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Prefaţă 
 

Prof. Univ. Dr. Vasile Baltac 
 

Victor Megheşan - parte a istoriei TI din 

România 
 

Schimbările tehnologice din ultimii zeci de 

ani au fost rapide, dese, şi cu impact extraordinar 

în viaţa societăţii. Adesea luăm aceste schimbări 

ca normale şi uităm pe aceia care le fac posibile, 

desigur cu excepţii notabile, ca un Alan Turing, 

Bill Gates sau Steve Jobs. 

În România de azi te poţi bucura de toate 

beneficiile revoluţiei IT, echipamente, software, 

aplicaţii. Ele nu au apărut din senin. Sunt 

rezultatul unor zeci de ani de evoluţie în care, 

chiar dacă echipamente, programe sau concepte 

au devenit depăşite, zecile de mii de oameni care 

au creat în IT reprezintă moştenirea cea mai 

valoroasă a istoriei domeniului în România. 

În 1989, cu toate dificultăţile autarhiei din 

deceniul 9 al secolului XX, România avea deja 

peste 100 mii specialişti IT, era o forţă în Europa 

de Est şi schimbările politice au descătuşat energii 
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şi au condus la o nouă etapă în dezvoltarea 

tehnologică, socială şi umană în ţară. 

Victor Megheşan a fost unul dintre cei care 

au făurit istoria IT în România. Tânăr cercetător la 

MECIPT în Timişoara, apoi participant activ la 

demararea fabricaţiei industriale de calculatoare 

din generaţia a treia, şi-a desăvârşit personalitatea 

ca manager al Institutului pentru Tehnică de 

Calcul, unitatea de elită a IT-ului românesc. 

A participat direct şi activ la crearea unei 

industrii de software, la apariţia teleprelucrării, la 

crearea de mini şi microcalculatoare, la primele 

aplicaţii industriale ale calculatoarelor, printre 

care cele de o maximă importanţă destinate 

centralelor nuclearo-electrice.  

A îndrumat mulţi cercetători pe drumul 

spinos al afirmării. A reuşit, înainte de toate, să fie 

un om modest şi pentru care realizările sale 

profesionale erau simple motive de bucurie. 

Victor Megheşan, printr-o viaţă exemplară 

şi o prezenţa fertilă în miezul evenimentelor din 

istoria IT din ţara noastră, se înscrie, fără îndoială, 

în galeria personalităţilor de seamă care au făurit 

această istorie. 
 

Bucureşti, mai 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evocări ale personalităţii 

lui Victor Megheşan din 

partea celor care l-au 

cunoscut 
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Victor Megheşan - Un om şi un 
profesionist de excepţie 

 

   Prof. Univ. Dr. Vasile Baltac 
 

Politehnica din Timişoara 

 Era, cred, prin anul 1965 şi eu, tânăr asistent 

la Institutul Politehnic, ocupat până peste cap cu 

activităţi didactice, ştiinţifice şi chiar şi obşteşti, 

conduceam cu plăcere şi cercuri ştiinţifice 

studenţeşti. Era o formă de a cunoaşte studenţi cu 

reale aptitudini pentru cercetare şi de a-i testa, 

pentru a-i atrage în lumea nouă a calculatoarelor 

electronice. Printre ei au rămas pentru istorie, nu 

numai a mea, ci şi a IT-ului, nume care au devenit 

cunoscute apoi nu numai în România, dar şi peste 

hotare: Victor Megheşan, Dan Bedros, Cornel 

Maşek şi Sergiu Budu. 

Victor Megheşan, student atunci în anul trei, 

m-a uimit prin cunoştinţele sale din domeniul 

electronicii, nu numai teoretice, dar şi practice. 

Am realizat că avea experienţă de muncă într-o 

fabrică şi privea viaţa cu mult mai multă matu-
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ritate decât mulţi alţi colegi de an cu care aveam 

cursuri, seminarii sau lucrări de laborator. 

