
GRIGORE C.MOISIL 
 
 S-a născut la data de 10 ianuarie 1906  în oraşul dunărean Tulcea 
şi s-a stins din viaţă la data de 21 mai 1973, pe meleaguri îndepărtate, în  
capitala Canadei, Ottawa. A fost un cunoscut matematician român, 
considerat părintele informaticii româneşti. 
 În anul 1922, îşi definitivează studiile liceale la Bucureşti (Liceul 
,,Spiru Haret”), iar în anul 1924 devine student la Politehnica Bucureşti, 
secţia de construcţii, dar simte chemarea universului matematicii, începând 
de la gândirea logică şi continuând cu cea abstractă. 
 Începe, aşadar, studiul matematicii la Facultatea de Matematică, 
unde îi are ca profesori pe Dimitrie Pompeiu, Gheorghe Ţiţeica şi Traian 
Lălescu. 
 În 1930 pleacă la Paris, unde studiază la Sorbona, făcându-se 
remarcat de prestigioşii profesori ca un student eminent. În anul 1931 
susţine examenul de docenţă (doctorat), cu lucrarea Sur une classe de 
systemes d`equations aux derives partielles de la Physique mathematique, 
iar la puţin timp după aceasta este numit conferenţiar la Facultatea de 
Matematică  din Iaşi. 

Publică lucrări în domeniile mecanicii, analizei matematice, 
geometriei, algebrei şi logicii matematice.  

A avut contribuţii remarcabile la dezvoltarea informaticii şi la 
formarea primelor generaţii de informaticieni români.  

A primit post-mortem premiul Computer Pioneer Award al Societăţii I.E.E.E. în anul 1996. 
 A fost membru al Academiei Române, al  Academiei din Bologna şi al Institutului Internaţional de 
Filozofie. 
 În 1946 este numit ambasador al României la Ankara. În 1964 i se decernează titlul de ,,Om de ştiinţă 
emerit” 
  

Publicaţii de Grigore C.Moisil: 
 1929: La mecanique analytique des systemes continus 
 1942: Logique modale 
 1954: Introducere în algebră 
 1959: Teoria algebrică a mecanismelor automate 
 1960: Funcționarea în mai mulți timpi a schemelor cu relee ideale 
 1961-1962: Circuite cu tranzistori 
 1965: Încercări vechi și noi în logica neclasică 
 1968: Elemente de logică matematică și teoria mulțimilor. 
 
Publicaţii despre Grigore C.Moisil: 
 Viorica Moisil (1979), O familie ca oricare alta 
 Viorica Moisil (2002), A fost odată... Grigore Moisil 

 
 

 
 

 

 


