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SOLDAT UNIVERSAL
LITERAR N-AM S~ FIU
RUXANDRA CESEREANU
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Soldat literar universal nu am cum s` fiu,
decât dac` s-ar considera c` ies la scen` deschis`
cu o baionet` sau cu o arbalet` ori m`car cu un
pistol de buzunar sau cu un briceag, ceea ce nu
s-a prea întâmplat.

EUROPA - O FAMILIE DE
ASEM~N~RI
M~D~LINA DIACONU
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O perspectiv` istoric` mai larg` sau, dac`
vrem, o în]elepciune heraclitic` ne pot vindeca
de teroarea sfîr[itului: un declin poate fi un nou
început. Iar acesta se afl` deja în mijlocul nostru,
înc` impur, hibrid, c`utîndu-se pe sine.
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M~ CONSIDER O
SCRIITOARE "META-ETNIC~"
GISH JEN
Am crescut în genera]ia care se îndoia de
orice, sfida autoritatea [i se întreba dac` formele
sociale mo[tenite erau într-adev`r generatoare
de via]`. În genera]ia anterioar`, mai mul]i – nu
to]i – se mul]umeau cu ce li se d`dea. Din cauza
Vietnamului, a mi[c`rii pentru drepturile omului,
atitudinea noastr` a fost una de respingere a status
quo-ului. Personal, am prins doar ultima parte a
marii Revolu]ii a anilor '60. Apogeul a fost prin
1968, iar eu am terminat liceul în 1973. Fra]ii [i
surorile noastre au fost cei care au ie[it în strad`
[i au organizat ac]iuni de protest în cl`dirile
universit`]ilor. Noi am venit dup`.
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GÂNDURI LA O ANIVERSARE:
MECIPT
50
ANI
VASILE BALTAC
Anivers`rile – ca [i comemor`rile – sunt
întotdeauna prilej de reflec]ie, dar [i uneori
de încerc`ri de înfrumuse]are a trecutului. Nu
este [i cazul MECIPT -1, un calculator de
pionierat care a scris istorie în tehnologia României [i chiar a Europei de Est [i c`ruia îi
s`rb`torim a 50-a aniversare. MECIPT-1 este
o abreviere de la Ma[ina Electronic` de Calcul
a Institutului Politehnic din Timi[oara, calculator din prima genera]ie, care a fost o realizare
istoric` a Politehnicii timi[orene, a Timi[oarei
[i României. {ansa a f`cut s` fiu parte din
echipa MECIPT [i din tot ceea ce a urmat
dup` aceea. Spun [ansa, deoarece m-am n`scut
în 1940 [i am terminat facultatea exact când
MECIPT-1 a devenit realitate. Puternic influen]at de prelegerile academicianului Moisil, un
mare precursor al informaticii, am ajuns la
Timi[oara la Politehnic`. Visam pe atunci s`
ajung cibernetician [i constructor de calculatoare, dar în afar` de logica binar` nu [tiam
prea multe despre calculatoarele electronice.
olitehnica din Timi[oara a fost
pentru mine mult mai mult decât
o simpl` universitate pe care am
absolvit-o. I-am p`[it pragul în
1957, înainte de a împlini 17 ani, student al
Facult`]ii de Electrotehnic`. Erau ani grei, de
priva]iuni de tot felul; gândi]i-v` c` am venit
la Timi[oara la un an dup` evenimentele din
1956. Timi[oara ar`ta altfel decât azi. Facultatea era g`zduit` în cl`direa fostului Liceu
Piarist, cl`dire monumental`, dar trotuarele
adiacente cl`dirii nu erau înc` asfaltate, în
spatele catedralei era un imens teren viran,
pe Corso circulau tramvaiele [i seara f`ceam
ture noi, studen]ii, s` vedem ce mai este nou.
Ba chiar odat` am fost surprins s` v`d în toamna
anului 1957 pe Corso la plimbare un general
sovietic în uniform`, unul dintre ultimele simboluri ale perioadei nefaste când am avut trupe
ruse[ti pe teritoriu nostru. Am stat în anul I
în c`min pe strada Doja, cu al]i 14 colegi în
camer`, apoi în anii urm`tori în c`minele mai
confortabile de la Mecanic` [i apoi am inaugurat complexul studen]esc care p`rea un vis
din punct de vedere al confortului.