 

 
Figura 1 - Actul prin care Baltac Vasile, Viţan Viorel,  

Megheşan Victor şi alţii trec de la MECIPT la Filiala ITC 
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Am aflat că lucrase înainte de facultate la 

Uzinele Electroprecizia Săcele, că era radioamator 

cu o staţie construită chiar de el, că fiind orfan, a 

trebuit să se întreţină singur, dar a avut voinţă, a 

făcut liceul la cursurile serale, a reuşit cu brio la 

admiterea la facultate la Timişoara şi, ceea ce deja 

constatasem, devenise unul dintre cei mai buni 

studenţi ai anului. Era de vârsta mea, ba chiar cu 9 

luni mai în vârstă decât mine, deşi eu aveam deja 

atunci 3 ani de activitate ca inginer.  

Centrul de Calcul şi Cercetare MECIPT 

Pe Victor l-am apreciat fără ezitare, văzând în 

el un cercetător ştiinţific cu mare viitor. Când a 

absolvit facultatea am putut influenţa decanatul 

pentru a-l aduce la MECIPT, Centrul de Calcul al 

IPT, unde se realizaseră calculatoarele MECIPT-1 

şi MECIPT-2 şi se lucra la proiectarea lui 

MECIPT-3. Desigur că am făcut acest lucru nu 

numai cu acceptul, ci mai ales la dorinţa lui fermă. 

L-am repartizat în colectivul de memorii 

electronice cu ferite, condus de colegul de 

facultate şi prietenul meu Viorel Viţan, un alt 

electronist de forţă al facultăţii şi apoi al 

MECIPT. Tema era în mare întârziere faţă de 

grafic şi Viorel îmi prezenta, - cum se obişnuieşte 
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în astfel de cazuri, tot felul de argumente pentru 

justificarea întârzierilor. Am realizat şi eu că 

schema electronică era cam stufoasă şi că mani-

festa instabilitate. Era nevoie de un suflu nou, al 

cuiva din afara echipei. L-am inclus în echipa de 

cercetare pe Victor Megheşan cu speranţa că echi-

pa întinerită va găsi rapid soluţiile de stabilizare a 

schemei. Realitatea a depăşit orice aşteptare! Îmi 

amintesc că în prima zi de activitate a lui Victor la 

MECIPT, ca inginer de data aceasta, i s-a explicat 

ce se făcuse până atunci la memoria cu ferite şi 

numai întâmplător Viorel Viţan a trebuit să plece 

pentru toată acea după amiază, lăsându-l singur cu 

montajul electronic. Victor m-a chemat seara 

târziu şi mi-a arătat memoria care funcţiona 

impecabil, mergând stabil, după ce el înlocuise 

câteva piese şi făcuse unele reglaje fine! A fost un 

examen pe care l-a trecut cu brio şi prin care mi  

l-a apropiat pe viaţă. Desigur, Viorel nu a fost 

foarte fericit, văzând că un tânăr absolvent rezolvă 

în câteva ore ceea ce el şi restul echipei nu 

reuşiseră deja de multe săptămâni. Un amestec de 

norocul începătorului cu experienţă practică în 

electronică, dar a fost un debut remarcabil, care  

l-a impus pe Victor Megheşan ca pe un tânăr cu 

perspective în echipa MECIPT.  
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ITC Filiala Timişoara 
 

 
Evenimentele s-au succedat rapid în anii 

1967-1968. A fost adoptat un program guverna-

mental pentru crearea unei industrii de tehnică de 

Figura 2 - Înţelegere neoficială Vasile Baltac – 

Wilhelm Lowenfeld privind aducerea înapoi la 

Timişoara a lui Victor Megheşan şi Sergiu Budu 
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calcul. Parte a acestui program era crearea în 

primul rând a ITC, institut de cercetare – dezvol-

tare de profil, care pe vremea aceea purta un nume 

aproape imposibil: Institutul de Cercetare şi 

Proiectare pentru Tehnica de Calcul – ICPUEC. 

