răspunsuri şi vă doresc bucurii şi sănătate!
A consemnat, Daniela GÎFU, Iaşi, România
Publicat în revistele :
Confluențe http://confluente.ro/daniela_gifu_1468590889.html
Cetatea lui Bucur http://cetatealuibucur.wordpress.com
Vatra Veche, „Serie nouă”, Anul VIII, nr. 7(91), iulie 2016
Singur http://revistasingur.ro/altele/15276-2016-07-27-10-07-01?q=altele/
15276-2016-07-27-10-07-01(Australia)

ANII SE DUC, PROBLEMELE RĂMÂN
Dialog cu domnul Constantin Gaindric, directorul
Institutului de Matematică
Viaţa, lumea nu stă pe loc; etapa post-industrială este la scară mondială
completată, avansând pe o nouă linie ascendentă, tinzând mereu spre o
societate informaţională globală. Tiparele vechi sunt sparte de mai multe
state dezvoltate: în 1972 în Japonia prinde viață “Institutul pentru Societatea
Informaţională” cu un obiectiv major pentru anul 2000; în SUA preşedintele
Bush semnează (1991) un decret privind calculul și comunicaţiile de
performantă înaltă; Comisia Europeană (grupul Bangemann ‒ 1993),
lansează așa-zisa „Carte Alba ‒ creştere, competitivitate, utilizarea forţei
de muncă”, cu ținta de reper în a. 2004; Boris Elțin semnează la 21 ianuarie
1995 un act de fondare a Comitetului pentru politica informatizării pe lângă
preşedintele Federaţiei Ruse. Este dar ca bună ziua: calea spre prosperare
și progres, spre evoluţia lumii trece neapărat prin crearea infrastructurii
informaţionale globale. În acest sens matematica și informatica și-au ocupat
deja locul în capul mesei, fără de ele nu poate fi concepută mişcarea înainte.
I. STICI: Dle director, are Republica Moldova şanse reale de a fi inclusă
în acest circuit informaţional?
Constantin GAINDRIC: Şansele există, dar trebuie să ştim a le valo
rifica. Japonia în 20 de ani a ajuns unde este, mergând pe această cale. N-au
copiat întru totul „modelul”,dar la sfârşitul anilor 60, începutul anilor 70
şi-au fructificat şansele Anglia şi Germania. Chiar şi unele ţări în curs de
dezvoltare ca Taiwan, Singapore au păşit pe această cale şi-n ele s-a produs
„saltul spre lumină”. Şi bătrâna Europă a sesizat avantajele, să nu mai vorbim
de SUA. Numai aşa ele au putut într-o anumită măsură stopa „invazia”
japoneză pe pieţele lor. Astăzi în aceste ţări toată activitatea economică,
politică, socială e pătrunsă de firele informaticii. În informatică se află acum
arterele şi sângele organismului economic din toate ţările dezvoltate ‒ e o
axiomă!
Este clar că Republica Moldova va putea participa activ la procesul de
integrare în Europa numai dispunând de o infrastructură informaţională
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adecvată. Altfel nu e chip. E greu în câteva fraze să convingi pe cineva de
importanţa informatizării, dar un lucru e cert: fără de ea, de informatizare,
este imposibilă prosperarea oricărui stat!
I. STICI: Ce s-ar cere pentru Republica Moldova, mai întâi și întâi,
pentru a face primii paşi în direcţia respectiva?
Constantin GAINDRIC: Să pregătim cadre: să avem mai întâi spe
cialişti de marcă în stare să-i instruiască pe viitorii specialişti. Am în vedere
profesori universitari, precum şi cei care lucrează în licee, colegii, adică
Informaticieni şi matematicieni. Să nu uităm ‒ matematica e una din oazele
informaticii. Doar se ştie, în lume nu există student care n-ar fi ascultat un
curs de informatică, indiferent de facultate. Chiar şi cei care studiază muzica
au nevoie de informatică.
I. STICI: Și care e situaţia la zi?
Constantin GAINDRIC: Aici e buba: avem la ora actuală 423 de posturi
vacante ‒ profesori, conferenţiari la catedrele de specialitate. În calcul nu-s
luate universităţile şi instituţiile de alternativă, libere, particulare. Ce avem în
momentul de faţă? Actualmente în universităţi sunt 220 de posturi la catedrele
de matematică şi 103 la cele de informatică, la care activează respectiv 136 şi
37 de specialişti cu grade ştiinţifice. La Institutul de Matematică al AŞM în
grupele de cercetare în domeniul matematicii cele 70 de posturi sunt ocupate
de 44 de dr. hab. şi doctori, iar la 30 de posturi în grupele de informatică
lucrează 12 doctori. Ca să nu plictisesc cititorul cu cifre, voi spune: e nespus
de mare deficitul de cadre cu grad ştiinţific atât la universităţi, cât şi în
cercetarea academică. Multe posturi sunt ocupate de persoane fără grade
ştiinţifice, şi mai multe persoane sunt de vârstă pensionară. Aceasta e situaţia
la zi.
I. STICI: Dar unde, încotro mergem?
Constantin GAINDRIC: În anul 2005 vom avea116 persoane de vârstă
pensionară în aceste domenii. Nu-i cu ce completa golul, la doctorat vin
puţini, parcă-i tragi „cu arcanul la oaste”. Mulţi,vai cât de mulţi, dezertează
din sfera învăţământului şi cercetării. Se duc unde se plăteşte mai bine. În
ultimii 10 ani au fost înmatriculate la doctorantură 51 persoane, dintre care
doar 13, adică 25,5% şi-au susţinut tezele. Chestiunea-i dureroasă, ei nu
dispun de literatura necesară. În matematică, informatică nu poţi fi al doilea.
Aci eşti primul şi gata! Dacă eşti al doilea. Înseamnă că ai repetat un rezultat  ‒
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nu merge. N-ai literatură ‒ nu ştii pe ce lume te afli. Mai înainte era o onoare
pentru cel care după facultate se vedea invitat, îndemnat la munca ştiinţifică.
Dar ce avem astăzi? Unu din cei intraţi la doctorantură într-un timp scurt
abandonează studiile. Unii absolvenţi capabili, deşi au aptitudini, capacităţi
refuză să urmeze doctorantura. E mizeră bursa, e minuscul salariului ei caută
altceva – trec la muncă în bănci, în diverse firme Mă rog, şi acolo trebuie să
lucreze cineva. Dar cine-i va învăţa totuşi pe viitorii studenţi? Iarăşi revenim
la această problemă.
I. STICI: Cândva la noi existau câteva școli de matematică, având în
frunte prestigioşi savanţi. Mai sunt ele?
Constantin GAINDRIC: Ca să vedeţi, ele există. Te miri de unde mai
găsesc forţe şi mijloace de supravieţuire. Vom aminti doar unele din ele,
şcolile iniţiate de aşa personalităţi ca Andrunachievici, Belousov, Gohberg,
Sibirski etc. Mulţi dintre discipolii lor duc astăzi cu demnitate ştafeta, dar nu
totdeauna se pot manifesta plenar. Cauzele sunt cunoscute. Apoi mai este
şi o legitate: şcoala, să zicem, prosperă, ajunge la o anumită limită şi, dacă
nu vine sânge proaspăt, adică tineret, ea cade în declin. În aşa fel se pierde
continuitatea.
I. STICI: Dar cum rămâne cu implementările în practica de producţie a
rezultatelor parvenite de la cercetările ştiinţifice? Pe timpuri matematicienii
lucrau la autogestiune, din câte ştiu?
Constantin GAINDRIC: Da, acum zece ani existau anual comenzi ale
agenţilor economici, pe care cei ce la matematica aplicată şi informatică le
executau. Se întâmpla că pentru supravieţuirea instituţiei erau folosite 70%
mijloace de la buget şi 30% ‒ din implementări. Erau executate comenzi
pentru unele uzine din diferite oraşe ale fostei Uniuni. Dar nu asta, cred
eu determină baza Institutului de Matematică. E o chestie: dacă din cele 90
de monografii editate, zece sunt acum reeditate în SUA, Franţa, Canada,
Japonia: asta înseamnă ceva. În acest caz vedem că Moldova pătrunde în
lume nu doar cu vinul şi dansul, ci şi cu creierul. E ceva! Dacă din puţinul
ce-l avem sunt selectate monografii pentru străinătate, înseamnă că e bine.
Edităm acum două reviste: una de informatică apare de trei ani în engleză.
Buletinul Academiei se publică în rusă, română, engleză ‒ aproximativ
130 de exemplare sunt permanent solicitate de diferite centre ştiinţifice din
străinătate.
I. STICI: Aş înţelege că sunteţi optimist, se întreprind multe?
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Constantin GAINDRIC: Regretabil e că totul ce se face e chinuitor
de greu. Ministerul de Finanţe ne eliberează doar bani pentru salarii. Dar,
să zicem, se defectează un calculator, cu ce să-l repari? Cea mai dureroasă
rămâne, cum spuneam, problema pregătirii cadrelor Consiliul „Problemele
fundamentale ale matematicii şi informaticii” a adoptat un memorandum,
pe care l-am trimis în instanţele de resort. A trecut un an şi carul nu se mişcă
din loc ‒ niciun răspuns. Nu înţelegem, e o nedumerire sau se socoate că
problema nu-i acută, sau oamenii de stat o socot secundară. Dar lucrurile,
se  ştie, stau cu totul altfel.
I. STICI: Actualmente sunt toți ocupaţi de alegerile unui Președinte de
ţară, nu le arde de matematicieni...
Constantin GAINDRIC: Preşedinte vom avea, dar matematicieni nu
prea.
I. STICI: Ei bine, dar dvs. vedeţi vreo ieşire din situaţie? Dispuneţi de
nişte recomandări?
Constantin GAINDRIC: Am menţionat în memorandum măsurile pe
care le considerăm oportune:
- restabilirea numărului studenţilor la specialităţile matematică aplicată
şi informatică la nivelul a. 1990;
- înmatricularea la facultăţile respective a tuturor doritorilor fără exa
men și selectarea după semestrul I și II a celor ce vor da dovadă ce cuno
ştinţe, conştiinciozitate şi perseverenţă. În acest mod s-ar diminua efectul
examenului şi şi-ar continua studiile cei ce au aptitudini, dar se pierd sub
presiunea unor situaţii de stres;
- mărirea esenţială a numărului de ore pentru lucru conducătorului
ştiinţific cu doctorandul;
- crearea unor condiţii propice pentru cadrele didactice din univer
sităţi şi cercetători, ce ar micşora exodul din cercetare la activităţi mai
profitabile. (Acum în Republica Moldova anual se alocă pentru ştiinţă
8 lei pe cap de locuitor. În România – 10 dolari USA Ungaria ‒ 50 dolari.
Finlanda ‒ 303. Germania – 511 dolari USA). Astăzi un profesor universitar,
un conferenţiar, un cercetător e nevoit să lucreze prin cumul pentru a-şi
asigura minimumul de existenţă;
- alocarea de fonduri pentru cotarea catedrelor de matematică şi
informatică ale universităţilor şi laboratoarelor institutului de Matematică
cu calculatoare moderne, ce ar asigura o pregătire la nivel a studenţilor şi
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doctoranzilor care, după absolvire de regulă, la locurile de muncă au o dotare
mai avansată decât în universităţi şi instituţiile academice;
- majorarea burselor studenţilor şi doctoranzilor la specialităţile de
matematică şi informatică şi acordarea de burse speciale pentru cei mai
talentaţi studenţi, doctoranzi.
- alocarea de fonduri pentru abonarea cel puţin al unui exemplar pentru
Moldova a revistelor de specialitate din Europa şi SUA
- alocarea de fonduri pentru revitalizarea editării seriei „Mica bibliotecă
a elevului. Matematică. Informatică”.
I. STICI: Dorinţele-s mari, posibilităţile-s mici.
Constantin GAINDRIC: Nu e vorba de dorințe e vorba de nişte
realităţi crude pe care trebuie să le respectăm, dacă vrem să atingem un nivel
de civilizaţie, dacă tindem să fim incluşi în circuitul informaţional global.
Alternativă nu există!
I. STICI
Moldova Suverană, 3 decembrie 1996