La facultate citeam mult [i nu numai c`r]i
tehnice. Am aflat atunci din Micul dic]ionar
filozofic, desigur tradus din limba rus`, cum
cibernetica era de fapt o [tiin]` reac]ionar`
burghez` care urm`rea aservirea clasei muncitoare de c`tre ma[ini. M-am mirat foarte tare
de ce auzisem de la Grigore C. Moisil, dar lam crezut pe el, mai ales c` l-am [i reîntâlnit
ca student. Era pre[edintele Societ`]ii Române
de Matematici - SSM. Chiar din primul an
de studen]ie am avut posibilitatea de a reprezenta cu cinste Politehnica timi[orean` la concursurile na]ionale de matematici pentru studen]i din 1958 [i 1959 organizate de SSM,
ocupând locul 1 pe ]ar` [i Moisil era amfitrionul
decern`rii premiilor. Amintesc acest fapt deoarece atunci, aici la Timi[oara, s-a amplificat
în mine dorin]a de autoperfec]ionare care nu
m-a p`r`sit toat` via]a. Profesorii facult`]ii,
dintre care cu emo]ie îi amintesc pe Plau]ius
Andronescu, al c`rui asistent am avut privilegiul s` fiu ulterior, Emanoil Arghiriade, Toma
Dordea, Gheorghe Sila[, Alexandru Rogojan,
al`turi de mul]i al]ii dintr-un lung [ir de cadre
didactice care au f`urit prestigiul Politehnicii
[i al facult`]ii, ne-au transmis nu numai cuno[tin]e valoroase, dar mi-au însuflat atât mie,
cât [i colegilor mei convingerea c` numai prin
munc` [i perseveren]` po]i reu[i în via]`.
Politehnica din Timi[oara este pentru mine
indisolubil legat` de calculatoarele MECIPT.
Prin prim`vara anului 1960 (eram în anul III)
sunt oprit pe coridor de un cadru didactic pe
care nu-l cuno[team, Vili Löwenfeld, care îmi
spune c` a auzit de mine [i vrea s` vin la un
cerc [tiin]ific deoarece dânsul, împreun` cu
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Iosif Kaufmann proiecteaz` un calculator [i
ai nevoie de colaboratori. A fost începutul unei
lungi colabor`ri [i prietenii pe care numai
plecarea dintre noi a lui Vili acum doi ani a
întrerupt-o. MECIPT-1 era un calculator din
prima genera]ie, cu tuburi electronice, primul
din mediul universitar în România [i al doilea
din ]ar` dup` CIFA-1. Este momentul s` spunem c` anii 1950 au marcat o prioritate româneasc` în tehnica de calcul. Au fost create
trei [coli de tehnic` de calcul, prima cronologic
la Bucure[ti, la Institutul de Fizic` Atomic`,
a doua la Timi[oara MECIPT, la Institutul
Politehnic [i a treia la Cluj DACICC, la Institutul de Calcul al Academiei Române. Condi]iile
de lucru erau cel pu]in dificile, accesul la documentare era extrem de limitat [i consta în principal în traduceri, de altfel prompte în limba
rus` a unor articole din reviste occidentale,
importurile din ]`rile vestice erau inexistente,
multe aparate [i piese erau donate facult`]ii
de întreprinderile din Timi[oara dup` o formul`
devenit` atunci celebr` "în numele colabor`rii
cu facultatea noastr`". Realiz`rile în toate cele
trei centre au fost remarcabile [i în primul
rând au format speciali[ti care ulterior au creat
o industrie de tehnic` de calcul [i o informatic`
na]ional` de prestigiu. Nu pot s` nu fac o
paralel` cu momentul 1990, când industria
s-a pr`bu[it, fiind anacronic` dup` un deceniu
de izolare, dar un sector IT dinamic s-a n`scut
deoarece aveam enorm de mul]i speciali[ti
buni.
MECIPT -1, pus în func]iune în anul 1961,
era un calculator tipic din genera]ia I “…‘.
Pentru cei care asist` azi la revolu]ia digital`,
la tablete performante [i telefoane inteligente,
este greu de crezut cum putea fi util un calculator electronic cu viteza de 50 opera]ii/secund`
[i programare în cod ma[in`! {i totu[i,
MECIPT–1 a fost intens folosit pentru calcule
[tiin]ifice si de proiectare, beneficiari fiind
în primul rând Politehnica, dar [i institute de
prestigiu ca ISCH, ISPH (calcule 1963-1964
pentru barajul de la Vidraru), Electromotor,
DSAPCT, ISPE, centrele de calcul ale Universit`]ii Bucure[ti [i Academiei din Timi[oara
si Cluj. Tot în acei ani, sub impulsul lui Grigore
C. Moisil, Erika Domokos a f`cut pe MECIPT1 primele încerc`ri de traducere automat`
din limba englez` în român`.