În institut au fost aduse, prin decizie de sus în jos, 

toate colectivele de cercetare care realizaseră 

calculatoare electronice din prima generaţie, sau 

aveau experienţă în cercetarea de profil. Echipele 

MECIPT de la Timişoara şi DACICC de la Cluj 

nu au vrut totuşi să se mute la Bucureşti şi s-au 

creat filiale ICPUEC în aceste oraşe. Am fost 

numit şef al Filialei Timişoara şi la 1 septembrie 

1968 a fost transferată la filială (figura 1) o mare 

parte din echipa de cercetare de la MECIPT, care 

îl includea desigur al doilea pe listă şi pe Victor 

Megheşan. La filială a venit apoi, ca absolvent, şi 

colegul de facultate al lui Victor, Dan Bedros, 

care primise repartiţie la ICPUEC Bucureşti, dar, 

fiind timişorean, a preferat să lucreze în oraşul 

natal, în loc să stea la Bucureşti. 

Transferul la ITC Bucureşti 

Transferul lui Victor la Bucureşti în anul 1969 

nu a fost un simplu act de voinţă personală, ci 

parte a unor evenimente deosebite. În martie 1969 
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Victor Toma, realizatorul primului calculator 

electronic din România – CIFA 1, care fusese 

numit în 1968 director ştiinţific al ICPUEC a 

demisionat. Nu era de acord cu decizia luată de a 

se achiziţiona o licenţă industrială de calculatoare. 

Ar fi preferat să se producă în serie calculatoarele 

CIFA, abordare personală de înţeles la nivel 

uman, dar în neconcordanţă cu mersul istoriei. 

Am fost selectat de minister ca succesor al lui 

Victor Toma şi la 4 aprilie 1969 am fost numit 

director ştiinţific al ITC, o premieră în România 

pentru un tânăr de nici 29 ani. Cum ITC era în 

formare şi avea mare nevoie de specialişti, am 

solicitat ca venirea mea la Bucureşti să fie 

simultană cu aducerea în institutul din Bucureşti a 

trei specialişti din Timişoara în care aveam mare 

încredere şi care doreau să mă urmeze: Victor 

Megheşan, Sergiu Budu de la filiala institutului şi 

Cornel Maşek, care era stagiar la Electrocentrale 

Deva şi avea deja cerere de transfer în curs la 

Filiala Timişoara. Nu a fost o cerere neobişnuită 

sau un favor deosebit, pentru că ITC avea mare 

nevoie de specialişti, se repartizau la institut mulţi 

absolvenţi de la Timişoara, unde fiinţa prima 

secţie de ingineri în specialitatea calculatoare, cu 

absolvenţi deja din 1966.  
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Interesant este că Victor Megheşan, ca şi 

Sergiu Budu, era apreciat nu numai de mine, dar 

şi de Vili Lowenfeld, primul director al MECIPT. 

Cu el am semnat un surprinzător document, 

desigur neoficial, (figura 2) prin care, ulterior 

transferului, urma să întărim filiala prin aducerea 

lor înapoi, după un timp petrecut la Bucureşti. Ba 

chiar mai mult, Vili dorea să aducem şi unii 

specialişti de la Filiala Cluj! Nici eu, nici Vili nu 

mai eram în filială, dar ambii ne doream o 

cercetare puternică în calculatoare la Timişoara. 

Nu a mai fost cazul să aplic înţelegerea, filiala 

Timişoara a ajuns în timp record o unitate de elită 

a tehnicii de calcul din România.  

Transferat la Bucureşti, Victor a fost în ace-

laşi an la o specializare de mai multe luni la CII, 

la Paris şi Toulouse, perioadă care a reprezentat 

pentru el, ca şi pentru ceilalţi, un mare salt înainte 

în asimilarea tehnologiilor din generaţia a treia. În 

acea perioadă se punea mare accent pe dezvolta-

rea tehnicii de calcul şi au beneficiat de speciali-

zare în cadrul licenţei CII, zeci de specia-lişti ai 

institutului, printre care mulţi şi de la filialele din 

Timişoara şi Cluj, aşa că ei ar fi putut merge la 

specializare şi dacă rămâneau la Timişoara. 
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La întoarcere, Victor a avut o contribuţie 

importantă la punerea în producţie a calculatoa-

relor Felix, împreună cu Mihai Roşu şi echipa cu 

care fusese la CII Toulouse. 

Centrul de Calcul ITC 

Am ajuns la Bucureşti în aprilie 1969. 