И МИР СТАНОВИТСЯ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНЕЙ
Помню, o детстве я часто подсчитывала, сколько лет осталось
еще до грозного, по предсказанияммногих пророков, 2000-го года. Тогда
мне казалось,что впереди - еще целая вечность и до наступленияи конца
света» успею состариться, а значит – не так страшно будет. Конечно,
с годами магия двухтысячного года, даи вообще круглых цифр, волнует
нас куда меньше, чем в детстве, так как приходит ясное понимание:
календарные рубежи – всего лишь простая условность, и потому ждать
от них чуда или чего-то необыкновенного, сверхъестественного – по
крайней мере наивно. И все же, даже прекрасно понимая это, при взгляде
на календарь нет нет да и заволнуется сердце, и начинаешь считать,
сколько дней осталось еще до грядущего тысячелетия. Что от него
ожидать? Как встретим: под знаком добрых и светлых надежд или
наступит конец света? Каким будет в XXI веке мир – прекрасным
или жестоким и яростным? А человек, это «чудо из чудес», который,
по словам поэта, может быть, если захочет «как Бог, но и как бес»?
Неужели сбудутся слова В. Гюго и это будет ущербный человек с без
мерною гордыней. «Он хуже дикаря: циничен, жаден, зол, как Бога доллар
чтит и весь свет цивилизуя, он гонит с лесных озер задумчивых дриад».
Как убеждаемся, свои последние дни старый XX век доживает в
атмосфере отнюдь не только взлета и процветания. Миллионы разо
чарованных людей ищут свое спасение, как и мы недавно, в отмежевании
и суверенитете. Хотя в условиях экономической глобализации» и в
этом мы наглядно убедились на собственной шкуре – у отдельно взятого
государства, тем более если оно маленькое, возможностей строить
и контролировать самостоятельно свою экономику практически
нет. С  горем пополам спаслись от тоталитарной империи и сразу же
попали в финансовую (да еще какую!) кабалу западных держав.
На наших глазах с неимоверной быстротой растет пропасть
между богатыми и бедными. А масштабы экологических разрушений,
природных катаклизмов, деградации культуры и нравственности
достигли таких размеров, что невольно начинаешь задумываться:
а если в самом деле мир, а вместе с ним и весь человеческий род,
двигаютсяк своему концу? Нет, не в том смысле, как трактует его
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религия. Речь идет о реальной опасности лишиться в результате
бездумного принципa «после нас хоть потоп», разрушения природы,
среды обитания. А без чистого воздуха,чистой воды и чистых про
дуктов питания человекне сможет прожить ни одного дня.
Раздумья над этими и многими другими вопросами читайте под
рубрикой «Беседы на рубеже тысячелетий». Собеседниками журна
листов, а также авторами статей будут известные ученые, социологи,
экономисты, юристы, экологи, генетики и другие компетентные спе
циалисты в самых различныхобластях нашей общественной жизни.
Итак, премьера рубрики. А поскольку грядущий XXI век - век грандиозной
информационной революции, которая, как ожидается, превратит в реальность
даже самые фантастические полеты человеческой мысли, право открывать ее
предоставлено директору Института математики Академии наук
Константину ГАЙНДРИКУ.
В силу определенныхобстоятельств плоды информационной революции
добрались до нас с опозданием. И все же с тех пор, как глушить сигналы уже
некому, вместе с миллиардами людей с разных уголков планеты мы стали
смотреть одновременно одни и те же кадры. Опоясавшая весь земной шар
мощная сеть коммуникаций открыла перед нами невиданные возможности, а
Интернет вообще превратил мир, образно говоря, в «большую деревню».

Т. ТОФАН: Вам, г-н Гайндрик, как специалисту наверняка пока
жется наивным, но этот неудержимый прогресс у меня вызывает
чувство определенной растерянности. Хотя бы тем, что его смысл и
последствия по-настоящему еще не осознаны.
Константин ГАЙНДРИК: Отчасти ваши опасения не лишены
оснований. События в этой области так стремительно развиваются, что
просчитать и предвидеть все последствия практически невозможно.
Однако это вовсе не мешает нам воспользоваться теми огромными
благами, которые открывает перед нами «компьютерный век». Вы
только подумайте, человечество получило в свои руки незаменимое
средство обеспечения доступности к информации, ликви
дации на
этой  основе всякого разрыва в знаниях и технологиях. Это же фан
тастика. Я как математик, не выходя из своего кабинета, в любой
момент могу узнать, над чем работают мои коллеги из самых разных
стран мира, об их достижениях и т.д.
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В вашу жизнь уверенно входят компьютеры с искусственным
интеллектом, то есть умеющие скопировать способ мышления чело
века, имитировать его. По природе своей человек, как мы говорим
на своем языке, нетранзитивен и еще очень не любит, чтобы его ктото учил уму-разуму. А вот машину он с удовольствием слушает и
охотно, без всяких проблем пробует все предложенные ею варианты
решения того или иного вопроса. Экспертная система позволяет
также использовать с максимальной отдачей индивидуальные спо
собности людей. Как вы помните, в советское время считалось: чем
больше предприятие – тем лучше. Меньше затраты, ниже себесто
имость и т. д. Но это далеко не так. Уже воплощенная идея вирту
ального предприятия (оно вроде бы есть, но на самом деле каждая
деталь делается в разных местах, где каждый себе хозяин) доказывает,
что в данном случае производительность труда значительно выше.
По той простой причине, что каждый человек получает возможность
проявить себя, свои индивидуальные способности. Другой пример.
Чего стоит для вашей интеграции в мировое информационное про
странство система Интернет, ставшая уже и для нас неотъемлемой
частью повседневной жизни. Если даже за один только час эта сеть всех
сетей остановит свою работу, все уже прибегают и спрашивают, в чем
дело.
Т. ТОФАН: Верно. Но ведь вся эта техника, которая освободила
нас от рутинной работы и взяла на своя плечи большую часть ваших
обязанностей, может быть использована не только воблаго, но и во
вред. Вас это не беспокоит?
Константин ГАЙНДРИК: Беспокоит, конечно. Но эти самые
опасности, как и в любом техническом новшестве, таятся не в самой
машине, а в человеке, в котором, как известно, «достаточно материала
как для гения, так и для подлеца» (Гёте). Вы наверняка слышали о ви
русе «Чернобыль». Как оказалось впоследствии, какой-то мальчишка
решил попробовать свои силы. И пустил вирус в сеть. Он свободно
циркулировал, ожидая день 21 апреля. Когдаже этот день настал, послед
ствия заражения вирусом во всем мире оказались более чем плачевные.
Потрясенный сам эффектом своего «эксперимента» злоумышленник
признался в том, что не был уверен, что у него получится.
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Т. ТОФАН: А что было бы, если кто-то решил бы так «поиграть»
с военной сетью? Страшно даже подумать…
Константин ГАЙНДРИК: Было и такое. В этом же году, в феврале
марте. И виновником вновь оказался мальчишка. Ему удалось вывести
из строя всю систему защиты Пентагона. Года четыре тому назад в
Кишиневе состоялась презентация лучшихсистем защиты информа
ции. В рамках данного мероприятия были организованы конкурсы
на их расшифровку и преодоление за два часа. Всего лишь 10 минут
не хватило одному молодому парню, чтобы добраться до заветных
призов. Но в повседневной жизни, как вы сами понимаете, нет никаких
временных ограничений. Можешь работать над одной задачей сколько
душе угодно.
Так что от неприятных сюрпризов не в состоянии спасти даже
семья – казалось бы, надежная защита. На каждый яд можно найти и
находится противоядие.
Т. ТОФАН: Эти «электронные войны» довольно-таки опасны и
непредсказуемы. Как, впрочем, и сам человек. Но тревожит не только
это. От постоянного общения с машиной мы становимся похожими
на нее. Такое же унифицированное мышление, такой же сухой язык,
такая же бесчувственность, Я уже не говорю о массовых заболеваниях
на этой, почве, как случилось с детьми в Японии.
Константин ГАЙНДРИК: Это уже тема другогоразговора. И для
него вы найдете себе другого, более компетентного специалиста. Я
же хочу лишь одного: чтобы в Молдову как можно быстрее пришло
понимание тех неимоверно больших удобств и возможностей, которые
представляет компьютер во всех областях и сферах нашей жизни.
Т. ТОФАН: Находясь на такой обочине, это будет не так-то
просто.
Константин ГАЙНДРИК: Ничего подобного. В экономическом
плане мы в самом деле не только на обочине, но в глубокой,
беспросветной яме. Но мозги, интеллектуальный потенциал наш
ничуть не хуже. Как вы считаете, если бы изданная у нас та или иная
монография была бы среднего уровня, ее бы стали переводить и
издавать самые престижные издания мира? Несколько престижных
издательств – к примеру, «Шпрингер» (Германия) перевели на разные
языки и выпустили 12 монографий сотрудников нашего инстит ута.
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В настоящее время из коллектива в 120 человек шесть приглашены
и работают в США, по два – во Франции, Канаде. Швеции, Италии.
Это ведь о чем-то говорит. Другое дело, что зарплата у доктора наук
у нас не достигает даже 300 леев, когда во Франции стажер получает
18 тыс. франков. И это уже не просто унижает. Если и дальше мы
позволим новым хозяевам жизни так относиться к нашему научному
и интеллектуальному потенциалу, ваше будущее может оказаться, если
уже не оказалось, под большим вопросом.
Т. ТОФАН: А разве сами информационные технологии не ведут
к той же безработице?
Константин ГАЙНДРИК: Так считалось раньше. Да и теперь но
инерции почему-то думаем, что трудиться и зарабатывать кусок хлеба
человек может главным образом на производстве. А ведь в плане
занятости воистину неиссякаемой является и сфера услуг. Сколько
у нас людей умных, способных, но прикованных к инвалидной
коляске, получают сегодня возможность заниматься переводами,
редактированием, репетиторством, маркетингом, поиском клиентов,
партнеров по бизнесу и другой работой на дому.
Т. ТОФАН: И последний вопрос: что нам следует ожидать от
третьего тысячелетия? Какие информационные новшества могут
поразить наше воображение?
Константин ГАЙНДРИК: Сегодня открытия в данной области
опережают всякую фантазию, поэтому трудно сказать. Возможно,
появятся новые машины, способные реагировать, скажем, на речевые
сигналы. Будет доведена до логического конца работа по созданию
молекулярных вычислительных проектов... В любом случае, я больше
чем уверен: информатика – один из верных путей нашего спасения.
И  чем быстрее мы поймем это, тем лучше для нас...
Т. ТОФАН
Деловая газета, 27.08.1999 г.