Am participat la construc]ia MECIPT1, apoi MECIPT-2, am stabilit tema de proiectare MECIPT-3. Apoi a început edificarea unei
industrii na]ionale de tehnic` de calcul [i drumurile mele au început o alt` traiectorie, dar
MECIPT r`mâne un simbol, un început de
drum, o [coal` care face cinste Politehnicii
noastre. La MECIPT se sudase o echip` entuziast` de ingineri, matematicieni, tehnicieni
[i muncitori. S-au ad`ugat numero[i studen]i
[i beneficiari, pe care [i acum dup` 50 ani îi
amintesc cu mult` pl`cere: Vili Löwenfeld,
Iosif Kaufmann, Herbert Hartmann, Dan Farca[, {tefan M`ru[ter, Gavril Gavrilescu, Tiberiu
Ilin, Ioan Weber, Maria Moldovan, Viorel
Vi]an, Alexandru Cicorta[, Victor Meghe[an,
Sergiu Budu, Dan Bedros, Horia Gligor, Ioan
Mih`escu, atotcalificatul muncitor Negru] sau
omniprezentul maistru Bohn Baci. Unii dintre
cei enumera]i, în primul rând Vili, nu mai sunt
printre noi, ceea ce face ca emo]ia rememor`rii
s` fie [i mai mare.
ot o premier` caracterizând
spiritul inovator al Politehnicii
timi[orene, a fost [i crearea
primei specializ`ri din România
de calculatoare electronice la Facultatea de
Electrotehnic`. Este indiscutabil meritul profesorului Alexandru Rogojan care a luptat pentru
crearea specializ`rii [i apoi a sec]iei de calculatoare electronice. Echipa MECIPT s-a al`turat
entuziast`, inclusiv cu lucr`ri de laborator la
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MECIPT-1 [i am avut satisfac]ia s` vedem
în 1966 primii absolven]i din România pe diploma c`rora este scris` specializarea calculatoare
electronice. Documentele vremii consemneaz`
primele cadre didactice ale acestei promo]ii:
Alexandru Rogojan, Vasile Pop, Vasile Baltac,
Cri[an Strugaru, Iosif Kaufmann, Aurel Socenean]u, Dan Farca[. Preocup`rile pentru dezvoltarea familiei MECIPT au continuat. S-a
realizat MECIPT-2 la DSAPC Timi[oara, pe
baza planurilor MECIPT-1 s-a construit calculatorul CENA în cadrul Armatei, considerat
de unii ca MECIPT-3. Anii 1967/1968 pot fi
considera]i pentru MECIPT sfâr[itul unei etape,
începutul unei industrii. A început atunci construirea unei industrii de tehnic` de calcul în
România. S-a hot`rât înfiin]area unei filiale
a Institutului de cercetare proiectare pentru
utilaje de calcul -ICPUEC - un nume bizar
înlocuit mai târziu cu Institutul de tehnica de
calcul - ITC si a Centrului teritorial de calcul
electronic – CTCE Timi[oara. Cea mai mare
parte din personalul MECIPT condus` de subsemnatul trece la filiala ICPUEC Timi[oara.
Din filiala ICPUEC, ulterior ITC, se dezvolt`
Fabrica de memorii electronice Timi[oara –
FMECTC, devenit` dup` 1989 DATATIM
[i apoi ALCATEL ROMÂNIA. “…‘ ITC Timi[oara a marcat începutul industriei IT la
Timi[oara, printre primele teme de cercetare
unele fiind continu`ri de la MECIPT. Industria
TI în România s-a dezvoltat rapid. Au fost
create unit`]i de cercetare-proiectare, produc]ie
[i service “…‘. S-a dezvoltat familia de calculatoare FELIX, a fost creat` o industrie de
software, de la FELIX s-a trecut la minicalculatoare, microcalculatoare, calculatoare personale. Primul minicalculator românesc a fost
numit INDEPENDENT–100 (I-100), fiind
omologat în 1977, anul centenarului independen]ei de stat.
e numele Politehnicii din
Timi[oara [i MECIPT este
astfel legat` declan[area
revolu]iei digitale în România.
