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La 11 septembrie s-au împlinit 75 de ani de la naș-
tere și 52 de ani de activitate ştiinţifică şi managerială 
a ilustrului matematician și informatician, doctor ha-
bilitat, 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, Re-
publica Moldova. În anul 1957 a absolvit școala me-
die 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 Economico-Matematic 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 In-
stitut 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), direc-
tor-adjunct pentru cercetări știinţifice al Institutului 
de Planificare (1972–1974), director-adjunct pentru 
cercetări știinţifice al Institutului de Informaţie Tehni-
co-Știinţifică și Cercetări Economice (1974–1977). În 
1972 obţine gradul de doctor în știinţe tehnice la Insti-
tutul 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 știinţi-
fic principal (2005 – până în prezent). 

Este fondatorul Laboratorului „Sisteme Informa-
tice”, conducătorul știinţific al cercetărilor din acest 
laborator. Este fondatorul și redactorul-şef al revis-
tei știinţifice Computer Science Journal of Moldova. 
În perioada 2002–2004 a fost președinte al Comisiei 
Superioare de Atestare a Republicii Moldova, iar din 
2004 până în 2009 – președinte al Consiliului Naţio-
nal pentru Acreditare și Atestare al Republicii Mol-
dova. 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 ino-
vării. 

Recunoașterea aportului său ştiinţific, axat pe ela-
borarea și implementarea metodelor şi algoritmilor de 
modelare a funcţionării diverselor ramuri ale econo-
miei, 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 mate-
maticii și informaticii, precum și la pregătirea cadre-
lor de înaltă calificare. Sub conducerea sa 10 persoane 
au susţinut tezele de doctor și doctor habilitat. Pentru 
contribuţia la formarea și dezvoltarea tinerei genera-
ţii de cercetători de succes, în 2002 i se acordă titlul 
de profesor universitar. În 2007 este ales membru co-
respondent 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 de-
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ciziilor. 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 in-
formatizarea societăţii în Republica Moldova. Acordă 
o deosebită atenţie cercetărilor centrate pe studierea 
Societăţii Informaţionale globale, edificarea societăţii 
informaţionale în Moldova. Două capitole din mo-
nografia editată în SUA – Information technologies 
communication and human development: Opportuni-
ties and challenges, la care Constantin Gaindric este 
coautor, au fost reeditate de câteva ori. 

Un succes incontestabil îl constituie proiectele 
(naţionale și internaţionale) 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 specialiștilor și s-a învrednicit de 
Medalia de aur la una din ediţiile expoziţiei „Fabricat 
în Moldova”.

Activitatea prodigioasă a membrului corespon-
dent Constantin Gaindric a fost menţionată prin 
mai multe distincţii de stat și academice, dintre care 
vom remarca Ordinul „Gloria muncii” (2006), meda-
liile „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.
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