Fusesem numit director ştiinţific şi am găsit în 

institut o atmosferă confuză. Institutul se crease, 

aşa cum am amintit, prin alipirea mai mult forţată 

a echipelor de cercetare de la IFA, IPA, MApN, la 

care se adăugaseră ca filiale echipele de la 

Timişoara (MECIPT) şi Cluj (DACICC), care nu 

doriseră să se mute la Bucureşti. Directorul 

general Florin Munteanu, colonel-inginer provenit 

din MApN, era o persoană foarte serioasă, dar 

avea unele inabilităţi manageriale şi institutul nu 

se suda cum trebuie.  

O problemă era Centrul de Calcul din subor-

dinea mea, care era condus de Gheorghe Darie, o 

persoană mai în vârstă decât mine, foarte serioasă, 

dar departe de a fi un bun organizator. Darie nu a 

rezistat solicitărilor mele de a face ordine în 

Centru, - cred că era de fapt depăşit de eveni-

mente, şi a cerut singur în 1971 trecerea în 

sectorul de proiectare. L-am numit pe Victor 
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Megheşan pe locul devenit liber, fiind convins că 

prin competenţa sa profesională, net superioară 

predecesorului, prin experienţa într-o fabrică 

importantă din Braşov – Săcele şi prin capacităţile 

manageriale, pe care mai mult le ghiceam, va adu-

ce un suflu nou în Centrul de Calcul, ceea ce s-a şi 

adeverit pe deplin.  

Centrul de Calcul a devenit un pilon de bază 

al institutului, suport pentru celelalte secţii şi 

laboratoare, dar şi centru de cercetare pentru unele 

teme specifice. A avut în subordine numeroşi 

ingineri de sistem şi operatori de date, dar şi 

cercetători, în schema centrului fiind şi activitate 

de cercetare. A fost pentru el o perioadă fertilă în 

care Victor a crescut din punct de vedere 

managerial şi a demonstrat calităţi profesionale şi 

umane remarcabile. 

Director General ITC şi ITCI 

Personalitatea lui Victor s-a impus treptat. 

Aşa cum s-a întâmplat şi cu mulţi alţii, poziţia pe 

ştatul de funcţiuni nu mai reflecta în întregime 

rolul lui de creator important din institut. De 

aceea, în septembrie 1981, când am fost promovat 

secretar de stat cu cercetarea şi investiţiile în 

minister, numirea lui Victor Megheşan ca director 
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general al ITC a apărut normală şi pentru 

personalul institutului şi pentru toate organele 

care numeau sau avizau numirile.  

 

A condus cu pricepere institutul şi a conti-

nuat să promoveze o atmosferă de colaborare între 

laboratoare, lucru care caracteriza ITC, în antite-

ză, din păcate, cu alte institute de ramură. A rezis-

tat şi marii “uniri” cu ICI din 1985, unire care nu 

era dorită nici de ITC, nici de ICI, dar făcea parte 

din politica grandomană a celor doi Ceauşeşti, 

care credeau că numai unităţi mari de producţie, 

Figura 3 - Vizita viitorului preşedinte al Chinei Jiang Zemin  

la ITC 1984 
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sau de cercetare, pot fi eficiente. De fapt, în 

condiţiile de atunci era invers, dar, deşi exista cine 

să le explice, - profesorul Mihai Drăgănescu fuse-

se chiar şi consilier prezidenţial - persoană care să 

fie şi ascultată nu exista pentru cei doi.  

