
Solomon Dumitru Ilie, născut la 15 noiembrie 1951, s. Ţarigrad, raionul Drochia.

A absolvit şcoala de 8 ani din satul natal Țarigrad în anul 1967 şi pe cea medie din orăşelul Drochia
în 1969. În acelaşi an este înmatriculat la facultatea de Matematică şi Cibernetică a Universităţii de
Stat din Moldova, pe care o absolveşte în anul 1974.

În 1974 este repartizat și angajat la Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul al Academiei de
Ştiințe a Moldovei, unde a activat mai întîi ca programator în funcție de inginer, inginer superior și
inginer principal, iar apoi ca colaborator ştiinţific, colaborator ştiinţific superior şi colaborator
ştiinţific coordonator, şef al grupului “Modelarea şi optimizarea sistemelor complexe” (1991).

În perioada anilor 1980-1984 face studii în doctorantură la secţia fără frecvenţă sub conducerea lui
Dumitru Zambiţchi (Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul al A.Ş.M.) şi a lui Naum Şor
(Institutul de Cibernetică, A.Ş.U.).

În anul 1985 la Institutul de Cibernetică al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei susţine teza de doctor
(candidat) în stiinţe fizico-matematice cu tema “Metode de descompunere pentru rezolvarea
problemelor de programare liniară fracţionară” la specialitatea 01.01.09 – Cibernetica matematică.

În anul 1992 la acelaşi institut sub coordonarea științifică a lui Naum Şor (Institutul de Cibernetică,
A.Ş.U.) a susţinut teza de doctor habilitat în ştiinţe tehnice cu tema “Sisteme problem-orientate de
optimizare liniar-fracţionară (pe baza problemelor de optimizare a traficului rutier de mărfuri) la
specialitatea 05.00.13 – Modelarea matematică, metode matimatice și aplicarea tehnicei de calcul
(în ramura științei).

În anul 1993 s-a transferat la Academia de Sdudii Economice din Moldova și a activat în funcție de
profesor universitar, şef de catedră “Statistică și previziune economică”, “Cibernetică și informatică
economică” (1993-1994), prorector cu activitatea ştiinţifică (1994).

În anul 1984 este Laureat al Premiului Tineretului din Moldova în domeniul Știinţei şi Tehnicii.

În anul 1998 este Laureat al Premiului de Stat în Ştiinţă şi Tehnică al Moldovei.

În anii 1994-2000 revene la Institutul de Matematică şi Informatică al A.Ş.M. și activează in funcție
de cercetător ştiinţific principal, fiind şi membrul la două consilii ştiinţifice specializate, membrul
comisiei de experţi, oponent oficial la susţinerea tezelor ştiinţifice.

Din anul 1996 este Academician al Academiei Internaţionale de Informatizare de pe lîngă ONU,
filiala din Republica Moldova.

Din anul 1999 şi pînă în prezent este Rectorul Academiei de Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii (ATIC).

A participat la diferite conferinţe ştiinţifice republicane şi internaţionale.

Autor la peste 120 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 14 monografii, manuale şi lucrări metodico-
didactice.



Direcţiile principale de activitate ştiinţifică:

1. Programarea liniar-fracţionară; probleme de programare bloc-diaională; metode de
descompunere; probleme fracţionare de transport; algoritmi şi metode de rezolvare a
problemelor de dimensiuni mari; optimizarea nedifernţiabilă, control optimal discret pe
reţele dinamice;

2. Modelarea matematică şi planificarea optimă a industriei constructoare de maşini şi în
domeniul transporturilor; optimizarea traficului rutier de mărfuri şi călători;

3. Proiectarea şi elaborarea sistemelor informatice în transport; modelarea reţelelor de transport
rutier; marşrutizarea traficului interurban a transportului auto de mărfuri.

Cursuri universitare și de perfecționare in Informatică, Modelare Matematică Economică,
Cercetări Operaționale, Activități și Tehnologii de Transport:

1. Informatica; Limbaje de programare; Sisteme Informaționale; Sisteme de Optimizare în
Transport;

2. Modelarea Matematică a proceselor Micro și Macro Economice; Modelarea Matematică a
Sistemelor de Poducție; Dirijarea Optimală a Socurilor și Logistica Transporturilor;

3. Cercetări Operaționale; Programarea Liniară; Metode de optimizare; Control optimal și
programarea dinamică;

4. Teoria grafurilor și optimizarea pe rețele;
5. Modelarea matematică, sisteme de optimizare și informatice în transport;
6. Transporturi și Expediții Internaționale;
7. Transportul Mărfurilor Periculoase.

Publicațiile cele mai importante – monografii şi manuale:

1. Н.З. Шор, Д.И. Соломон “Декомпозиционные методы дробно-линейного программи-
рования”, Кишинев, Штиинца, 1989.

2. А.Ф. Гамецкий, Д.И. Соломон “Математическое моделирование микроэкономичес-
ких процессов”, Chişinău, Evrica, 1996.

3. Д.Д. Лозовану, Д.И. Соломон Нелинейные оптимизационные задачи. Алгоритмы и
сложности. Chişinău, Evrica, 1996.

4. А.Ф. Гамецкий, Д.И. Соломон “Математическое моделирование макроэкономичес-
ких процессов”, Chişinău, Evrica, 1997.

5. Andrei Gameţchi, Dumitru Solomon Modelarea matematică a proceselor economice.,
Chişinău, Evrica, 1998.

6. А.Ф. Гамецкий, Д.И. Соломон “Исследование операций”. Tom 1, Chişinău, Evrica,
2004.

7. А.Ф. Гамецкий, Д.И. Соломон “Исследование операций”. Tom 2, Chişinău, Evrica,
2008.

8. Д.И. Соломон “Дробное программирование и недифференцируемая оптимизация”,
Chişinău, Evrica, 2010.

9. Andrei Gameţchi, Dumitru Solomon Cercetări Operaționale., Chişinău, Evrica, 2011.



Redactor-șef, redactor-responsabil, autor și coordonator la mai multe publicații din domeniul
transportului internațional:

1. Revista ”TransPres”, Redactor-șef, editată din 1995 de către Centrul de Instruire a
Personalului pentru Transporturi Internaționale (CIPTI) și Asociația Internațională de
Transport Auto (AITA).

2. Справочник по Конвенции TIR. - Redactor, Lucrare editată anual, cu modificări și
completări, din 1996.

3. Справочник по Конвенции CMR. - Redactor, Lucrare editată anual, cu modificări și
completări, din 1996.

4. Справочник по Соглашению AETR. - Redactor, Lucrare editată anual, cu modificări și
completări, din 1997.

5. Справочник по международным автомобильным перевозкам. - Lucrare editată din 2002.


