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Membru corespondent al AŞM
Mefodie RAŢĂ la 75 de ani

Matematician, domeniul ştiinţifi c: logica 
matematică şi teoria algoritmilor. Doctor habili-
tat în ştiinţe fi zico-matematice (1986), profesor 
universitar (1991). Membru corespondent al 
AŞM (2000) 

Mefodie Raţă s-a născut la 1 octombrie 1935 
în satul Sipoteni, România. A absolvit şcoala 
medie în 1954. Din 1954 până în 1955 lucrează 
învăţător la şcoala de 7 ani, satul Vălcineţ. În 
perioada 1955-1959 este student la Universitatea 
de Stat “I.Creangă” din Chişinău, specialitatea 
matematică. În anii 1959-1962, este învăţător la 
şcoala medie din s. Bravicea, R.M., iar în 1960 îşi 
ia licenţa la Universitatea de Stat “I.Creangă” din 
Chişinău. În 1962 a fost angajat la Institutul de 
Fizică şi Matematică al A.Ş.M., deţinând funcţiile 
de cercetător ştiinţifi c inferior, cercetător ştiinţifi c 
superior, cercetător ştiinţifi c coordonator, secretar 
ştiinţifi c al Institutului de Matematică, fondator şi 
şef al Sectorului de logică matematică, cercetător 
ştiinţifi c principal, consultant ştiinţifi c.

Domeniul principal al cercetărilor ştiinţifi ce ale 
profesorului Mefodie Raţă este logica matematică, 
în special problemele de completitudine şi 
expresibilitate funcţională în diferite clase de logici. 
În 1968, la Institutul de Matematică al secţiei 
Siberiene a A.Ş. a ex-U.R.S.S. din or. Novosibirsk, 
susţine teza de doctor, iar  în 1986, la Universitatea 
de Stat “M.V.Lomonosov” - cea de doctor habilitat 
în ştiinţe fi zico-matematice.  

Dr.hab. Mefodie Raţă a obţinut un şir de rezultate 
marcante în domeniu: a soluţionat problema 
completitudinii funcţionale în logica intuiţionistă 
utilizată în fundamentele matematicii; a creat metoda 
de modelare a derivării cuvintelor în sistemele de 
producţie ale matematicianului american E.Post prin 
relaţia expresibilităţii sintactice în logici modale şi 
logici demonstrabile; a lansat pentru prima dată şi 

a demonstrat conceptul inexistenţei algoritmilor 
de recunoaştere a expresibilităţii sintactice în 
calcule propoziţionale logice; a iniţiat şi dezvoltat 
teoria claselor iterative în lanţ de funcţii pseudo-
booleene.

Prof. Mefodie Raţă are peste 130 lucrări 
ştiinţifi ce publicate în reviste de circulaţie naţională 
şi internaţională, inclusiv 3 monografi i: Clase 
iterative în lanţ de funcţii pseudo-booleene, edit. 
Ştiinţa, Chişinău, 1990,   (în l. rusă); Expresibilitatea 
în calcule propoziţionale, edit. Ştiinţa, Chişinău, 
1991, (în l. rusă); Inexistenţa algoritmilor de 
recunoaştere a expresibilităţii sintactice în calcule 
logice, editura The Flower Power, Universitatea din 
Piteşti, România, 2004.

Este conducătorul şcolii ştiinţifi ce moldoveneşti 
în domeniul logicii matematice şi proiectelor 
ştiinţifi ce ce ţin de acest domeniu. 

A prezentat la congresele şi conferinţele ştiinţifi ce 
naţionale şi internaţionale peste 40 de comunicări.   
A participat activ la Congresul Internaţional al 
Matematicienilor (Varşovia,1983), la Congresele 
al IV-lea şi al VIII-lea Internaţionale de Logică, 
Metodologie şi Filozofi e a Ştiinţei (Moscova, 1988 
şi Bucureşti,1971), la Congresele al V-lea şi al VI-lea 
al Matematicienilor Români (Piteşti, România, 2003 
şi Bucureşti, 2007), la Congresele ARA din Chişinău 
(1993), Braşov (2007), Sibiu (2009), Bucureşti 
(2010).

Profesorul Raţă din 1984 până în prezent este 
conducător al Seminarului de logică matematică şi 
membru al Consiliului Ştiinţifi c al Institutului de 
Matematică şi Informatică al A.Ş.M.; 1984-2003, 
membru al Consiliului Ştiinţifi c Specializat pe 
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat de 
pe lângă I.M.I. al A.Ş.M.; 1985 - până în prezent, 
conducător de doctorate; 1995-2006, preşedinte 
al Comisiei de experţi în matematică din cadrul 
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare; 
1999-2005, preşedinte al Consiliului Sindical 
al A.Ş.M.; 2000-2005, membru al Consiliului 
Republican al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei. 

 Pe parcursul multor ani prof. Raţă a ţinut 
cursuri opţionale pentru studenţii anilor 4-5 la 
Universitatea de Stat din Moldova. Sub conducerea 
sa  au fost susţinute 8 teze de doctor în ştiinţe fi zico-
matematice. 

 Recunoaşterea meritelor în dezvoltarea ştiinţei 
matematice este acordarea dlui Mefodie Raţă a 
Premiului de Stat al Republicii Moldova în dome-
niul ştiinţei, tehnicii şi producţiei (1994) şi decorarea 
lui cu ordinul “Gloria Muncii” (1999). 

În anul 2000 dl. Mefodie Raţă a fost ales membru 
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Membrul corespondent Mefodie Raţă este devo-
tat total matematicii şi propagă ideile, frumuseţea şi 
importanţa ei, ceea ce i-a adus respectul profund şi 
recunoştinţa comunităţii ştiinţifi ce matematice.

Îi dorim continuitate în tot ce-a realizat! 
M.cor. Ion Tighineanu, 
vicepreşedinte al AŞM 