SAVANȚII SE VOR INVITAȚI
LA MASA DISCUȚIILOR DEȘI IMAGE-UL AȘM
NU MAI ESTE CEL DE ALTĂDATĂ
Interviu cu Constantin Gaindric, directorul Institutului
de Matematică şi Informatică al AŞM
T. CORAI: Institutul pe care-l conduceţi a împlinit recent 35 de ani. A
fost un timp când se vorbea despre o „școală de matematică” la Academia de
Științe. Astăzi se vehiculează mai mult cu pierderea prestigiului omului de
ştiință în societatea noastră. Cum explicaţi asemenea metamorfoze?
Constantin GAINDRIC: Cândva, Academia era identificată cu unele
personaje compromise, fiind bătută pentru lipsa de poziţie în chestiuni
ştiinţifice de principiu. Toate acestea au creat o anumită atitudine în societate
față de savant și față de activitatea acestuia propriu-zisă. Nici nu s-a observat cum
odată cu apa a fost aruncat și copilul. Performanțele AŞM într-un domeniu
sau altul au trecut pe plan secundar (deşi unele cercetări, inclusiv teoretice,
continuă să fie competitive). Iar dacă nu ai imagine bună în societate, nici
nu le susţine nimeni. Ați amintit de aniversarea pe care ar fi trebuit s-o
consemnăm într-un fel sau altul. Din păcate, evenimentul a trecut neobservat,
n-am avut mijloace nici pentru a organiza o conferinţă ştiinţifică ordinară...
T. CORAI: Societatea aşteaptă ca savanții să dea răspuns la unele
întrebări ale timpului, să-şi asume anumite riscuri, să participe la elaborarea
strategiilor legate, să zicem, de realizarea propriu-zisă a reformelor...
Constantin GAINDRIC: Ca să se întâmple acest lucru ar trebui ca cineva
să aibă grijă de implementarea potenţialului intelectual al savanţilor noştri,
cel puţin să-i invite la masa discuţiilor. De ce n-ar fi create câteva echipe de
cercetători în fața cărora să fie înaintate câteva probleme fundamentale, să
li se fixeze un termen de investigare a problemelor respective, de elaborare
a soluţiilor concrete, şi apoi, în bază de alternativă, să fie aleasă cea mai
eficientă modalitate de ieşire din criză? Sunt sigur că savanţii, de la Academie
și nu numai, ar fi în stare să dea răspunsuri clare la multe întrebări de ordin
economic ce frământă societatea. Ţările civilizate – Japonia, Coreea de
Sud etc. ‒ nu și-au neglijat oamenii de știință. Au colaborat și ele cu Banca
– 200 –

Mondială, cu Fondul Monetar Internațional,dar şi-au antrenat şi academiile
în reformele lor social-economice. Se ştie doar că instituţiile financiare de
obicei au interesele lor, le ajută după principiul: astăzi îți dau împrumut, ca
mâine să mi-l întorci. Unui savant străin sau autohton ‒ i-ai fi plătit pentru
munca sa şi cu asta s-ar fi terminat, nu ai fi intrat în datorii. Şi apoi, un savant
mai are şi orgoliul de a lăsa ceva din urma sa, deci folosul ar fi cu mult mai
mare.
T. CORAI: Institutul de Matematică și Informatică al AȘM se con
fruntă cu fenomenul scurgerii creierilor în Occident cu un proces rapid de
„îmbătrânire” despre care „Luceafărul” a scris deja. Cum credeți că ar putea
fi depăşite aceste fenomene?
Constantin GAINDRIC: Problema cadrelor este una dintre cele mai
dureroase. Acum trei ani am făcut o evaluare a necesităţilor domeniului în
doctori și doctori habilitați. Am luat în calcul şi facultăţile de matematică
din universităţi, nu doar institutul. Ei bine, în total am avea azi nevoie de 300
matematicieni și 180 de informaticieni. Oare statul nostru nu este în stare
sa asigure un nivel decent de viață pentru 500 de cadre de mare calificare
din domeniul nostru? Pentru că cei mai mulți pleacă de la noi anume din
cauza salariului mic şi neplătit la timp, în prezent avem un deficit de 200
de persoane cu grad ştiinţific. Peste 100 de persoane sunt aproape de vârsta
pensionară. Iar la facultăţile de matematică numărul de studenţi crește. Am
adresat acest set de probleme Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei
şi Ştiinţei, comisiei parlamentare de resort, dar nu am primit niciun răspuns.
Anul trecut am avut o întâlnire la Academie cu dl Diacov şi cu un grup de
deputați, i-am informat şi pe dumnealor despre această situaţie, dar, iarăşi,
n-a urmat nicio reacţie. Fără o atenție din partea statului, fără interesul său
de a sprijini ştiința, nu-mi închipui cum am putea depăşi fenomenele grave
cu  care ne confruntăm.
T. CORAI
Luceafărul, 17 Septembrie 1999

REGINA ȘTIINȚEI, MATEMATICA,
ÎȘI SERBEAZĂ A 40-A PRIMĂVARĂ
Evenimentul s-a produs ieri – Institutul de Matematică şi Informatică (IMI)
şi Institutul de Fizică Aplicată (IFA) ale AŞ a RM au consemnat 40 de ani de la
fondare. Sunt două institute gemene, care s-au aflat odinioară împreună, dar din
1964 s-au divizat, fapt ce s-a soldat cu rezultate destul de îmbucurătoare pentru
fiecare dintre ele. Primul director al IMI a fost acad. Vladimir Andrunachievici,
o somitate de primă mărime în ştiinţa noastră; fondator al IFA a fost acad. Boris
Lazarenco, inventatorul unei metode noi de prelucrare, a metalelor prin electroeroziune, care a servit apoi drept bază a unei noi tehnologii electrofizice şi electrochimice. Ulterior acest institut a fost condus de către acad. Mircea Bologa, succedat fiind de prof. Leonid Culiuc. Dacă e să mai îngăduim la fizicieni, vom accentua
că numărul colaboratorilor institutului constituie 333 persoane, dintre care 117
dr. în ştiinţe, 27 dr. habilitaţi, 9 membri ai AŞM. Anul trecut au executat lucrări
în cadrul a 19 proiecte câştigate prin concurs şi 22 de granturi internaţionale. Pe
parcursul a patru decenii aici şi-au efectuat studiile doctorale circa 1000 de specialişti. Colaboratorii institutului ţin prelegeri la câteva zeci de obiecte în cinci mari
universităţi ale capitalei.
În cele ce urmează dăm cuvântul directorului Institutului de Matematică
şi Informatică Constantin GAINDRIC, preşedinte al Comisiei Superioare de
Atestare a Republicii Moldova.

Constantin GAINDRIC: Este ceva simbolic, fireşte, în acest popas
aniversar. Dar semnificaţia evenimentului constă în faptul că avem un
prilej de a medita asupra căii parcurse, de a ne cinsti înaintaşii, a puncta
unele linii de perspectivă. Este ştiut că şcoala de matematică din Moldova
are rezonanţă, suntem cunoscuţi şi preţuiţi dincolo de hotare: am publicat
până acum 123 de monografii, 14 dintre care au fost traduse şi reeditate
în edituri ştiinţifice de prestigiu. Premiul de stat în domeniul ştiinţei l-au
obţinut matematicienii  ‒  acad. V. Andrunachievici, prof. V. Belousov,
acad. Iu. Reabuhin, acad. C.  Sibirschi, prof. V. Ceban, prof. M. Raţă, prof.
D.  Lozovanu, dr. hab. D. Solomon.
În 1969 institutul a fost decorat cu ordinul „Drapelul Roşu de Muncă”,
pe parcurs ‒ şi cu alte distincţii.
În 40 de ani au fost susţinute în cadrul institutului 380 teze de doctor şi
25 teze de dr. habilitat în ştiinţe, aceste cadre completează astăzi substanţial
corpurile didactice ale universităţilor din republică. IMI a pregătit doctori în
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ştiinţe pentru Argentina, Bulgaria, Germania, Ucraina, Vietnam, Uzbekistan,
Armenia. Au fost publicate seriile „Cercetări matematice” în 127 de volume,
„Matematica aplicată şi programarea” ‒ 15 volume, „Mica bibliotecă a elevului.
Matematica şi Informatica” pentru copiii care manifestă un interes deosebit de
studiere a matematicii şi informaticii ‒ 15 volume.
Cele trei reviste, pe care le edităm de mai mulţi ani, una în limba engleză,
sunt difuzate în peste 150 de centre ştiinţifice şi universitare din 45 de ţări. În
paginile lor avem autori din zeci de ţări ale lumii, inclusiv cele mai dezvoltate
economic: SUA, Canada, Germania, Italia etc.
Numai în anul 2003 institutul a executat 10 proiecte naţionale finanţate
prin concurs şi 12 proiecte internaţionale, obţinându-se o finanţare supli
mentară de peste100 mii dolari SUA. Aceste proiecte ne-au permis să rezol
văm problema echipamentului, modernizând reţeaua locală, care a fost una
din primele în cadrul Academiei (creată şi ea în baza unui grant UNESCO).
Ne mândrim şi-l pomenim pe acel fondator al IMI ‒ acad. V. Andru
nachievici. A rămas în istoria matematicii ca un pilon al acestei ramuri;
astăzi avem în institut 13 dr. habilitaţi şi 34 de doctori în ştiinţă. De aici au
fost promovate metodele economico-matematice în economia republicii, în
tehnica de calcul, informatică. Metodele matematice se folosesc în energetică,
până şi în lingvistică – am făcut un corector de limbă română, pe care Editura
„Litera” l-a editat. În ultimul timp unele cercetări de-ale noastre pătrund şi în
sociologie, în diverse domenii umanistice. Practic nu există vreun domeniu
unde să nu fie aplicate metodele matematice, dar lucrul acesta se face de la
caz la caz, insuficient. Acum toată lumea, afară de cei mai săraci, trăieşte în
societatea informaţională. Noi mergem spre aceasta, iată aici am alături două
studii consacrate problemei, sperăm că în anul acesta Guvernul va accepta
strategia conturată deja...
Totalurile făcute astăzi sunt totuşi îmbucurătoare. Am dovedit până
acum cu prisosinţă că suntem competitivi: publicăm în străinătate, lucrăm
acolo. În ultimii ani au fost publicate în SUA două monografii de valoare ale
colaboratorilor noştri ‒ e ceva!
Preşedintele AŞM, academicianul Gheorghe Duca a înmânat colecti
velor celor două institute diplome ale Prezidiului Academiei, preţuind munca
acestor savanţi pe ogorul ştiinţei. A fost demonstrat un film documentar cu
privire la istoria institutului de matematică şi informatică, exprimate felicitări
din partea altor institute academice.
I. STICI