Victor a condus cu pricepere institutul în 

toată perioada 1981-1989, o perioadă grea de 

privaţiuni pentru ţară în general şi pentru ITC sau 

ITCI în particular. Era dificil, nu existau importuri 

vest, se cerea export cu orice preţ, promovarea în 

gradele de cercetător ştiinţific gradele 1 şi 2 era 

blocată de “academiciana” care nu suporta, nici 

chiar denumirea de calculator, etc. Institutul a 

mers însă înainte, a avut realizări remarcabile, era 

suprapopulat, - ajunsese la peste 4300 persoane, 

pentru că nu trebuia să existe şomaj -, dar noi 

teme şi direcţii de cercetare au înflorit şi condu-

cerea performată asigurată de Victor Megheşan a 

avut un rol important. Din poziţiile de decizie în 

care eram în acea perioadă, aveam motive de 

mândrie arătând altora realizările institutului. Una 

dintre activităţile internaţionale ale anilor 

respectivi a fost participarea la crearea seriei de 

minicalculatoare SMC a ţărilor CAER, în care 

minicalculatoarele I-100 şi apoi I-102 au fost stele 

de primă mărime. Institutul a sprijinit cu suportul 
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software necesar exportul de calculatoare 

electronice, fie ele din familia Felix sau din 

familia Independent, în ţări ca Germania de est, 

Cehoslovacia, R. P. Chineză, Siria, Irak etc. 

În anul 1984 a vizitat România ministrul 

chinez al Industriei electronice Jiang Zemin, 

devenit ulterior preşedinte al Republicii Populare 

Chineze (figurile 3 şi 4). Vizita la ITC a fost un 

succes deosebit, apreciat ca atare de delegaţia 

chineză. Vizita nu a fost una singulară, multe 

delegaţii străine au venit la ITC. Prezentările făcu-

te de Victor erau la înălţime şi creau atmosfera de 

colaborare de care aveam atâta nevoie. 

 

Figura 4 - Delegaţia viitorului preşedinte al Chinei Jiang Zemin 

 

 

 Zemin în vizită la ITC 1984 
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O acţiune remarcabilă a ITC, în vremea în 

care institutul a fost condus de Victor Megheşan, 

a fost asimilarea calculatorului de proces pentru 

unitatea 2 a centralei nuclear-electrice de la 

Cernavodă. El s-a implicat direct, trup şi suflet, 

alături de echipa tehnică a lui Mihai Roşu pentru 

construirea calculatorului pentru Unitatea 2. A 

supravegheat lucrările de construcţie a secţiei de 

microproducţie CNE, adiacentă FCE, a petrecut 

mult timp la Cernavodă şi la noua filială ITC 

Constanţa. 

Ar mai fi de adăugat talentul lui de a stabili 

un dialog cu organele teritoriale de partid, care în 

acea vreme aveau un cuvânt important de spus în 

aprecierea instituţiilor şi a conducătorilor 

acestora. Victor a avut o poziţie mereu demnă, 

fără a fi servil. Această lipsă de servilitate a  

plătit-o din plin la solicitarea unui nou 

apartament, mai mare, când i-au crescut copiii. A 

primit un apartament într-un bloc din cartierul 

Ghica Tei, ocupat în majoritate de persoane de 

condiţie extrem de modestă şi mai ales cu nivel 

educaţional sub orice critică. După multe 

insistenţe şi memorii s-a reuşit în final obţinerea 

unui apartament potrivit poziţiei lui Victor, în 
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cartierul Aviaţiei, apartament pe care l-a ocupat 

până la sfârşitul vieţii. 

În 1990 Victor a fost schimbat din funcţie, 

ca mulţi alţi directori din România. Succesorul 

său Traian Ciobanu era un bun profesionist recu-

noscut în institut. Se închidea însă des în biroul 

directorial şi lucra pe calculatorul personal, impli-

cându-se mai puţin în viaţa institutului, deşi acesta 

devenise mult mai mic şi mai uşor de condus prin 

dezlipirea ICI, CCAB şi a altor unităţi. Multe 

probleme ale ITC le-am rezolvat tot cu Victor. Un 

proiect, cu impact în ITC, a fost demarat în 1990 

când un profesor japonez m-a rugat personal să-i 

propun câţiva specialişti pentru a lucra în Japonia, 

grafică pe calculator. Victor a organizat exemplar 

acţiunea prin concurs, japonezii au fost mulţumiţi, 

probabil acesta fiind primul export vest de 

specialişti software.  

Am mers în multe deplasări în străinătate 

avându-l în delegaţie pe Victor, atât prilejuite de 

organizaţiile internaţionale SUMEC/SMC, cât şi 

la întâlniri bilaterale. Ultima deplasare comună a 

fost la CEBIT Hanovra în anul 1993. 

