Societatea de Ştiinţe Matematice din R. Moldova
Anul 2006 aduce cu sine două date marcante în cercetarea şi în învăţământul
superior din Republica Moldova. Două instituţii ce constituie imaginea Basarabiei
postbelice în ştiinţa contemporană - Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea de Stat din Moldova - împlinesc 60 de ani de la fondare. Şcoala
matematică din R. Moldova datorează în mare parte acestora evoluţia sa. Date relevante despre istoria acestor instituţii pot fi găsite în volumele: Institutul de Matematică şi Informatică. File din istorie, editat de Acad. de Şt. a Moldovei în 2004, şi
Istoria Universităţii de Stat din Moldova (1946-1996), editat de USM în 1996.
La afirmarea şcolii matematice basarabene au contribuit un şir de personalităţi de autentică valoare, fondatori de şcoli ştiinţifice: Vladimir Andrunachievici,
Valentin Belousov (algebră), Constantin Sibirschi (ecuaţii diferenţiale), Izrael Gohberg (analiză funcţională), Alexandru Zamorzaev (geometrie), Alexandru Cuzneţov
(logică matematică) ş.a. Şcolile ştiinţifice create în Republica Moldova au reuşit să
se impună în lumea matematică prin realizări valoroase, devenind centre de pregătire
a specialiştilor din republică şi de peste hotare timp de câteva decenii.
Societatea Matematică a fost prezentă în Basarabia în diferite forme de organizare, reunind în rândurile sale cercetători, profesori de matematică din universităţi
şi şcoli şi chiar elevi. În actualul său statut Societatea Matematică din Republica
Moldova (SMM) activează din anul 1993. În prezent SMM întruneşte 180 de membri, incluzând matematicieni consacraţi, tineri cercetători, profesori de la instituţii
superioare de învăţământ, licee şi şcoli. În anul 2004 Adunarea Generală a SMM l-a
reales în calitate de preşedinte pe academicianul Mitrofan Ciobanu, iar vicepreşedinţi
pe profesorii universitari Nicolae Jitaraşu şi Alexei Caşu.
Activitatea de bază a SMM ţine de promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul
matematicii şi al informaticii, de monitorizarea sistemului de învăţământ matematic
la toate nivelele şi de consolidarea comunităţii matematice.
Un element important în consolidarea comunităţii matematice din Republica
Moldova, pe parcursul anilor, au fost conferinţele ştiinţifice. În ultimii 50 au fost organizate peste 50 conferinţe ştiinţifice, inclusiv ediţii ale unor conferinţe internaţionale
ex-sovietice şi europene. La organizarea acestor manifestări ştiinţifice aportul Societăţii Matematice a fost esenţial, cu toate acestea prima conferinţă SMM a fost
organizată abia în anul 2001. Beneficiind de sprijinul financiar al UNESCO, prima
conferinţă a Societăţii Matematice din Republica Moldova a reuşit să întrunească
peste 160 de participanţi, inclusiv 40 de oaspeţi de peste hotare, specialişti în domeniul matematicii şi al informaticii din România, Franţa, Germania, Rusia, Polonia,
Ucraina, Belarus, Serbia şi Muntenegru. La conferinţă au fost prezentate 148 de
rapoarte iar ulterior au fost publicate materialele conferinţei în două numere ale revistei “Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematică”, un număr
al revistei “Computer Science Journal of Moldova” şi o culegere de articole în domeniul didacticii matematicii şi al informaticii. În anul 2004 a fost organizată a doua
conferinţă SMM, fiind dedicată aniversării a 40-a de la fondarea Institutului de
Matematică şi Informatică al A.Ş. R.M. La această conferinţă au participat
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peste 170 de specialişti în matematică şi informatică, inclusiv 30 de invitaţi de peste
hotare (SUA, România, Germania, Ucraina, Rusia, Israel, Canada ş.a.).
În anul 2002, susţinând iniţiativa societăţilor matematice din Grecia, România şi
Bulgaria, SMM a participat la fondarea Societăţii Matematice din Sud-Estul
Europei (MASSEE) cu sediul la Atena, Grecia. Fondarea MASSEE a constituit o
nouă etapă în cooperarea regională a matematicienilor din Balcani.
Criza extinsă prin care a trecut R. Moldova în primii săi ani de existenţă a avut
repercursiuni negative asupra tuturor sferelor de activitate şi în primul rând asupra
dezvoltării ştiinţelor fundamentale. Astfel, SMM şi-a propus drept scop identificarea
unor modalităţi de depăşire a dificultăţilor ce afectează cercetarea şi educaţia în
R. Moldova. Prima conferinţă SMM a adresat conducerii R. Moldova un apel în
care au fost formulate propuneri concrete vizând probleme de stringentă actualitate
în domeniile cercetare-dezvoltare şi învăţământ. Iniţiativele SMM, incluse în acest
apel, au influenţat politica Guvernului şi a altor structuri statale abilitate, având
drept urmare anunţarea unor concursuri naţionale de granturi, inclusiv granturi de
cercetare în matematică şi în informatică, granturi pentru organizarea conferinţelor
şi a simpozioanelor ştiinţifice, pentru editarea revistelor de specialitate etc.
În anul 2004 a intrat în vigoare Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al R. Moldova
ce reglementează raporturile juridice ce ţin de elaborarea şi promovarea politicii de
stat în sfera ştiinţei şi inovării, de acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei, de
atestarea cadrelor ş.a. Codul admite participarea comunităţii ştiinţifice la elaborarea politicii de stat în domeniul ştiinţei şi inovării. Şi învăţământul, în special cel
universitar şi postuniversitar, la etapa actuală este în proces de reformare în conformitate cu cerinţele Programului de la Bologna, la care recent a aderat R. Moldova.
În contextul celor menţionate conducerea SMM îşi propune monitorizarea procesului de reformare în domeniul matematicii şi al informaticii, promovând valorile
acceptate de comunitatea matematică internaţională.
Comunitatea matematică din Republica Moldova marchează în anul 2006 organizarea ediţiei a 50-a a Olimpiadei republicane de matematică pentru elevi. Acest
eveniment este deosebit de semnificativ şi graţie rezultatelor Lotului olimpic al Republicii Moldova, care a obţinut doar în ultimii cinci ani 66 de medalii la competiţii
internaţionale, inclusiv trei medalii de aur la olimpiadele internaţionale de matematică şi nouă medalii de aur la olimpiadele balcanice. În anul 2006 Chişinăul va fi
gazdă a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori.
Evoluţia ştiinţei şi a învăţământului în Basarabia după 1990 a fost puternic influenţată de deschiderea culturală către România. Un loc aparte îl ocupă contribuţia
dezinteresată a României în oferirea de burse pentru liceeni, studenţi, masteranzi şi
doctoranzi din R. Moldova. Participarea largă la conferinţe ştiinţifice, inclusiv organizarea unora din ele în comun, a extins şi a concretizat cadrul de colaborare, având
drept urmare susţineri de teze de doctorat, schimb de profesori invitaţi, pregătirea
lotului olimpic, tabere de vară, editare de carte şi multe alte activităţi deosebit de
benefice pentru cultura, cercetarea şi educaţia din Basarabia.
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