Moldova Suverană, 15 aprilie 2004

ВЛАСТИ ПРЕДСТОИТ ДОКАЗАТЬ СВОЮ
ИСКРЕННОСТЬ
Мнение о перспективах Общественного договора высказывает
директор Института математики и информатики
Академии наук РМ Константин ГАЙНДРИК
Документ об общих принципах Общественного договора, кото
рый предложил президент, вызывает двойственные чувства. Можно
только приветствовать намерения власти сотрудничать с граждан
ским обществом, реализовать невостребованный потенциал научной
общественности. Проблема в том, что опыт показал: хотя в деклара
циях никогда не было недостатка, дальше деклараций дело не шло.
Ученые привыкли к тому, что власть объясняется им в любви.
На моей памяти все президенты, в том числе и Владимир Воронин
побывали в Академии наук. Но реальных результатов от посещений
высоких лиц до последнего времени не было. Наука использовалась
как фон, на котором могут покрасоваться политики. Поэтому сейчас
первое побуждение состоит в том, чтобы попытаться выяснить –
насколько искренна власть?
Возможно, я говорю вещи, которые многим не понравятся. Но
диалог с обществом прежде всего предполагает умение сторон выслу
шать друг друга. Сумеет ли выслушать критику власть, готова ли она к
этому? Повторю, намерение начать постоянный диалог с гражданским
обществом необходимо поддержать. Но любой исследователь будет
испытывать сомнения до тех пор, пока власть не докажет на деле, что
диалог она намерена начать всерьёз и надолго.
Такой диалог необходим. Мы живём в стране, где всё разрушено,
как после землетрясения. В этой ситуации нельзя вытаскивать ту балку,
которая первой попадётся на глаза – развалины рухнут и похоронят
под собой тех, кто ещё жив. Нужно пригласить специалистов и со
блюдать последовательность действий, которая им, как экспертам,
хорошо известна.
Нельзя сказать, что специалистов не приглашают. Идея об орга
низации научной экспертизы законодательных актов не нова. Однако
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проблема в том, что последнее слово при обсуждении законопроектов
никогда не принадлежит экспертам. Могу назвать целый ряд законов,
которые принимались чиновниками конкретно «под себя». Они тоже
проходили экспертизу. Однако результаты её попадают в руки всё тех
же чиновников из министерств и департаментов, которые отбрасывают
те заключения учёных, что им не выгодны. В результате закон попадает
в парламент уже выхолощенным. То есть диалог как бы и есть. Но
на самом деле всё согласовывается не с гражданским обществом, а с
интересами узких групп. Механизм диалога будет работать только
в том случае, если даже в последней инстанции останется место для
анализа критических замечаний.
Другой аспект проблемы состоит в том, что все последние годы
было распространено отношение к научным коллективам как к нахлеб
никам, и не только со стороны власти.
Предприниматели говорят: „Мы кормим страну”, „Позвольте,–
хочется возразить ученым,– а мы что же – проедаем?”. Замечу, что наш
институт только за последнее время получил четыре приглашения из-за
границы на участие в научных форумах, и все – за счет принимающей
стороны. Это означает, что им интересны наши результаты – почему
же они не интересны у нас в Молдове?
И ведь действительно, у нас есть результаты. Наш институт
сохранил свои научные издания, которые поступают в 42 страны, в
165 научных центров. У на публикуются авторы из Франции, США,
Литвы, России, Швейцарии, Германии, Вьетнама, Швеции, Болгарии,
Испании. Разве у них нет своих математических журналов? Общение
с нашими учеными интересно для зарубежных коллег. Но средства
на выпуск каждого номера наших журналов мы находим с огромным
трудом. И получается, что корпорация “Ericsson” может помочь
молдавской математике, а государство – не находит возможным. В
контексте диалога с властью, определение приоритетов стоит заметить,
что в Молдове есть область, которая не требует больших дотаций, но
может дать огромную отдачу - информационные технологии. Но как
относится власть к развитию этой отрасли?
До сих пор помню одного из высоких посетителей, который прошел
мимо стенда, посвященного разработкам в области информационных
технологий со словами: „А, информатика… Это я все знаю”. Одной
стороны, было очень обидно. С другой – ведь не понимает же он!
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Еще семь лет назад мы с ног сбились, предлагая проект электрон
ной карты Молдовы с весьма высоким разрешением. Мы обращались
в  городской департамент архитектуры, в департамент по чрезвычай
ным ситуациям, в министерство обороны, в водопроводное хозяйство.
Ведь  такую карту можно сделать многослойной, ее обладатель бувально
все знает о территории, которая его интересует, – от ландшафта и до
коммуникаций.
Никто не обратил внимания на эту разработку. В результате ее
двумя авторами – двумя аспирантами – заинтересовались в Германии,
пригласили их к себе и забрали эту уникальную систему, что называ
ется, с потрохами. Из сотрудников нашего института шестеро сегодня
работают в США, двое – в Канаде, двое – в Швеции, а еще в Италии,
Турции, Франции, Румынии. Обучив людей, сделав их специалистами,
мы стали этих специалистов раздавать. И ведь нельзя сказать, что они
требовали многого. Люди не гонятся за большими деньгами, они хотят
жить и работать в Молдове, но нужно хотя бы обеспечить им сносное
существование.
А пока процесс оттока специалистов из науки продолжается.
Нашей стране сейчас грозит страшная беда: мы необратимо теряем
интеллектуальный потенциал. В 1996 году нашим институтом был
представлен анализ положения с научными кадрами. Мы повели
исследования во всех университетах и НИИ математиики и инфор
матики. И сделали вывод: через 4-5лет в наших университетах некому
будет читать лекции. Этот прогноз сейчас оправдывается. На кафедре
информатики государственного университета из 47 должностей всего
25 заняты штатными сотрудниками. Такое же положение в Техничес
ком университете, и такое же в нашем институте.
Диалог с обществом может состояться только в том случае, ели
власть поймет, что она сама выиграет от диалога. Нужно только
понять, что не общество существует для правителей, а правители для
общества. Поэтому давайте думать, как власть и гражданское общество
могут работать совместно.
А. ИСАЕВ
Независимая Молдова, № 56 (2757), 28 марта 2002 г.

ЖАР ХОЛОДНЫХ ЧИСЕЛ
«Наш уровень исследований и предложений
позволяет получать гранты и благодаря этому
иметь хорошие условия для научной работы»
Едва зародившись человечество начало считать, калькулировать,
программировать. Еще строители пирамидприменяли такие утончен
ные математические расчеты, что они по сию пору изумляют спе
циалистов. В наши дни математизация охватила все сферы жизни.
Без сложных вычислений сегодня ни в магазин сходить, ни в космос
слетать. С помощью ЭВМ в развитых странах просчитывается все – от
домашнего меню до прогнозирования политических процессов. Очень
точно выразился по этому поводу академик В. Вернадский: «Научное
мировоззрение, проникнутое естествознанием и математикой, есть
величайшая сила не только настоящего, но и будущего».
В каком же состоянии находится развитие этой отрасли науки у
нас в республике, и каковы сферы ее применения? – с этим вопросом
наш корреспондент обратился к руководителям института математики
Академии наук Молдовы доктору Константину В. Гайндрику и доктору
хабилитат Алексею И. Кашу.
Константин ГАЙНДРИК: Наш институт сформировался из группы
математиков, которая действовала еще в рамках филиала Академии
наук бывшего Союза. С созданием самостоятельной АН был обра
зован Институт математики и физики, который в 1964 году разделя
ется на два самостоятельных научных центра. Вокруг института начала
кристаллизоваться группа талантливых ученых. Первым директором
института стал В. А. Андрунакиевич. Под его руководством сложилась
известная в научной среде школа алгебраистов.
Кроме математических исследований перед институтом стояла
задача обеспечить кадровый потенциал университета, других вузов
республики. С этим в течение ряда лет мы справлялись успешно.
Наряду с подготовкой специалистов институт начал выполнять
работы по моделированию развития народного хозяйства республики.
Специфика экономики ориентировала нас на нужды пищевой про
мышленности, агропромышленного комплекса республики в целом.
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В первую очередь надо было обеспечить стандартными программами
отраслевые институты. А те на их основе уже решали частные
проблемы. Сам институт разрабатывал задачи более глобальные и
методику решения прикладных задач. Так, наши сотрудники много сил
потратили на определение наиболее эффективных зон свеклосеяния.
Важно было рассчитать оптимальные сырьевые зоны сахарных заводов.
При этом мы же давали рекомендации, когда начинать уборку свеклы
и, соответственно, сезон сахароварения. Объемы переработки сырья
были и остаются велики, и надо было предусмотреть оптимальные
сроки  хранения корней в кагатах, чтобы они не потеряли сахаристость.
Эта работа нам удалась. В институт стали приезжать за опытом из
других республик бывшего Союза, а наших сотрудников  – привлекать
к выполнению крупных заказов. Поскольку уже тогда бюджетных
средств не хватало, до трети и более работ мы выполняли на основе
хоздоговоров, что послужило некоторой ступенью на пути к рыночным
отношениям, в которые мы сегодня вступаем, но одновременно и
мешало более углубленным исследованиям.
И сегодня у нас есть заказы Министерства экономики в сфере
решения практических задач. Его специалисты, отделы дают задания,
говорят что нужно, а мы отвечаем как это возможно реализовать на
практике. Так, сейчас разрабатывается информационная сис
тема
единых национальных счетов. Конечно, мы прежде всего институт
академический. Наша задача проводить фундаментальные исследо
вания. Здесь несколько основных направлений: алгебра, математи
ческая логика, геометрия, топология, дифференциальные урав
не
ния и др. Там приходится решать вопросы сугубо специфические,
для многих мало понятные. Но тем не менее именно по уровню их
разработки и оценивается деятельность сотрудников. В ежегодных
докладах, которые делались раньше на основании проверок в союз
ной Академии было положительно отмечено около восьмидесяти
результатов различных наших разработок. Это создавало базу и для
дальнейшего развития теории прикладных программ и исследований.
Хотелось бы рассказать еще вот о чем. В последнее время на
основе математики начала развиваться новая наука, которая с помо
щью математических методов решает чисто человеческие, неформа
лизованные задачи. Речь идет о создании искусственного интеллекта.
Если раньше к этому вопросу подходили с позиции: может ли думать
машина, то теперь проблема перенесена в иную плоскость.
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Прежде, обладая определенными качественными и количествен
ными данными, математики преобразовывали их в количественные и
закладывали для обработки в ЭВМ. При создании же искусственного
интеллекта будущего задача состоит в том. чтобы напрямую исполь
зовать и качественные параметры. Люди обладают разным уровнем
знаний, у них разный опыт. И вот с помощью компьютеров этот опыт
извлекается, а это очень сложный процесс, обобщается и на его основе
вырабатывается программа, с помощью которой можно получать
советы как поступать в конкретной ситуации на основе знаний круп
нейших специалистов. Есть у нас определенные достижения в этой
отрасли, но для более подробного разъяснения, пожалуй, потребуется
отдельная статья.
Но искусственный интеллект остается искусственным. Тут вопрос
решается. А вот если говорить об интеллекте естественном, о его
восприятии, то здесь в сфере математики за последнеевремя наблю
дается ряд негативных явлений, Математика- наука точная и опирается
на вполне реальную материальную базу. А с ней впоследнее время
возник ряд проблем.
Для того, чтобы двигать любую науку, ученый должен знать, что
достигнуто в его сфере знания в других научных центрах мира. Для того,
во-первых, и самое простое, – нужно знакомство с периодическими
изданиями по своей отрасли знаний. Нам сегодня остро необходимо
регулярное получение не менее сорока зарубежных изданий.
Во-вторых, из этой же сферы, ученому нужно общение. Если
прежде  мы участвовали в различных международных симпозиумах,
союзных конференциях и прочих встречах математиков, то сейчас
этого,  практически, лишены. Многие зарубежные коллеги идут нам
навстречу: приглашают на то или иное мероприятие и обещают обес
печить пребывание на нем. Только, мол, купите себе билет. А мы и
этого не можем сделать. То небольшое количество наших сотрудников,
которое все таки побывало за последнее время за рубежом, сделало это
за счёт спонсоров. Но ведь стыдно сидеть на чужой шее. В третьих,
бюджет нам в последнее время значительно урезан. Да и о тех средствах,
что нам выделяют, мы узнаем поздно. Так, о финансировании на этот
год нас поставили в известность только в начале апреля. Многие
сотрудники до конца года, согласно ему, не обеспечены зарплатой.
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Институт вел довольно обширную издательскую деятельность.
Выпускали в год 3-4 монографии, сборники. В этом же – издали
всего oдну. Выходят у нас пока и два журнала Но из-за трудностей
со средствами их существование тоже поставлено под угрозу. Наши
сотрудники публиковали – и не только свои – теоретические труды,
но и издавали популярную серию брошюр «Школьнику о математике
и информатике». Это помогало знакомить учащихся с современными
достижениями в различных отраслях нашей науки, готовило их
к поступлению в вузы. Теперь выпуск этих брошюр фактически
прекращен. Жаль лишать школьников этих дополнительных знаний.
Из всего этого естественно вытекает и то, что наука, причем не
только наша, становится малоперспективным занятием. Ранее мы
на университетских кафедрах подыскивали талантливых молодых
математиков, наши сотрудники вели семинары, воспитывали смену,
новую поросль. В результате ежегодно в институт приходило 6-8
перспективных и преданных науке молодых людей. Теперьже что
мы им можем предложить? Мне пришлось недавно выступать перед
будущими выпускниками. Я им откровенно сказал: приходите к нам в
институт, мы обеспечим вас интересной работой и... малой зарплатой.
Нашлось лишь три истинно увлеченных молодых человека, которые
пришли в институт. Сейчас не время бессребреников. Молодой чело
век после вуза идет на работу в банк или коммерческие структуры и
получает больше или столько же, сколько ведущие сотрудники инсти
тута. Наши же кадры стареют. А математику делают молодые. Из-за
финансовых неувязок мы сегодня гробим будущее науки. Наверное,
нашим государственным мужам следовало бы смотреть дальше в
будущее. Румынский академик г-н Моисил говорил: «Наука стóит.
А  кто скажет, сколько будет стоить, если загубим науку?».
Различные международные и европейские фонды обеспокоены пла
чевным состоянием научных сотрудников в странах бывшего Союза и
выделяют гранты (средства) на поддержку их исследований. Может, и
нашему государству следовало бы понять, что восстановление имеющегося
потенциала потребует в будущем бóльших средств, чем поддержка, которая
требуется сейчас. Работать на энтузиазме, конечно, можно, но нужно ли?
Вряд ли это принесет пользу и молдавской науке и ее экономике.
Е. ПОДГОРНОВ
Независимая Молдова, 24 ноября 1993 г.

