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EDIFICATORUL 
SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Membru corespondent al AŞM
Constantin GAINDRIC 

la 70  de ani

 

Născut la 11 septembrie 1941, în s. Zăicani, 
r. Râşcani. 

Matematician, domeniul de cercetare: 
cercetări operaţionale, modelarea matematică, 
sistemele suport pentru decizii, edifi carea 
societăţii informaţionale. Dr. hab. în ştiinţe 
tehni ce (2000), prof. univ. (2002), membru 
corespondent al AŞM (2007).

 
Din cei 70 de ani pe care i-a împlinit, 47 de ani 

ilustrul matematician şi informatician Constantin 
Gaindric i-a consacrat cercetării. 

Cariera sa a pornit în ascendenţă chiar după 
absolvirea, în 1962, a Facultăţii de Fizică şi 
Matematică a Institutului Pedagogic de Stat „A. 
Russo” din Bălţi. Pe parcursul anilor 1964-1966 a fost 
stagiar la Institutul Central Economico-Matematic 
al Academiei de Ştiinţe a URSS. Concomitent, 
din  1964 până în 1967 este angajat al Institutului 
de Matematică cu Centrul de Calcul al AŞM. Între 
1968 şi 1977 activează în cadrul Comitetului de 
Stat pentru Planifi care a Republicii Moldova, mai 
întâi în calitate de director al Centrului de Calcul 
(1968-1972). Ulterior, deţine funcţia de director-
adjunct pentru cercetări ştiinţifi ce al Institutului de 
Planifi care (1972-1974), director-adjunct pentru 
cercetări ştiinţifi ce al Institutului de Informaţie 
Tehnico-Ştiinţifi că şi Cercetări Economice (1974-
1977). În paralel, în 1972 obţine gradul de doctor 
în ştiinţe tehnice la Institutul Central Economico-
Matematic al Academiei de Ştiinţe a URSS.

Joacă un rol important în viaţa şi activitatea 
Institutului de Matematică şi Informatică, la 
care activează din 1977: director-adjunct pentru 
cercetări ştiinţifi ce (1977-1991); director (1991-
2005); cercetător ştiinţifi c principal (2005-până în 
prezent). Este fondatorul Laboratorului Sisteme 
Informatice, a unei noi direcţii ştiinţifi ce şi a unei noi 
şcoli ştiinţifi ce. Experienţa managerială acumulată 

i-a permis să organizeze activitatea în cadrul IMI, 
depăşind toate greutăţile şi criza prin care a trecut 
Republica Moldova în primii ani de independenţă. 
De asemenea, a contribuit la reînnoirea imaginii şi 
răspândirea în circa 150 de ţări a revistei Buletinul 
Academiei de Ştiinţe. Matematica. Este fondatorul 
şi a unei noi reviste ştiinţifi ce Computer Science 
Journal of Moldova, membrul colegiilor redacţionale 
a mai multor prestigioase reviste ştiinţifi ce de peste 
hotare.

În perioada 2002-2004 a fost preşedinte al 
Comisiei Superioare de Atestare a Republicii 
Moldova, iar din 2004 până în 2009 – preşedinte al 
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. 
În această funcţie Constantin Gaindric promovează 
valorile ştiinţifi ce şi cele general-umane prin 
elaborarea şi implementarea programelor şi 
strategiilor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor 
ştiinţifi ce de înaltă califi care şi de acreditare a 
instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.

Elaborarea şi implementarea multiplelor metode 
şi algoritmi de modelare a funcţionării diverselor 
ramuri ale economiei, au condus la susţinerea cu 
succes şi obţinerea în 2000 a gradului de doctor 
habilitat în ştiinţe tehnice.

Aria intereselor ştiinţifi ce ale profesorului 
Constantin Gaindric cuprinde, dar nu se limitează la: 
cercetări operaţionale; luarea deciziilor şi aplicarea 
modelării matematice şi metodelor matematice în 
cercetările ştiinţifi ce; sisteme suport pentru decizii; 
societatea informaţională globală; edifi carea socie-
tăţii informaţionale. 

Sub conducerea sa 5 persoane au susţinut tezele 
de doctor în ştiinţe, o persoană a susţinut teza de 
doctor habilitat, iar în prezent este conducător 
şi consultant a 4 tineri cercetători. Astfel, pentru 
contribuţia la formarea şi dezvoltarea tinerii 
generaţii de cercetători în 2002 i se acordă titlul 
de profesor universitar. În 2007 este ales membru 
corespondent al AŞM, iar în 2006 şi 2011, respectiv, 
i se conferă titlul de Doctor Honoris Causa de către 
Universitatea „A.Russo” din Bălţi şi Universitatea 
de Stat din Tiraspol.

A condus cercetările în domeniul informaticii 
în 5 proiecte internaţionale şi în multe programe 
şi proiecte naţionale. A participat la elaborarea 
strategiei şi planului de acţiuni pentru informatizarea 
societăţii în Republica Moldova. Rezultatele 
investigaţiilor sale sunt refl ectate în circa 130 de 
lucrări ştiinţifi ce. Monografi a Luarea deciziilor. 
Metode şi tehnologii a stat la baza unor cursuri 
respective în câteva instituţii de învăţământ superior 
din Moldova. Cartea Considerente asupra edifi cării 
societăţii informaţionale în Moldova a fost prima 
lucrare ce a impulsionat cercetările în domeniul 
vizat din ţara noastră.  

Printre distincţiile sale se numără Ordinul 
„Gloria muncii” (2006), Medalia „Dimitrie 
Cantemir” (2006), Premiul Seminarului Gr. Moisil 
(2004), Premiul „Academicianul C.Sibirschi” 
(2008) şi multe altele.

Cu ocazia aniversării, echipa IMI şi întreaga 
comunitate ştiinţifi că îşi exprimă profundul respect 
pentru strălucita activitate a profesorului Constantin 
Gaindric. Mulţi ani şi cercetări valoroase în 
continuare!

Jubileu


