Intalniri pe drumuri paralele in viata
Emil Muntean este o figura emblematica in informatica clujeana si romaneasca. Mi s-a
intamplat uneori ca intalnindu-ma cu o cunostinta pe care o vedeam mai rar sa fiu intrebat
“si tu unde lucrezi acum ?”. Ii raspundeam: “pe Republicii la Centrul Teritorial de Calcul
Electronic” si el imi spunea “a, stiu, acolo sus la Munteanu”. Emil, multi ani director la
Filiala clujeana a Institutului pentru Tehnica de Calcul, avea sediul in vecini de Centrul
Teritorial si numele lui era asociat de multi cu informatica,cu calculatoarele electronice si
pe buna dreptate. Unul dintre primii specialisti romani cu doctorat in domeniul
calculatoarelor, coordonator al echipei care a realizat celebrele DACICC in cadrul
Institutului de Calcul al Academiei, directorul I.T.C. filiala Cluj, profesor universitar la
disciplina “informatica”, reprezentant de specialitate in multe actiuni interne si delegatii
internationale, autor de lucrari valoroase de specialitate, iata suficiente argumente pentru a
justifica polarizarea actiunilor si realizarilor informatice in jurul numelui sau.
* * *
Pe Emil l-am cunoscut la inceputul studiilor mele universitare la Facultatea de
Matematica si Fizica a Universitatii Victor Babes. Era si el student la aceiasi facultate dar
cu doi ani mai avansat fata de mine. Venea adeseori in sala in care noi tineam cursurile sau
pe culoarul din fata salii in timpul pauzelor. In curand aveam sa ne dam seama – eu si alti
colegi de an – ca atentia sa era indreptata spre cea mai frumoasa dintre colegele noastre,
Elena Todoran, cu care apoi s-a si casatorit.
* * *
Dupa 1962 ne-am reintalnit, de asta data la Institutul de Calcul al Academiei unde eram
amandoi cercetatori stiintifici. Emil tocmai venise din Leningrad (St. Petersburg) unde isi
luase doctoratul in stiinta calculatoarelor. Stia multe lucruri de care eu nici nu auzisem,
povestea frumos, explica clar si in scurt timp am devenit buni prieteni. Emil conducea o
echipa de cercetatori care se ocupa de constructia calculatoarelor DACICC si de
programare. Eu lucram intr-un grup care studia “ cercetarea operationala” –aplicatii ale
matematicii in economie folosind calculatoarele. Evident ca aveam multe subiecte comune
de discutat, colaborari in cercetare si chiar am scris impreuna articole in presa pentru
popularizarea calculatoarelor, a posibilitatilor de utilizare ale acestora in diferite domenii
de activitate. Se contura un fel de paralelism – nu in sens matematic – intre drumurile
noastre pe taram profesional. Nu in sens matematic pentru ca noi din loc in loc si din timp
in timp ne intalneam.
* * *
In aprilie 1968 lui Emil i s-a incredintat conducerea Filialei din Cluj a Institutului
pentru Tehnica de Calcul iar mie,in mai l969 – Centrul Teritorial de Calcul Electronic.In
scurt timp cele doua institutii s-au definitivat in doua cladiri vecine (Republicii 107 si
Republicii 109). In aceste conditii intalnirile noastre erau frecvente si colectivele pe care le
conduceam colaborau si ele foarte bine.

Emil a sprijinit infiintarea Liceului de Informatica (1971) si in primii ani de functionare
a predat cursuri de specialitate la acest liceu antrenand si tineri din I.T.C. si C.T.C.E.
Am spus mai sus ca drumurile noastre se intalneau din cand in cand si voi da trei
exemple din cele multe care au fost – alese pe motivul ca le pot ilustra cu fotografii.
Lipsa cadrelor de specialitate in primii ani de activitate ne-a obligat sa organizam
diferite forme de pregatire : cursuri de initiere, cursuri de pregatire avansata postliceala si
cursuri postuniversitare.Acestea din urma le-am organizat in cadrul si cu participarea
Institutului Politehnic din Cluj , care avea si el specialisti bine pregatiti in domeniu.
Cursurile aveau o durata de sase luni si se incheiau cu sustinerea unui examen de diploma.
Fotografia alaturata prezinta comisia de examen de diploma din decembrie 1973.

Acestia au fost – de la stanga spre dreapta – Goron Sabin, Lupu Dorin si Peteanu
Vasile de la C.T.C.E.,Hanganut Marius de la Politehnica, Muntean Emil de la I.T.C. si
Negru Olimpiu de la Politehnica.Nu a fost singurul « postuniversitar ». Colaborarea cu
Politehnica s-a dezvoltat mult in anii care au urmat si nu numai in domeniul pregatirii de
personal.
* * *
In l974 s-a infiintat la Cluj, in cadrul Comisiei Judetene a Inginerilor si
Tehnicienilor,Laboratorul Judetean de Informatica care reunea specialisti din judetul Cluj
si din cateva judete limitrofe. Emil Muntean facea parte din echipa de conducere a acestui

laborator si a participat efectiv la multe dintre actiunile care s-au efectuat in cadrul
acestuia. Printre altele tin sa remarc participarea sa la organizarea Simpozioanelor de
Informatica si Conducere care, incepand din 1975, s-au tinut cu regularitate in fiecare
primavara . Amploarea acestor simpozioane a crescut cu timpul , ajungand uneori sa
depaseasca 900 de participanti veniti din intreaga tara.In anii de varf participantii au
umplut pana la refuz sala Teatrului National.

In fotografia prezidiului celui de al X-lea Simpozion alaturi de Emil Muntean
putem recunoaste pe Nicolae Badea (I.C.I.), Dan Roman (I.T.C.), Ion Iliescu (Editura
Tehnica), Vasile Baltac si Victor Meghiesan (I.T.C.) si altii.

In fotografia prezidiului de la al XI-lea Simpozion, Emil este al 5-lea de la stanga
spre dreapta.

* * *
Pregatirea profesionala , seriozitatea si prestanta lui Emil erau calitati care au fost
hotaratoare pentru includerea lui in componenta multor delegatii care au reprezentat
Romania in strainatate.O parte dintre acestea au fost chiar conduse de el. Am avut si eu
ocazia sa particip la una din aceste delegatii in primavara anului 1976.Din delegatie mai
faceau parte si Vasile Baltac (I.T.C.) si I.Moraru (Ministerul Comertului Exterior).Scopul
delegatiei era de a stabili contacte in vederea exportului de calculatoare romanesti si
servicii de informatica,inclusiv programe,in Iran si Kuwait.In ambele tari am avut mai mlte
intalniri cu firme private dar si cu institutii de stat si universitati cu care am dus tratative de
colaborare.In timpul liber am vizitat cele doua capitale .

In Teheran am avut parte in luna martie de zapada

dar si de zile mai insorite.

In Kuwait - peste cateva zile – era vara. In fotografie – Baltac, consilierul comercial din
Kuwait, Peteanu, Morar si Muntean.
Am avut - dupa cum am mai spus – inca multe alte intalniri pe drumurile noastre
paralele .
Marturisesc ca Emil a fost pentru mine un model.
Vasile Peteanu