RISCĂM SĂ DEVENIM O ȚARĂ DE ANALFABEŢI
Interviu cu Constantin Gaindric,dr. hab. în ştiinţe tehnice,
directorul Institutului de Matematică şi Informatică
1. ASISTĂM LA O RUPTURĂ dureroasă între generaţii. Acum, în
medie, cei mai tineri colaboratori ştiinţifici au 40 de ani. Ceilalţi, mai noi,
după ce-şi fac doctorantura abandonează activitatea de cercetător ştiinţific.
Mulţi preferă să plece în străinătate sau să se încadreze în instituţii particulare
de învăţământ, unde sunt remuneraţi mai bine. Faptul că specialiştii noştri
sunt solicitaţi în Occident ne demonstrează că suntem competitivi pe piaţă,
că mai avem „propriile creiere”.
2. ANUAL, PRIMEAM la doctorat mai mult de zece tineri. Acum însă
cu greu ajungem la şase locuri. Nu pot spune că ei au o pregătire slabă, dar nu
este nici superioară vechilor generaţii. Tinerii sunt decepţionaţi. Nu se avântă
la studii postuniversitare, pentru că nici cele universitare nu le asigură un trai
decent. Acum au rămas în ştiinţă două categorii de oameni: cei care sunt
dedaţi ştiinţei cu trup şi suflet şi cei care, pur şi simplu, nu au unde pleca în
altă parte.
3. ÎN 1996, dar şi în 1999, am expediat autorităţilor mesaje de alarmă,
în care revendicam majorarea salariilor colaboratorilor ştiinţifici din dome
niul matematicii şi informaticii, asigurarea instituţiilor cu tehnica necesară.
Ambele însă au rămas fără răspuns. În prezent, situaţia s-a agravat şi mai
mult. În universităţi se resimte o lipsă acută de profesori cu titluri ştiinţifice.
Aceeaşi situaţie e şi în ştiinţă: dintre cei peste 200 de doctori în informatică şi
matematică, doar 45 au rămas să activeze în domeniul cercetării. La institut
de câteva zile nu avem lumină și, în plus, ne-a fost sistat accesul la Internet.
Autoritățile nu trebuie să uite adevărul că fără știință nici un stat nu are
viitor. Dacă oamenii de ştiinţă nu vor avea salarii ce ar acoperi coşul minim
de consum, dacă rolul ştiinţei va fi diminuat şi neglijat de către autorităţi, în
scurt timp, riscăm să ne transformăm într-o ţară de analfabeţi.
Timpul, 9 noiembrie 2001
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ДОБИТЬСЯ ПРИЗНАНИЯ В МИРЕ
ИЛИ УЙТИ ИЗ НАУКИ
Об Институте математики и информатики АНМ мало известно
широкому читателю, несмотря на более чем 40-летнее существование.
В советское время он был признан одним из ведущих научных центров
в своей области в Союзе, даже получал переходящее Красное знамя
Академии наук СССР. У кого-то это вызовет улыбку, тем не менее
наши математики широко известны за пределами Молдовы и бывших
союзных республик благодаря своим научным достижениям. Их
именами названы теоремы, а их открытия вошли в учебники и
стали классикой. Однако математика – это не только сухие цифры и
абстрактные уравнения, которые рядовому обывателю ни о чем не
говорят. Она нашла  применение во всех сферах нашей жизни, о чем мы
даже не подозреваем.
О том, как развивается эта наука в нашей стране, корреспонденту
«НМ» Ангелине ТАРАН рассказывает директор Института математики
и информатики профессор Константин ГАЙНДРИК:
Когда наш институт создавался, его первой задачей, как, наверное,
и остальных «академических» стало восполнение дефицита кадров
для исследовании идля дидактической работы (в университете нужны
были преподаватели с ученой степенью). За столько лет в его стенах
подготовлено порядка 240 докторов (кандидатов наук) и 26 докторов
хабилитат. Сегодня нет ни одной кафедры, где не работали бы наши
выпускники докторантуры и бывшие сотрудники. Уже через пять
лет после образования (разделения Института математики и физики
на два самостоятельных) Институт математики и информатики был
награжден орденом Трудового Красного Знамени за подготовку
научных кадров. Когда-то в институте работали и 180 человек, а когда он
был и вычислительным центром АН, то и до 240. В настоящее время нас
осталось 83. Из них 14 – докторов хабилитат и 36 докторов. Последние
14 лет выдались очень сложными. Достаточно наших работников ушло
в производство в фирмы, которые занимаются информационными
технологиями, где зарплата раз в 5-10 выше, чем в науке. Кто-то уехал за
границу и работает там в университетах и исследовательских центрах:
шесть человек – в США, двое  – в Канаду, двое – в Швецию, шестеро – в
Германию, двое во Францию. Не говоря уже о Румынии и России, где
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наших людей очень много, то, что их зарубежом приняли, говорит об их
высокой квалификации и о том, что в Молдове сформирована хорошая
школа – и математическая, и по информационным технологиям.
Ангелина ТАРАН: Расскажите, пожалуйста, о тех, кто ее
сформировал.
Константин ГАЙНДРИК: В первую очередь это благодаря тому,
что во главе Института математики и информатикис момента его фор
мирования до1991 г. стоял один человек – Владимир Андрунакиевич,
очень известный в мире алгебраист (есть теорема Андрунакиевича, его
работы вошли в классику). Среди основателей института – академик
Константин Сибирский, член-корреспондент Академии педагоги
ческих наук СССР профессор Валентин Белоусов, известный логик
доктор Кузнецов и ныне проживающий в Израиле член-корреспондент
АНМ, профессор Гохберг. Без преувеличения могу сказать, что эти
люди внесли существенный вклад в мировую математику. Но они –
теоретики. Академик Андрунакиевич, будучи человеком широких
взглядов и понимая необходимость симбиоза теоретической, приклад
ной математики с только тогда зарождавшейся информатикой.
Сельскохозяйственные предприятия стремятся растить более
крупные корни свеклы, т.к. их производство учитывается по объему
выращенной продукции. Заводы стремятся начать переработку как
можно раньше, т.к. выкопанная свекла хранится небольше трех меся
цев. Где середина? Перед математиками поставили задачу ее найти.
Нужно определить общий выигрыш, а не каждого участника процесса
в отдельности. Мы составили математическую модель, в которой опи
сываются сроки, темпы наращивания массы, сахаристости, процесс
перевозок и производства. Когда это объединяется в единую модель,
можно посчитать оптимальные сроки копки, переработки, составить
график перевозок, ведь тогда все это управлялось централизованно.
Ангелина ТАРАН: Сейчас эти формулы используются?
Константин ГАЙНДРИК: Естественно, нет. Теперь почти вся
земля – в частной собственности. Каждый хозяин решает сам, что ему
выгодно. Хотя о нашей работе известно, исследования были внедрены
и много лет давали эффект по оптимизации затрат. Другой пример
прикладного характера математики касается цынцаренской свалки,
которая отравляет окружающую среду, но могла бы принести достаточно большую пользу. По некоторым оценкам, около четверти потреб
ности Кишинева в газе может быть получено за её счет. Математики
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нашего института провели моделирование выделения биогаза в зави
симости от температуры и влажности. Последним фактором можно
управлять и в зависимости отнего увеличивать или уменьшать коли
чество получаемого газа. Для этого нужно совсем немного: трубы, насосы
и резервуар для хранения газа, а свалка должна быть забетонирована,
огорожена. Лет семь-восемь тому назад мы предлагали примэрии,
экологам и т.д. это осуществить, но городские власти решили, что
мусор лучше сжигать. Профессор Борис Рыбакин съездил в США,
его работой там заинтересовались. И мы ее выполнили совместно с
американцами на основе наших идей. В США их будут внедрять.
В свое время в республике шел бурный промышленный рост, и
была актуальна проблема загрязнения окружающей среды выбросами
из заводских труб. Всвязи с этим мы разрабатывали конфигурации и
структуры фильтров, которые бы обеспечивали наибольшую очистку
воздуха. Если разместить над трубой, грубо говоря, коробку и в ней –
под определенными углами – какие-то преграды, то эта конструкция
очищает раз в пять лучше традиционных методов. В Молдове эти пред
ложения не были востребованы. Можно отапливать не только столицу,
но и всю страну. Те, кто занимается кадастром, купили аналогичную
систему в Киеве. Зачем, если есть своя? Труд фактически пропал.
Ангелина ТАРАН: Ваших коллег пригласили наработу в Германию
благодаря публикации. Для ученого очень важно печатать свои труды.
Как это решается в Институте математики и информатики?
Константин ГАЙНДРИК: Мы издаем два журнала. Один с 1989 г. –
“Известия Академии наук”. Серия “Математика” на русском, молдав
ском и английском языках. Другой – с 1993г.: “Computers Science Journal
of Moldova” (молдавский журнал по информатике), выпускается на
английском. За все время существования не был пропущен ни один
его номер, хотя большинство научных журналов республики не
выходило. В нем печатаются не только отечественные ученые, но и из
США, Швеции, Германии, Франции, Японии и стран Южной Америки.
Это – визитная карточка и института, и академии. Данные издания
затребованы в 164 научных центрах 48 стран. Поэтому наши работы
известны.
Сотрудники института опубликовали 107 монографий, 14 из
которых были переизданы за рубежом, а 4 увиделисвет в зарубежных
изданиях, Мнекажется, что это говорит об их научной ценности.
Три года назад члену-корреспонденту АНМ Арнаутову в Японии
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сделали заказ на отдельный номер издаваемого у них журнала
“Мathematica Japonica”, где онизложил свои исследования. В издатель
стве Массачусетского технологического инстит ута вышла в свет его
же книга по топологической алгебре, а в издательстве Американского
математического общества – монография доктора В.  Волошина по
теории графов, в издательстве Лундского университета  – монография
докторов С. Кожокару и В. Уфнаровского с коллегой из Швеции по
компьютерной алгебре.
Говоря об уровне наших исследований, можно сказать, что он
остался высоким. Более того, думается, что уровень исследований по
информатике повысился. Сотрудники института побеждают в кон
курсах, выигрывают гранты. Эти работы в основном прикладного ха
рактера и по информатике. Все же сказывается то, что насстало меньше,
нет достаточной литературы и нет необходимой преемственности
поколений. В 80-е годы мы ежегодно принимали по 8-10 молодых
специалистов на конкурсной основе. Сейчас мы вынуждены их угова
ривать, тем не менее и из привлеченных тоже уходят. Зарплатой
в 600-700 леев трудно удержать человека, которому надо кормить
семью. Стараемся приобщить кнаучной деятельности студентов.
Наши сотрудники работают с олимпийской командой школьников
по математике в течение 30 лет (когда-то была академия “Вииторул”,
возглавляемая профессором Белоусовым). Каждый год они привозят
с международных олимпиад три-четыре медали. Недавно из Мексики
вернулись с “золотом”. Конечно, возлагаем на этих перспективных
ребят большие надежды, но почти никто из них не идет в математику,
предпочитая экономику, международные отношения и т.д.
Ангелина ТАРАН: В каких еще сферах нашей жизни доводилось
работать Институту математики и информатики?
Константин ГАЙНДРИК: В 80-е годы совместно с Ленинградским
университетом мы разрабатывали математическое обеспечение для
вычислительной техники, которая еще лишь проектировалась. Когда
только был введен государственный язык, занимались обработкой
естественных языков, создавая электронные словари, корректоры.
Издательство “Литера” выпустило такой корректор на CD диске, но
продавался он в основном в Румынии. Были заказы и для энергетики,
и для транспорта. Математическому моделированию подвластно прак
тически все. Однако оно предусматривает и проверку. Мы анализируем
данные за несколько лет, чтобы посмотреть, как наши модели рабо
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тают, и со временем их улучшать. Работали мы и для космоса.
Помните, более 20 лет назад у американцев появилась программа
СОИ? В СССР с нашим участием разрабатывалась Анти-СОИ,
которая позволяла сбить вражескую ракету своей. Точность ее
маневров поддается моделированию. Или в случае с субмариной  –
можно несколькими слоями различных материалов сделать так, чтобы
электромагнитные волны при попадании на подводную лодку погло
щались, меняли направление, чтобы ее нельзя было обнаружить. Кстати,
материализовывали эти наши идеи на одном из заводов в Бэлць.
Ангелина ТАРАН: Можно ли с помощью математического моде
лирования решать проблемы общества?
Константин ГАЙНДРИК: Конечно, но в основном в техноло
гическом плане. Мы помогали социологам, но математически в этом
нет ничего интересного. Ведь даже выполняя работы для экономики,
мы выбираем такие сферы, где можно сделать что-то новое. Хочется
не просто зарабатывать деньги, а чтобы решаемые задачи соответство
вали нашим собственным научным интересам и одновременно
приносили кому-то пользу.
Ангелина ТАРАН: Что сегодня входит в собственные научные
интересы института?
Константин ГАЙНДРИК: Они согласованы с теми стратегическими
направлениями,которые определены правительством и парламентом.
Например, в нынешнем году вышло постановление правительства,
которым утверждены Стратегия создания информационного общес
тва в Молдове и план действий. Они разрабатывались не без нашего
участия. Между прочим, семинар по информатике “Создание инфор
мационного общества в Молдове” мы проводим уже третий год.
Несмотря на то, что есть общие рекомендации ЕС, их нельзя слепо
копировать. Мы подготовили монографию, в которой раскрывается
данная тема с учетом национальных, этнических особенностей, степени
демократизации общества и тд. Готовим работу по преодолению ком
пьютерного неравенства. Оно есть имежду странами, и внутри них.
Институт математики и информатики выиграл два гранта, и
ПРООН выделила часть средств правительству для финансирования
исследований по электронному правительству и подключению
сельской местности к интернету. В этой области мы сотрудничаем с
Министерством информационного развития и с международными орга
– 216 –

