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Catedra de Informatica Economica 
din Academia de Studii Economice 

Bucuresti 
 

nominalizeaza pentru 
 

premiul Grigore C. Moisil 
 

pe anul 2000, 
 
 

 
acordat de Asociatia pentru Promovarea Învatamântului de Informatica Economica – 
INFOREC - si de revista Informatica Economica, pentru contributia la formarea 
informaticii economice în România, pe domnul 
 
 

Profesor doctor Dragos Alexandru VAIDA 
 
pentru urmatoarele realizari: 
 
w a fost printre primii profesori de informatica din Academia de Studii Economice, la 

specia lizarea Informatica Economica, contribuind esential la formarea cadrelor didactice 
si a cercetatorilor actuali în informatica economica 

 
w a fost printre primii directori ai Centrului de Calcul din Academia de Studii Economice, 

contribuind astfel la organizarea acestuia si la primele succese în informatica economica 
 
w pastreaza constant legatura cu catedra de Informatica Economica, participând la 

numeroase manifestari stiintifice organizate de aceasta 
 
w are contributii stiintifice în informatica, recunoscute pe plan national si international 
 
 

PPrreemmiiuull  GGrriiggoorree  CC..  MMooiissiill  ppee  11999988  aa  ffoosstt  
aaccoorrddaatt  ddoommnnuulluuii  pprrooffeessoorr  ddrr..  PPaauull  BBRRAANN,,  
RReeccttoorr  aall  AAccaaddeemmiieeii  ddee  SSttuuddiiii  EEccoonnoommiiccee,,  
iiaarr  ppee  11999999  aa  ffoosstt  aaccoorrddaatt  ddoommnnuulluuii  
aaccaaddeemmiicciiaann  FFlloorriinn  GGhheeoorrgghhee  FFIILLIIPP,,  
VViicceepprreesseeddiinnttee  aall  AAccaaddeemmiieeii  RRoommâânnee..  
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Domnul profesor Dragos Alexandru VAIDA s-a nascut la 1 iunie 
1933, la Constanta. A absolvit Facultatea de Matematica-Fizica a 
Universitatii din Bucuresti în 1957, cu diploma de merit, având conducator 
stiintific pe academicianul Gr. C. Moisil si profesori pe academicienii C. 
Iacob si M. Nicolescu, pe D. Barbilian. Urmare a recomandarii lui Gr. C. 
Moisil, îsi face doctoratul în matematica cu celebrul A.G. Curos la Facultatea 
de Matematica-Mecanica a Universitatii “M.V. Lomonosov” din Moscova, 
titlul tezei fiind: “Unele rezultate relative la structuri algebrice partial 
ordonate”, sustinuta în 1965. Alaturi de Gr. C. Moisil, este printre primii 
matematicieni din România care s-au orientat spre informatica. 
 

Domeniile sale de competenta si cercetare sunt: structuri algebrice 
ordonate în sintaxa si semantica, limbaje formale si limbaje de programare, 
limbaje formale si algebra constructiva, teoria semiinelelor, cu aplicatii în 
informatica teoretica.  
 

Din cariera profesionala amintim ca a fost cercetator stiintific la 
Institutul de Fizica Atomica al Academiei din 1957 pana în 1963, a fost 
cadru didactic la Institutul de Constructii din Bucuresti între 1959 si 1963, 
cercetator, director adjunct stiintific al Centrului de Calcul al Academiei de 
Studii Economice si cadru didactic la Academia de Studii Economice între 
1963 si 1969, cadru didactic la Universitatea din Bucuresti, la Facultatea de 
Matematica, Catedra de Fundamentele Informaticii, din 1970 pâna în 
prezent. 
 

Domnul Dragos Alexandru VAIDA fost visiting professor si a avut 
cooperari cu universitatile din Bologna si Bordeaux, cu Ècole Normale 
Supérieure, cu Duke University (S.U.A.), cu universitatile din Trento si 
Napoli, cu Departamentul de Informatica - INESC- din Lisabona. A tinut 
prelegeri si conferinte la universitatile din Milano, Oxford, Pisa, Genova, 
Iowa, Kent, North Carolina, “La Sapienta”- Roma. 
 

A scris 4 monografii de specialitate, 19 carti si cursuri universitare, 
peste 67 de articole stiintifice, majoritatea publicate în reviste din strainatate 
(unele în colaborare). 
 

A fost secretar stiintific al Comisiei de Cibernetica a Academiei 
Române (seful comisiei era academicianul Gr. C. Moisil), a fost director 
general adjunct la Ministerul Educatiei si Cercetarii (ministru era M. Malita) 
si director adjunct al Centrului European UNESCO pentru Învatamântul 
Superior .  
 

Domnul Dragos Alexandru VAIDA este membru în comitetele de 
redactie la: Analele Universitatii Bucuresti – Informatica; Informatica si 
Modele în Stiintele Sociale; European Journal of Education. Este membru al 
organizatiilor profesionale: ACM, UNESCO – Divizia “Învatamântul Superior”. 
Este recenzor la Mathematical Reviews, Computing Reviews. 
 

Pagina personala : http://funinf.math.unibuc.ro/~dvaida/ 