Treptat noua conducere a ITC la care a 

accedat Grigore Popescu, persoană preocupată în 

principal de consolidarea unei poziţii proprii în 
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dauna predecesorilor, l-a trecut pe Victor 

Megheşan într-o postură din ce în ce mai 

periferică atât la propriu, în sediul secţiei CNE din 

Pipera la 2 km de sediul din Floreasca, cât mai 

ales la figurat, departe de orice centru de decizie. 

Victor ofta şi-mi reproşa situaţia, dar numai din 

priviri, niciodată direct, considerându-mă autor 

fără vină al situaţiei. Cred că avea dreptate. 

După pensionare a fost foarte activ pe 

reţelele de socializare şi prin e-mail-uri a trimis 

multe PPS şi unora care le-au apreciat, dar şi 

altora care, din lipsă de timp, nu puteau descărca 

şi citi un volum aşa de mare de informaţii. I-am 

spus şi eu acest lucru, şi pentru mine filtra, cât se 

poate de mult, mesajele zilnice pe care le trimitea. 

O personalitate a TI în România 

Prin poziţiile ocupate, dar mai ales prin 

activitatea lui într-o perioadă în care tehnica de 

calcul din România a înregistrat progrese 

însemnate şi a creat un mare număr de specialişti, 

- care au devenit mai târziu nucleul exploziei 

creatoare de după 1990 -, Victor Megheşan s-a 

înscris fără tăgadă în galeria personalităţilor IT 

din România. 
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Victor Megheşan – omul 

 

 
Figura 5 - Victor Megheşan în 1972 la susţinerea tezei mele de 

doctorat, alături de Prof. Alexandru Rogojan, Mihai Roşu, Teodor 

Rus, Vili Lowenfeld ş.a. 

 

Împrejurările au făcut ca, mai ales după 1969, 

ajunşi amândoi la Bucureşti, viaţa să ne apropie 

legându-ne o frumoasă prietenie, care a durat zeci 

de ani, până când Victor ne-a părăsit la numai 

câteva zile după ce a împlinit 74 ani, mult prea 

repede faţă de câte mai putea face fiind prezent 

printre noi. 
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A fost un om care şi-a păstrat nealterată 

modestia, indiferent de poziţia pe care o ocupa. 

Discuta apropiat cu cei din jur, era atent la 

problemele lor. Nu precupeţea un sfat bun sau o 

părere, atunci când simţea că oamenii au nevoie 

de ea. Biroul lui din Centrul de Calcul era foarte 

modest ca spaţiu, dar nu mi-a făcut niciodată nici 

măcar vreo aluzie că ar vrea unul mai mare.  

Obosit de vreo discuţie sau şedinţă, plecam 

din biroul meu şi mergeam la el, să discutăm mai 

relaxat. Îl găseam întotdeauna cu o cană uriaşă de 

cafea. Îl dojeneam prieteneşte că-i face rău, dar el 

răspundea mereu că nu îi face, că este cafea… 

americană, adică slabă!  

A fost alături de mine în momente importante 

ale vieţii. Îmi amintesc cum a venit la susţinerea 

tezei mele de doctorat la Timişoara, cu un referat 

foarte pertinent (figura 5).  

Poziţia mea de şef şi prietenia nu însemnau un 

acord necondiţionat cu părerile mele. Nu pregeta 

să mă contrazică atunci când credea că are 

dreptate, chiar dacă uneori nu avea! Chiar îl 

apreciam mult că nu se comporta ca un yes-

man!Micile defecte pe care le avea şi el ca orice 

om, în loc să mă supere, mă amuzau teribil. De 

exemplu, îi sugeram o anumită idee şi după un 
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timp mi-o prezenta înapoi ca fiind a lui. M-am 

obişnuit şi chiar nu mă deranja deloc. Importantă 

era nu paternitatea, ci implementarea!  

La multe întâlniri publice la Sala Palatului, 

abundente în perioada 1970-1989, stăteam unul 

lângă altul sau la numai câteva scaune distanţă. 