низациями. Из Испании нам заказали анализ того, что делается в мире,
инаши предложения по преодолению информационного неравенства.
В  фундаментальном направлении математики наши научные интересы
присутствуют и в теории дифференциальных уравнений, и в алгебре,
и в квази-группах (последние зародились в стенах института). Если бы
результаты данных исследований небыли высоко оценены мировой
научной общественностью, то иначе зачем заниматься математикой?
В данной области нужно работать так, чтобы тебя признали в мире,
или вообще уходить из науки. Это – наше кредо. В настоящее время
создаем информационную систему, которая должна помочь медикам
осуществлять диагностику с помощью ультразвукового исследования
(УЗИ). Хотим сделать так, чтобы любой врач, если у него возникли
какие- то ”сомнения”, по сети мог обратиться в научный консультаци
онный центр, к базе накопленных обработанных изображений и
сравнить с ними собственные выводы. Считайте, что это и научная,
и социальная задача. Надеемся, что этот проект получит адекватное
финансирование.
Ангелина ТАРАН: В академических институтах жалуются
на нехватку средств для нового технического оснащения. Каким
образом институт двигает молдавскую информатику?
Константин ГАЙНДРИК: В нашем институте первой в респу
блике появилась собственная внутренняя вычислительная сеть,
подключенная к интернету. В ней соединены 60 компьютеров (на 83
человека). Мы постоянно обновляем технику, причем не из средств
госбюджета. Свою первую сеть получили за счет выигранного гранта
ЮНЕСКО в 1985 г. В 2003 г. из 20 выигранных Молдовой грантов от
американского фонда CRDF пять принадлежали Институту матема
тики и информатики. У нас есть давние связи со Шведской королевской
академией. 13 лет она финансирует некоторые совместные работы.
Всего у нас порядка 10 договоров осотрудничестве с разными странами.
Наш уровень исследований и предложений позволяет получать гранты
и благодаря этому иметь хорошие условия для научной работы.
Ангелина ТАРАН: Хочется пожелать отечественным мате
матикам воплощения их идей не только за границей, но и на Родине.
Спасибо за интервью.
Независимая Молдова, 15 сентября 2005 г.

ЭДИСОНЫ НА САМООБСЛУЖИВАНИИ
У молдавских учёных нынче круглая дата: исполняется 65 лет с момента
создания в республике первых исследовательских учреждений.
Сегодня в составе Академии наук РМ – 19 институтов, 31 профильный член –
вузы и ведомственные исследовательские центры, а также
3 аффилированных члена.
Как чувствуют себя в нынешних условиях учёные? Востребован ли их труд
государством, находят ли применение на родине их разработки?
Об этом в канун праздника корреспонденту «КН» рассказали
доктор хабилитат информатики, директор Института математики и
информатики Светлана Кожокару и её предшественник на этом посту,
ныне главный научный сотрудник института, член-корреспондент АН,
профессор Константин Гайндрик.

Константин ГАЙНДРИК: Cитуация в Молдове болезненна для
всех. Но если на науку выделяется менее 1% от ВВП, то это не разви
тие, а выживание. Нам же лишь с 2004 года, когда появился кодекс о
науке, стали выделять 0,6% от ВВП – 540 млн. леев. За последние два
года финансирование сократили на 200 млн. Лишь три страны мира
в кризис уменьшили ассигнования на науку – Болгария, Румыния и
Молдова. Остальные государства увеличивают финансирование иссле
довательских работ. Понимают: наука может подсказать рецепты
выхода из кризиса. А у нас не так давно высокопоставленный деятель,
представляющий одну из партий правящей, на собрании академиков
упрекнул: «Вы даже утюги делать не можете!».
Наука всегда делилась на фундаментальную и прикладную. Осно
ватель и первый директор нашего института академик Владимир
Андрунакиевич, будучи теоретиком, понимал важность прикладной
науки. И в советское время было сделано немало интересных раз
работок, которые способствовали развитию многих отраслей эко
номики. Только в нашем институте – около полусотни новаций.
Государство выступало заказчиком, занималось их внедрением в
практику.
А с 1991 по 2000 гг. велась лишь исследовательская работа: не
было ни заказов, ни средств, ни технического оснащения. В 1996
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году нам удалось выиграть грант ЮНЕСКО, благодаря чему в инсти
туте, первом среди научных учреждений Молдовы, появилась локаль
ная компьютерная сеть. С 2000 года возобновилась работа над при
кладными проектами, сегодня в институте выполняется шесть.
Их мы начинали по собственной инициативе: участвуя в конкурсах,
добиваясь грантов, в том числе европейских, а это совсем непросто.
Могу с гордостью сказать, что одна из наших разработок для
медиков – система поддержки принятия решений в области ультра
звукового обследования, выполненная совместно с практикующими
врачами и учёными Государственного университета медицины и
фармации имени Тестемицану – была в нынешнем году удостоена
золотой медали на Национальной выставке «Fabricat în Moldova».
Сейчас система тестируется медиками, но – по их инициативе. Мы
представляли эту разработку прежнему руководству Минздрава. Они
вроде заинтересовались, однако теперь и министр, и его заместители
сменились – и всё. Между тем внедрение проекта не требует сущес
твенных затрат. Компьютеры похоже есть везде, а разработанное нами
программное обеспечение можно установить на аппаратуру любого
поколения.
С. КОЖОКАРУ: В составе Академии наук существует Агентство
по инновациям и технологическому трансферу. Это орган, призванный
быть посредником между научными учреждениями и экономическими
агентами, готовыми внедрить ту или иную разработку. Агентство
получает от Высшего совета по науке средства на финансирование
проектов, причем расходы должны быть поделены поровну между
агентством и предприятиями. Я предполагала, что мы будем сообщать
о наших разработках, а специалисты агентства – заниматься поисками
возможностей внедрения. На практике нам предлагают самим найти
заинтересованных экономических агентов, создать совместный проект
и подать его в агентство. А уж оно решит – финансировать или нет.
Более того, нас обязали ввести в штат специалиста по технологическому
трансферу, не выделив на это дополнительных средств. А мы ожидали
более ощутимой помощи от агентства.
Сложность в том, что мы делаем лабораторные образцы. Но чтобы
довести любую разработку до совершенства, требуются дополнительные
усилия. И Агентство по инновациям и технологическому трансферу
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призвано этому способствовать. Пока эта работа переложена на плечи
учёных. Хорошо, что система для ультразвуковой диагностики сейчас
испытывается, но это работа на энтузиазме. Кстати, в выставке «
FabricatînMoldova» участвовали 11 научных учреждений и множество
вузов, но медаль присудили только нашему институту.
Некоторые наши проекты ориентированы на социальную сферу.
Логика такова: нас финансировали из бюджета, теперь мы обязаны долг
обществу вернуть, не думая о выгоде. Например, разработана система
«Электронный ресурс румынского языка». Она предназначена и тем,
кто владеет языком, и тем, кто его только изучает. Система позволяет
получит перевод румынских слов на русский и английский языки,
выяснить их грамматические формы, синонимы. Её можно найти в
открытом доступе на сайте: www.math.md/elrr.
Теперь молдавскую культуру часто пропагандируют с помощью
сайтов. Но ведь сайт нужно поддерживать. И учёные института
разработали инструментарий, ориентированный на людей культуры,
который позволяет без специальных знаний в информатике создавать
и поддерживать сайты. Это даёт возможность работать и со звуком, и
с фото, и с видео-изображением. Мы сосредоточились прежде всего
на музыке. Работа велась совместно с Академией музыки, театра
и изобразительного искусства. В академии систему протестируют,
возможно, потребуется доработка. После этого будем либо искать
заинтересованных клиентов, либо выставлять в открытый доступ.
Любопытные исследования сейчас ведутся в рамках одного из
международных проектов. Разрабатывается математическая модель,
которая позволит спрогнозировать, как поведут себя ёмкости с
жидкими токсичными веществами, например, при землетрясении.
Проблема эта очень актуальна. Сколько в республике таких отходов,
в каких условиях и как давно они хранятся – точных данных нет ни у
кого. Проект заканчивается в сентябре. По его условиям институт как
разработчик имеет право продавать готовый продукт, но надо, чтобы
нашёлся заинтересованный покупатель.
Его поисками тоже придётся заниматься институту. И мы уже
накопили некоторый опыт в той области. Недавно побывали на
Европейском конгрессе по ультрасонографии, представили там сис
тему, адресованную врачам ультразвуковой диагностики. Интерес
– 220 –