La dezvoltarea industriei na]ionale [i-au adus
contribu]ia numero[i ingineri absolven]i ai
Politehnicii timi[orene. Unii au lucrat la
MECIPT, al]ii au fost studen]i [i apoi absolven]i, al]ii au fost beneficiari [i au înv`]at
abecedarul profesiei pe aceste prime calculatoare. Fiind creat în mediul universitar
MECIPT-1 a avut un impact na]ional semnificativ mai mare decât colegele din genera]ie
CIFA [i DACICC. Ajuns pân` în vârful managerial al industriei na]ionale, am constatat cu
satisfac]ie acest impact real al Timi[oarei.
Industria de IT are deci r`d`cini puternice întrun trecut nu prea îndep`rtat. La sfâr[itul anului
1989 lucrau în industria de tehnic` de calcul
[i în informatic` aproape 100 mii de persoane,
fa]` de câteva sute în 1960-1966, saltul uria[
a fost f`cut f`r` îndoial` [i pentru faptul c`
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în anii 1960-1960 un num`r de pionieri au
construit calculatoare la Bucure[ti, Timi[oara
[i Cluj, c` am avut deja un înv`]`mânt de
specialitate din anii 1960, Timi[oara fiind urmat` de Bucure[ti, apoi Cluj, Ia[i etc. MECIPT
nu a fost numai un centru academic de cercetare, ci un centru de cercet`ri [i produc]ie [i
o pepinier` de speciali[ti. Institu]ii semnificative în care au lucrat ulterior [i au avut contribu]ii majore oameni forma]i la MECIPT sunt
numeroase. “…‘Mul]i dintre cei care au lucrat
sau lucreaz` în industria de calculatoare [i
telecomunica]ii din Timi[oara în frunte cu Dan
Bedros î[i au originea tot din nucleul MECIPT
[i apoi ITC Timi[oara.
Este un fapt c` evolu]ia rapid` a tehnologiilor informa]iei produce necunoa[terea
evolu]iilor care au condus la schimb`rile în
domeniu, apare sindromul "Totul începe azi".
Genera]iile tehnologice IT s-au succedat de
mai multe ori pe parcursul unei genera]ii biologice, "pionierii tehnicii de calcul sunt printre
noi", iar recunoa[terea rolului pionierilor este
o component` a civiliza]iei moderne [i în TI.
Am fost bucuros s` contribui ca IEEE Computer Society s` acorde în 1998 distinc]ia Computer Pioneer, o distinc]ie de mare prestigiu
acordat` la cca 60 persoane pân` azi lui Grigore
C. Moisil, [i s` constat recunoa[terea prin înalte
ordine na]ionale al României în anul 2004 a
unor pionieri ai calculatoarelor printre care
Victor Toma, Armand Segal din echipa IFA,
dar [i Vili Löwenfeld, Iosif Kaufmann [i subsemnatul din echipa MECIPT.
unoa[terea trecutului poate
u[ura descifrarea viitorului.
România are înc` pa[i mari de
f`cut în domeniul IT. Suntem
înc` confrunta]i cu decalaje digitale, fiind constant pe ultimul sau penultimul loc în Uniunea
European`. Pentru a reduce decalajul digital
trebuie construi]i [i consolida]i 4 piloni: infrastructura IT, acces Internet r`spândit [i ieftin,
abilit`]i generalizate de folosire IT, disponibilitate de con]inut digital. Progrese sunt,
exist` înc` [i unele stimulente, dar cheltuim
pu]in [i ineficient. Alfabetizarea digital` penetreaz` înc` slab. Pentru a r`spunde la întrebarea
ce ne a[teapt` în viitor este bine s` realiz`m
c` instruirea IT este o necesitate, mai departe
de simpla navigare [i e-mail, noi instrumente
apar aproape zilnic, poten]ialul platformelor
de colaborare este pu]in exploatat, pericolele
cibernetice sunt reale, re]elele sociale sunt utile,
dar [i periculoase. Prezen]a pe Internet este
o necesitate [i lumea cu Internet va fi permanent
alta, a[a cum se demonstreaz` în aceste zile
în Nordul Africii. {i poate c` este bine s`
revedem [i ce a fost bine în trecut, mai ales
pasiunea [i d`ruirea pionierilor IT.
_______________
Adresa prof. univ. dr. Vasile Baltac:
www.vasilebaltac.ro, vasile.baltac@gmail.com
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