Victor scotea aproape întotdeauna o cutiuţă de 

alifie, din cele multe pe care le adusese din China 

şi se freca bine la urechi, pe frunte şi la ceafă. 

Mirosul puternic de camfor se simţea la zeci de 

metri!!  

Preocupat de problemele lui nu era prea atent 

la relaţiile dintre cei care erau şefii noştri. Odată, 

înaintea unei plecări a lui Victor în China, 

directorul general al centralei industriale Ioan 

Bătrâna mi-a cerut să-l aduc, să-l instruiască 

personal în probleme de comportament, - al lui şi 

al echipei, în acea ţară. Era notorie adversitatea 

dintre Ioan Bătrâna şi directorul FCE de atunci, 

Sandu Segal. Notorie pentru mulţi, dar nu şi 

pentru Victor. Când Bătrâna îi spunea ce să facă 

în China, Victor tot spunea că ştie, că i-a spus 

exact acelaşi lucru şi Segal. Eu îi dădeam cu 

piciorul pe sub masă să tacă, dar el nu pricepea şi 

tot repeta că ştie, că i-a spus şi Segal. Bătrâna s-a 

înroşit progresiv până când ne-a expediat. După 
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aceea, candid, Victor m-a întrebat pe coridor de ce 

oare s-a enervat Bătrâna?!  

De fapt, nu dădea atenţie la acest gen de 

detalii, adesea cu rezultate bune, fiind apreciat 

pentru candoarea şi, de ce nu, puritatea lui. 

Avea şi obiceiul de a exagera şi a face compa-

raţii simpliste, de exemplu cantitative, acolo unde 

unele calitative ar fi fost mai potrivite. Exempli-

ficare vie este un interviu în MarketWatch Româ-

nia din 2008 în care afirmă că o anumită colegă 

era profesional la un nivel de numai un sfert, faţă 

de o altă colegă! Cum poţi fi de 4 ori mai bun 

profesional decât altcineva, nu avea pentru el o 

importanţă prea mare. Aşa era el! Altă dată a 

comparat o situaţie cu a îmbrăca o femeie în ro-

chie de prosop, de faţă fiind şi o colegă îmbrăcată 

cu o rochie din ţesătură similară prosopului, la 

modă în acea vară. Se mai zicea despre el că, 

ardelean fiind, nu se prea prindea rapid la bancuri, 

foarte populare ca fenomen social în acei ani. 

Afirm că era o exagerare, reacţiona normal la 

orice banc. Deşi, în tinereţe, cam ezita să râdă la 

unele cu tentă erotică. Din pudoare sau fiindcă nu 

le înţelegea, numai el ştia! 
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Victor a fost un bun familist, ţinea mult la 

Domnica (Ica) Megheşan, soţia lui, braşoveancă 

de-a lui, şi la cele două fete Ileana şi Cristina 

cărora le-a asigurat o creştere exemplară. Când 

erau mici, copiii noştri se întâlneau mai ales la 

aniversări (figura 6). Deşi erau cam de aceeaşi 

vârstă, copiii noştri nu se prea jucau împreună în 

alte ocazii, decât la unele evenimente, din moti-

ve… geografice, apartamentele noastre fiind 

despărţite de Şoseaua Colentina, destul de pericu-

los de traversat pentru copiii mici, chiar şi atunci. 

Figura 6 - Ileana şi Cristina Megheşan, Mihai Baltac, Gabriela 

Maşek în 1973 
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Mergea în fiecare an cu cortul pe plaja de la 

2 Mai, împreună cu toată familia. Avea toate us-

tensilele achiziţionate mai ales în deplasările din 

RDG. În fiecare an îşi instala cortul chiar şi pentru 

două săptămâni, dacă putea să obţină concediu. 

Pasionat de excursii montane m-a condus 

de mai multe ori prin masivul Piatra Mare, aflat 

nu departe de casa lor de la Dârste. În 1976 am 

străbătut împreună, la un început de septembrie, 

creasta Făgăraşului, până ne-a prins zăpada şi am 

coborât pe Transfăgărăşan, care era atunci doar un 

şantier cu noroi şi stânci care cădeau. Mi-a salvat 

viaţa la propriu, strigându-mă să mă aplec ca să 

nu mă lovească o creangă groasă, care a trecut 

razant deasupra capului meu, pe când mergeam cu 

toţii în picioare, într-o basculantă de-a şantierului. 