специалистов был огромен: «Вы рассказываете о будущем!». Участво
вали представители института и в конференции филологов. Теперь,
видимо, придётся ехать к экологам.
Константин ГАЙНДРИК: Мы хотим быть полезными обществу,
быть востребованными. Но в той сфере, где действительно сильны.
Мы учёные, а нас, грубо говоря, заставляют торговать. Между тем
есть люди, которые умеют это гораздо лучше. И если каждый займётся
своим делом, пользы будет куда больше. В общем, если раньше
научные результаты были востребованы в нашей стране как экономи
ческими агентами, так и государственными учреждениями, сегодня
отечественные Эдисоны переведены на самообслуживание. Власть
с олимпийским спокойствием взирает на то, как учёные, выбиваясь
из сил, пытаются доказать обществу, что интеллектом не стоит
пренебрегать, без него нет будущего. Если бы так было во времена
знаменитого исследователя, на какой бы стадии находился сейчас
технический прогресс.
Елена РОЙТБУРД
Кишиневские новости, 10.06.2011

TEHNOLOGIA PROCESULUI DECIZIONAL
„Un conducător de orice rang trebuie să cunoască tehnologia procesului
decizional, să-şi poată planifica activitatea de fundamentare a deciziei, să
folosească atât cunoştinţele sale în domeniu, experienţa şi intuiţia sa, cât şi
posibilităţile metodelor formale de analiză multicriterială, optimizare, simulare
şi performanţele calculatoarelor”, scrie într-o lucrare a sa mai recentă Constantin
Gaindric, matematician de mare reputaţie la noi.
Îl cunosc de mulţi ani, am fost colegi de şcoală în Zăicani. Era un copil-minune,
pe atunci satul investea în el speranţe mari, pe care Domnia sa le-a îndreptăţit
cu prisosinţă. Şi-a legat destinul de acest miraculos tărâm, matematica, trăind şi
respirând cu el. E un om deschis, foarte democrat, sincer ca un poet, prea bun
şi îngăduitor cu semenii. Are calităţi înnăscute organizatorice de lider, susţinute
de o capacitate inepuizabilă de muncă. Are har publicistic, ţine-n mână bagheta
dirijării unei reviste de profil.
La 11 septembrie, doctor habilitat C. Gaindric rotunjeşte 60 de toamne în
palmaresul biografiei sale, purtând fruntea sus şi luând în serios această ofrandă
ce ni se dă – viaţa. În preajma acestui popas jubiliar, am avut la institutul dumisale
un dialog pe tema preferenţială: matematica în prim-plan.

I. STICI: Dle Constantin Gaindric, în calitate de director al Institutului
de Matematică şi Informatică (IMI) al AŞM, v-am ruga să ne prezentaţi
un  tablou succint al instituţiei pe care aveţi onoarea să o conduceţi.
Constantin GAINDRIC: IMI îşi numără anii de la fondare din 1964,
dar obârşia-i mai adâncă, din 1961, pe când fiinţa o secţie de matematică.
Este prima instituţie de cercetare în domeniul matematicii din Republica
Moldova. Chiar din start, problema de bază a fost pregătirea cadrelor ştiin
ţifice de calificare înaltă, se are în vedere pregătirea de doctori şi doctori
habilitaţi, fapt ce avea menirea să stingă puţin setea mare de cadre necesare
universităţilor, altor instituţii, economiei naţionale. Actualmente putem
afirma că această misiune a fost complet realizată: până-n prezent am pregătit
peste 210 doctori şi 24 doctori habilitaţi în ştiinţe. Majoritatea covârşitoare a
şefilor de cadre de profil din diverse universităţi sunt pregătiţi de IMI, adică
toate ofertele în această privinţă au fost satisfăcute. Numărul de acum al
colaboratorilor noştri e de 40 de doctori şi 12 doctori habilitaţi. Adineauri
primeam câte 10‒15 persoane de la universităţi, după o selecţie riguroasă,
paralel alţii 10‒15, având titluri ştiinţifice – plecau, fiind deseori câştigători la
concursuri universitare.
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Acum situaţia e mai tristă: puţini vin şi mulţi pleacă. Se duc în diverse
centre ştiinţifice din Occident, o realitate pe care n-o putem influenţa nici
schimba. Ei obţin burse de cercetare după o selectare extrem de riguroasă şi
în acest caz pleacă în Italia, Germania, Franţa. La sfârşitul termenului bursei,
îi observă că-s specialişti buni, şi-i opresc acolo, avem de felul acesta şase
persoane în SUA, o persoană în Canada, două în Franţa, două în Suedia,
patru în Germania şi tot aşa.
I. STICI: Există posibilităţi, măcar teoretice, de a-i întoarce acasă?
Constantin GAINDRIC: Există, dar numai în urma unor favorabile
schimbări în interiorul ţării. Ei vor veni cu o experienţă bogată, am fi numai
în câştig. Îi am în vedere pe cei plecaţi pe un an-doi, apoi având prelungire
încă pe un an-doi. Am dori ca reîntoarcerea lor la vatră să aibă loc…
I. STICI: Pare-se, mai rar institut al Academiei a crescut şi lansat atare
cadre, ca cel de matematică.
Constantin GAINDRIC: Aici au ajutat un şir de factori obiectivi, dar
şi unii subiectivi. Ce vreţi, din 1961, de la fondare şi până-n 1991 a condus
permanent institutul cunoscutul, redutabilul matematician Vladimir Andru
nachievici. De prestanţa sa de savant şi de talentu-i organizatoric a depins
enorm de mult. În 1991, fiind de o vârstă înaintată, dl academician, conform
statutului, nu mai avea dreptul să se afle în fruntea instituţiei. Au fost atunci
alegeri în bază de alternativă, cu patru candidaţi, în urma cărui fapt am fost
ales, iar în 1996, 1999 reales în funcţia dată.
Paralel cu pregătirea cadrelor, s-a desfăşurat şi munca de cercetare:
academicianul Andrunachievici avea harul de a selecta talente, cadre de
valoare – a invitat la institut din or. Bălţi pe profesorul V. Belousov, pe
profesorul I. Gohberg; din or. Moscova – pe A. Kuzneţov, care au devenit
vestiţi în toată lumea fondând şcoli ştiinţifice.
I. STICI: E vorba de teorie sau de ceva mai concret?
Constantin GAINDRIC: Da, academicianul Andrunachievici, fiind
ilustru teoretician, a deschis drum verde şi matematicii aplicate. Prin 19651970 a trimis foarte mulţi oameni la stagii în Moscova, Kiev, Novosibirsk
şi în alte centre. Am fost unul dintre stagiari, în 1964 fiind îndreptat în
Moscova în Institutul Central Economico-Matematic a AŞ a URSS. În modul
acesta au fost pregătite cadre şi pentru domeniul care nu era prezent la noi  –
matematica aplicată, concomitent, şi în informatică. Îmi amintesc cum în
1964 ne-au dat clădirea unei sinagoge pentru a face în ea Centrul de Calcul.
Acela a fost primul Centru, pe urmă s-a construit blocul de astăzi, cu săli
largi, luminoase.
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Aşadar, consider că Institutul de Matematică a avut un mare noroc cu
acest prim-director, savant de mare notorietate, un conducător talentat şi
organizator priceput. El avea o viziune specifică, chiar fiind la vârsta înaintată:
intuia perspectiva mai uşor ca unii tineri.
I. STICI: Aţi pomenit de matematica aplicată, poate concretizaţi ceva,
ce s-a făcut totuşi în această direcţie?
Constantin GAINDRIC: Primul lucru înfăptuit a fost modelarea
proceselor economice, aria acestor lucrări cuprindea întreprinderi, ramuri.
Cum spuneam, nu existau specialişti, de aceea au fost recomandaţi pentru
stagii mulţi tineri, ei au obţinut cunoştinţe în domeniul modelării proceselor
economice; pe atunci spre institut au prins a “curge” comenzi de optimizare
a activităţii fabricilor de zahăr, modelării proceselor în transporturi,
planificării ramurilor industriale, industriei uşoare, lucrări efectuate de
Dumitru Zambiţchi, Andrei Gameţchi ş.a.
I. STICI: Dar dvs. unde eraţi pe atunci?
Constantin GAINDRIC: Mă întorsesem de la stagiul din Moscova.
Gosplanul republicii a cerut de la AŞM specialişti-matematicieni care să fondeze
Centrul de Calcul şi m-au recomandat pe mine. Deci, în 1970 am fondat
Centrul de Calcul, care în 1972 a fost transformat în Institutul de Planificare,
în care am lucrat până în 1977, când m-am întors la Academie în funcţie de
adjunct al directorului Andrunachievici pe problemele matematicii aplicate şi
informaticii.
I. STICI: Actualmente matematica aplicată are vreo „respiraţie”, cu ce
vă ocupaţi?
Constantin GAINDRIC: Este secţia de matematică aplicată în frunte
cu profesorul Dumitru Lozovanu. Avem nemijlocit contacte cu Ministerele
Economiei şi Finanţelor, ne-am adus obolul la pregătirea Moldovei în vederea
aderării la Organizaţia Mondială a Comerţului (calcule, variante). Ajutăm
într-o anumită măsură Piaţa Hârtiilor de Valoare, prelucrarea la calculatoare
şi alte procese-s făcute de oamenii noştri. Deoarece industria-i la pământ,
contactăm agenţi economici privaţi. Totuşi sfera de încheiere a contractelor
s-a îngustat – mai înainte participam la diverse contracte cu instituţii din
Ucraina, Rusia. Am participat chiar la elaborarea unor noi calculatoare, am
lucrat la un calculator aşa-zis „Samson”, care făcea lucrări de dirijare a reţelelor
de comunicaţii pentru instituţiile centrale. Lucrări mai actuale din secţia de
informatică le-am putea numi pe cele legate de procesarea limbajelor naturale.
Avem corector, elaborat de noi, ai pus în calculator textul şi-ţi arată unde şi
ce ai greşit. Limba română e foarte complicată, cu atâtea conjugări, declinări,
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totuşi, colaboratorii au ştiut a învăţa calculatorul să vadă ce declină, ce se conjugă.
Acum facem la comanda Consiliului Suprem pentru Ştiinţă de pe lângă Guvern
o bază de date a potenţialului ştiinţific din Republica Moldova. Deoarece s-a
trecut la un sistem competitiv de obţinere a granturilor, e nevoie să se ştie precis
de ce fel de potenţial ştiinţific dispunem. Pregătim aceste date pentru Consiliul
de experţi, care va evalua, va orienta forţele acolo unde e necesar.
I. STICI: Face să cred că de lucru aveţi îndeajuns?
Constantin GAINDRIC: De lucru ne găsim singuri. Cu finanţarea
Guvernului, fireşte, am duce-o destul de greu, trebuie să ne descurcăm.
Avem granturi de la INTAS, de la o fundaţie a NATO, de la Academia
Regală Suedeză, din Canada. Colaboratorii noştri sunt solicitaţi – orice grant
se obţine prin concurs internaţional, deci, odată ce le avem, înseamnă că
lucrăm la nivelul dezideratelor de azi. Aici evaluările le fac persoane absolut
nepărtinitoare. Aşa că…
I. STICI: V-aş ruga să vă referiţi la unele momente ale investigaţiilor
personale…
Constantin GAINDRIC: În matematică am intrat „cu asistenţa”
morală, dacă se poate spune, a profesorilor Belousov şi Gohberg, mai apoi
a academicianului Andrunachievici. Gohberg a pregătit, până la plecarea în
Israel, 32 de doctori în matematică, vă închipuiţi?! La Moscova am început
cu modelarea proceselor economice, mai întâi la unele întreprinderi de
transport din oraş. Trecând de acum la Gosplan am fost nevoit să mă ocup de
multe lucruri legate de planificarea ramurilor, planificarea întregii economii.
Erau la modă în timpurile celea modelarea, optimizarea. Dar, se ştie, orice
problemă economică poţi s-o formulezi ca o problemă matematică, însă datele
nu totdeauna-s corecte. În consecinţă există aceeaşi situaţie în care diferiţi
indivizi pot adopta diverse decizii, fiecare cu predilecţia sa. Şi de aceea s-a
constatat că în temei problemele economice trebuiesc soluţionate puţin altfel,
ţinând cont că orice decizie, chiar şi cea mai bună, mai trebuie şi realizată.
Matematicianul a ajuns prin calcul la o decizie bună, poate chiar ideală, dar
trebuie să o realizeze altcineva. Şi aici trebuie de ţinut cont că fiecare om are
ceva propriu şi în realizare acest specific îşi lasă amprenta. S-a determinat în
definitiv că rezolvarea problemelor prin metode matematice trebuie să ţină
cont de preferinţele fiecărui decident. Aici apare incertitudinea – nimeni nu
ştie totul, apoi există influenţa, reacţia mediului. Deci a lua în consideraţie
incertitudinea înseamnă a fi mai aproape de realul vieţii la rezolvarea
problemelor. Doi oameni diferiţi rezolvă aceeaşi problemă în mod diferit –
este un adevăr. Mai e de ştiut: orice problemă de gen economic este esenţial
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multicriterială. Fiecare dintre noi, când cumpără ceva, vrea ca obiectul să fie
frumos, trainic, la modă, ieftin. Dar aceste lucruri sânt contradictorii. Deci,
a apărut necesitatea de a rezolva probleme care cuprind mai multe obiective
cu caracter contradictoriu.
I. STICI: Ce legături întreţineţi cu alte instituţii din afara ţării?
Constantin GAINDRIC: Mai înainte, până în 1991,eram legaţi de
Moscova, Novosibirsk, Kiev – centre matematice foarte puternice, de la care
foarte multe am învăţat. Acum avem relaţii şi cu Occidentul, cele de mai
sus fiind oarecum îngustate, reduse. Avem colaborări cu Suedia, Germania,
Franţa, Canada, Italia. De România nici nu mai vorbesc, că-i de la sine înţeles.
Contactele cu diverse centre matematice din Bucureşti, Iaşi sunt constante.
Cum spuneam, în Occident sunt angajaţi şi efectuează cercetări mulţi savanţi
de ai noştri, mulţi publică acolo monografii, articole ştiinţifice. Până-n
prezent, colaboratorii institutului au publicat în diverse ţări circa 100 de
monografii, 16 dintre care au fost reeditate în SUA, în Germania – la Editura
„Springher”. Spaţiul nu permite să aduc nume, dar aş face-o cu plăcere. Aceste
fapte denotă că există un nivel anume în dezvoltarea matematicii la noi.
I. STICI: Mai continuaţi să editaţi reviste?
Constantin GAINDRIC: Continuăm să o facem chiar în pofida oricăror
greutăţi. „Buletinul AŞM. Matematica” ajunge-n 165 de centre ştiinţifice
din 42  de ţări. Tot aşa şi revista „Computer Science Journal of Moldova” al
cărei editor  – in-Chief am onoarea să fiu de la fondare (a.1993). Am editat-o
permanent în limba engleză. Revistele-s recenzate în diferite ediţii de spe
cialitate şi-s pentru noi un important barometru în activitate. Peste 100 de
exemplare pleacă permanent în schimbul revistelor de profil din diverse ţări…
Pentru a completa tabloul, aş adăuga că în anul de faţă IMI a participat la
organizarea a patru conferinţe internaţionale şi republicane pe profil – iarăşi
ne-am asumat anumite responsabilităţi. Bunăoară, la conferinţa „Maşini şi
calcule universale” au participat savanţi din 14 ţări ale lumii. Materialele ei
au apărut în revista „Springher”. Personal am participat în anul curent la o
conferinţă în Elveţia (matematica aplicată în Europa), la o altă conferinţă în
Sinaia (România), care a avut o bună prestanţă internaţională.
I. STICI: Vă mulţumesc, dorindu-vă noi performanţe!
I. STICI
Moldova Suverană, 8 septembrie 2001

