Dragi amintiri despre Prof. univ.dr. EMIL MUNTEAN
A vorbi despre un adevarat om, atât de deosebit, care a fost profesorul Emil Muntean
este tot atât de greu pe cât de emotionante şi incitante au fost momentele în care a arătat
calitati sufleteşti şi morale deosebite.
Prea puţini oameni am întâlnit cu atât de multe calitāţi intelectuale şi umane. Am avut,
de foarte multe ori, ocazia să-i primesc ajutorul dezinteresat în diferite situaţii , atât eu cât
şi ceilalţi cunoscuţi sau prieteni cu care a interacţionat. Îşi sprijinea mereu coaboratorii, le
asculta problemele profesionale şi personale, evidenţiind cu umor şi pozitivitate discutiile
purtate.
Nu a precedat niciodată să pună interesele celor din jur înaintea celor personale.
Exemplu în acest sens a fost desfăşurarea evenimentelor din noiembrie 1989. Atunci, în
urma refuzului de a adera la propunerea de realegere a lui N. Ceauşescu în fruntea P.C.R.,
inginerul Mircea Puşcă a fost în pericol de a fi concediat sau chiar arestat. Şi de aceasta
dată E. Muntean "a ţinut spatele ", cum la greu îi plăcea să spună.
Pe profesorul Emil muntean l-am întâlnit şi apreciat în următoarele ipostaze: ca
secretar ştiinţific la Institutul de Calcul, directorul Institutului de Tehnică de Calcul,
profesorul de la Facultatea de Matematica şi Informatică şi, în final, şef de catedrei la
Facultatea de Ştiinţe Economice de la Universitatea Creştina "Dimitrie Cantemir" .De-alungul a apropape cinci decenii, în diferite perioade, familia mea a avut o strânsă legătură
cu inimosul profesor E. Muntean.
Íncepând din 1963, după absolvirea facultăţii, am fost colegă la Institutul de Calcul al
Academiei, Filiala Cluj. Ími aduc aminte de iarna grea a anului 1967 când, cu multe
încurajāri, m-a determinat sā plec la o bursă de studii în Polonia. Nici acum nu ştiu dacă
i-am mulţumit destul pentru impulsul primit atunci şi care a avut urmări benefice pentru
activitatea mea ştiinţifică. A fost un bun prieten şi adevărat protector.
Un alt episod important care a dovedit grija şi prietenia profesorului E.Muntean a fost
la desfinţarea Institutului de Calcul în mai 1975. Cinci colegi matematicieni, Alexandru
Lupaş, Florica şi Horst Kramer, Ioan Horvath şi eu, am fost transferaţi la Institutul de
Tehnica de Calcul (I.T.C.). Directorul Emil Muntean ne-a primit cu mult tact şi mai ales
înţelegere pentru cunoştinţele noastre aproape nule din domeniul informaticii. A
organizat, pentru noii veniţi, cursuri de iniţiere în domeniul calculatoarelor şi limbajelor
de programare. În câţva ani, tot datorită preocupărilor sale pentru cercetările noastre
anterioare, am reuşit cu toţii să ne finalizăm tezele de doctorat începute la vechiul institut.
De-a-lungul unui deceniu şi jumătate petrecut la I.T.C. am avut parte de multe
momente de neuitat, care ne-au mai îndulcit tuturor viaţa anilor dificili de atunci. Era
indulgent şi "închidea ochi" la fuga noastră la Complexul şi Aprozarul din cartierul
Gheorgheni atunci când sosea ceva "bun". Nu era nepăsător la problemele familiale ale
angajaţilor săi având mereu grija să-i sprijine, în măsura posibilităţilor, uneori vizând
chiar imposibilul.
După evenimentele din decembrie 1989 am rămas tot colegi trecând, în toamna
următoare, la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii "BabeşBolyai" din Cluj-Napoca.
Cum fiul meu era pe atunci student la secţia de Informatică a beneficiat de cursurile
predate de profesorul E. Muntean, de îndrumări competente în domeniul ce-l interesa. De
asemenea, fiica noastră Cristina-Ioana Fătu, care era asistentă la disciplina de

matematică, a avut şanşa să-l întâlnească şi să fie îndrumată de distinsul profesor E.
Muntean în calitatea sa de şef de catedră la Facultatea de Ştiinţe Economice a
Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir".
Activitatea soţului meu, prof.univ. Ion Mihoc, s-a desfăşurat timp de aproape două
decenii, în paralel, cu cea a profesorului E. Muntean la Universitatea "Babeş-Bolyai" şi
ulteror la Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir". În acel timp, au militat împreună
ppentru ridicarea nivelului privat prin cursuri şi seminarii atât la învăţământul de licenţă
şi cel de masterat.
Profesorul Emil Muntean a creat o adevărată şcoală de informatică la Cluj încă de pe
vremea când mulţi tineri nu aveau acces la nicio informaţie, cu atât mai puţin la un
calculator.
Sunt puţine cuvintele pentru a elogia figura deosebita a dragului nostru coleg care va
rămâne un exemplu de urmat. Am amintit doar câteva momente definitorii din cele multe
pe care le-am trăit împreună şi care şi-au pus amprenta asupra vieţii şi activităţii familiei
noastre.
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