CE ÎNSEAMNĂ MATEMATICA
SAU INFORMATICA PENTRU DVS.?
T. ROTARU: Ce înseamnă matematica sau informatica pentru dvs.?
Constantin GAINDRIC: Să ştiţi că nici odată nu m-am gândit la aceasta,
nu am încercat să-mi ordonez un răspuns. Poate fiindcă nimeni nu m-a întrebat.
Poate fiindcă este viaţa mea. Nu credeţi că un răspuns la întrebarea ce este viaţa
Dvs. v-ar trezi dificultăţi? Sper să ajung la aşa zile când voi avea mai mult timp
şi posibilitatea de îmi ordona gândurile. Viaţa mai bine să o trăieşti decât să-i
cauţi definiţia. Dar mai este şi un mijloc plăcut de a-mi asigura existenţa (poate
prea prozaic dar corect).
T. ROTARU: Omagii, aduceri-aminte despre fondatorii şcolilor ştiinţifice
de la Institut: V. Andrunachievici, V. Belousov, C. Sibirschi, A.  Kuzneţov,
I.  Gohberg.
Constantin GAINDRIC: Am mai spus că nu-s discipol în sensul obişnuit
nici a unuia din iluştri fondatori de şcoli din Institutul nostru. Dar fiecare din
ei ne-a influenţat în cel mai reuşit sau au încercat să fac. Fiecare au, şi dânşii la
rândul lor, are şi slăbiciuni. Dar ei cert că toţi au avut o calitate ce a contribuit
decisiv la formarea unui colectiv de cercetări cum este institutul nostru:
exigenţa faţă propriile rezultate, faţă de nivelul lucrărilor ce se publică. Fiecare
din ele erau madele de modestie. Nu-mi amintesc că cineva din ei să spună că
au format o şcoală, spre regret azi auzim cu ocazia jubileelor că cineva anunţă
că au format o şcoală. Mi-amintesc cum acolo V. Andrunachievici se bucura
de succesele discipolilor săi Iu. Reabuhin, V.  Arnautov şi cum îi promova,
cum acad. C. Sibirschi îmi povestea că N.  Vulpe a rezolvat o problemă pe care
dumnealui nu a reuşit să o rezolve. Parcă îl văd pe prof. V. Belauzov înconjurat
după seminar de doctoranzi cu care discută şi despre o nouă culegere de poezii
ale lui I. Vătămanu şi despre o compoziţie de tablouri. Îmi amintesc cum, fiind
antrenat în diferite comisii, la şedinţe plicticoase făcea matematica.
T. ROTARU: Matematicieni ‒ sunt nişte oameni deosebiţi – cum vă
vedeţi dvs. dintr-o parte? Sau ce vă spun cei apropiaţi, prietenii vizavi de acest
subiect?
Constantin GAINDRIC: Sunt oameni obişnuiţi cu calităţi care le observ
şi la unii cercetători din alte domenii: gândire sistemică, în rest sunt şi distraţi, şi
concentraţi, amatori de poezie, artă şi indiferenţi de orice afară de matematică.
Oameni ca toţi oamenii.
Tatiana ROTARU

Din volumul „File din Istorie”, Chișinău, 2004
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VIAȚA ÎN IMAGINI

I. DE ACASĂ SPRE ACASĂ

Elev în clasa întâi

Elev în clasa a cincea

Student în anul întâi, 1957

– 280 –

Cu bunicii, 1957. Bunica se bucură că are nepot student

Zăicani. Cu familia pe pragul casei părintești, 1978
– 281 –

Cu familia și mica
nepoțică, 2009

Avem și un nepoțel,
31 decembrie 2013

– 282 –

Cu fiii, 2009

Cu nepoții, 2015

Portret de familie: cu nepoții și soția, 2017
– 283 –

II. ÎN ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, DIDACTICE ȘI
MANAGERIALE

Noul director se consultă cu
fondatorul IMI, acad.V. Andrunachievici,
1991

Academicianul V. Andrunachievici este felicitat cu ocazia celei de-a 80-a aniversare,
3 aprilie 1997
– 284 –

Cu „părintele” logicii și mulțimilor fuzzy, profesorul Lotfi Zadeh
la o conferință în Vila Real (Portugalia), 2001

M.c. Israel Gohberg în vizită la IMI, 2003
– 285 –

Înalți oaspeți în vizită la IMI. Acad.Viorel Barbu, prof. Eugen Grebenicov,
acad. Mitrofan Cioban, acad. Radu Miron, 2004

Deschiderea plăcii comemorative dedicate acad. V. Andrunachievici, 2004
– 286 –

Felicitări la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, 2006

Celebrarea celei de-a 15-a aniversări a revistei
Computer Science Journal of Moldova, 2007
– 287 –

Echipa câștigătoare a unui proiect internațional de informatică medicală, 2007

Membrul corespondent nou ales,
2007

– 288 –

Ședința reprezentanților organelor de atestare a cadrelor științifice din țările CSI.
Petersburg, 2008

Conferință la Orel (Federația Rusă), 2008
– 289 –

Într-o discuție neformală cu profesorul Traian Muntean de la
Université Méditerranée-Marseilles. Cassis, 2008

Un interviu acordat pentru mass-media audiovizuală din Republica Moldova de la
lansarea cărții consacrate acad. Vladimir Andrunachievici și consemnării a 45 de ani ai
Institutului de Matematică și Informatică a AȘM, 15 aprilie 2009
– 290 –

O fotografie de la o conferință științifică internațională desfășurată la Iași, 2010

Sunt și momente amuzante la ședințele academice... Cu acad. Leonid Culiuc, 2010
– 291 –

Profesorul Eugen
Grebenicov, laureat
al premiului
„Academician
Constantin Sibirschi”,
2011

Felicitări la Institutul de Matematică și Informatică, 2011

Un discurs la
Academia de Științe
a Moldovei, 2012

– 292 –

În vizită la elevii Liceului AȘM, 2012

Se discută propunerile de modificări la Codul științei și inovării, 2016
– 293 –

Reuniunea din Viena a participanților la un proiect multilateral. Profesorii Silvia Miksch
(Austria), Stefan Kramer, Andreas Karwath (Germania) și echipa din IMI, 2017

Cu academicianul M. Cioban ne bucurăm pentru două doamne fericite.
M.c. S. Cojocaru și m.c. E. Zubcov au îmbrăcat pentru prima oară fracul academic, 2017
– 294 –

III. DOCTOR HONORIS CAUSA

Ceremonia de decernare a titlului doctor honoris causa
al Universității „Alecu Russo” din Bălți, 2006

Ceremonia de decernare a titlului doctor honoris causa al Universității din Tiraspol
(cu sediul la Chișinău), 2011
– 295 –

IV. ÎN ACTIVITĂȚI SOCIOCULTURALE. VARIA

Veneția. Piața San Marco,
2001

Cu două tinere
informaticiene
între două somități
din domeniul
matematicii – Al. Miller
și Octav Mayer.
Iași, 2005

– 296 –

În excursie la Peștera Urșilor. Oradea, 2006
– 297 –

La monumentul
matematicianului L’Hôpital.
Versailles, 2007

La Muzeul Orangery. Paris, 2007
– 298 –

Vicepreședintele Academiei Române acad. F. G. Filip în vizită la Muzeul Orheiul Vechi.
Explică prof. univ. Gheorghe Postică, 2008

O vizită la Mileștii Mici cu profesorul german Thomas Deserno (al patrulea din stânga), 2008
– 299 –

Cu colegii într-o excursie la Mănăstirea Putna, 2010
– 300 –

Echipele din Germania și Moldova dintr-un proiect bilateral sunt gata să „studieze” pe
viu cauzele ficatului nonalcoolic gras la Mileștii Mici, 2013

O excursie la Orheiul Vechi, 2014
– 301 –

V. PORTRET ÎN TIMP

În fața calculatorului, 2002

La 60 ani

La 16 martie 2013
– 302 –

Cu gândul la noi perspective științifice, manageriale..., la țară,
neam, familie…, 26 mai 2018

– 303 –
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