Victor era şi pasionat dansator. Corpolent 

cum era, era uimitor să-l vezi cât de elegant dansa. 

Îi plăcea să danseze fie la petrecerile colective, cât 

şi la cele private. A ştiut să ascundă cu eleganţă 

faptul că nu vedea cu unul dintre ochi şi nu 

discuta subiectul decât cu prietenii apropiaţi. 

Un om bun, cu suflet mare, Victor va lipsi 

tuturor prietenilor săi şi tuturor celor care l-au 

cunoscut mai îndeaproape.  
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Figura 7- MECIPT 2 - La consola MECIPT 2 in anul 1964 

 Iosif Kaufmann şi Vasile Baltac 

 

 
 



Victor Megheșan - Evocări 

 

 

32 

 

 
Figura 8 - Prof. Univ. Vasile Baltac 
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Domnul Megheşan - o pagină  
de istorie IT 

 

Dan Roman - Director ITC 1984-1989 

CEO RBS (Romanian Business Systems) 1990-1995 

Director IBM CER in Viena 1996-2000 

Senior VP al companiei austriece S&T 2002-2008 

Preşedinte al Bordului S&T România şi Senior Advisor al 

Bordului S&T Group 2009-2011 

Din 2011 General Manager la KAPSCH 
  

După prima discuţie cu domnul Megheşan, 

a fost evident pentru mine că eram în faţa unui 

profesionist deosebit, un ardelean cinstit şi un om 

cu multă energie. Colaborarea noastră ulterioară, 

întâmplările şi acţiunile comune pe parcursul 

multor ani în ITC nu au făcut decât să confirme 

această primă impresie. 

Am găsit în domnul Megheşan, iniţial ca 

Director al Centrului de Calcul şi ulterior ca 

Director al ITC, un sfătuitor apropiat, cu multă 

experienţă, care mi-a vorbit de multe ori despre 

începuturile calculatoarelor în ţara noastră, un om 

care a construit istorie şi face parte din ea. 
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Îmi aduc aminte cu câtă sinceritate a 

îmbrăţişat şi a sprijinit câteva din ideile mele, 

poate îndrăzneţe la acea vreme şi care au marcat 

viaţa Institutului şi a noastră:  

 înfiinţarea laboratorului de "Prelucrarea 

Datelor Geometrice" (ulterior intitulat "Proiectare 

şi Fabricaţie Asistată de Calcu-lator"), 

 primele exporturi de programe aplicative,  

 derularea în Institut a unui proiect de 

cercetare / dezvoltare realizat cu fonduri şi sprijin 

PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare), proiect care a permis dotarea 

Institutului cu un sistem perfor-mant de proiectare 

asistată şi şcolarizarea unui număr mare de 

specialişti din ITC şi ICI în centre renumite din 

străinătate.  
 

Astăzi este greu de închipuit la câte 

întrebări a trebuit să facă faţă domnul Megheşan 

din partea instituţiilor mandatate să aprobe aceste 

acţiuni. Cu mult calm şi înţelepciune a reuşit! Tot 

cu susţinerea domnului Megheşan, a fost posibilă 

realizarea în Institut a sistemelor "la cheie" 

bazate, în principal, pe minicalculatorul Indepen-

dent I-100, care a devenit ulterior o adevărată linie 

de business. 
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Desigur, faptul că domnul Profesor Baltac 

îl cunoştea de mulţi ani pe domnul Megheşan şi îl 

aprecia în mod deosebit, precum şi faptul că avea 

o afinitate specială faţă de domeniul software, în 

general, au contribuit esenţial la adoptarea şi 

implementarea rapidă a acestor idei . 

O altă componentă importantă a colaborării 

noastre, a fost consolidarea şi extinderea filialelor 

ITC în ţară, în centre universitare şi industriale 

puternice. 

 Pe lângă filialele "clasice" - Timişoara şi 

Cluj, s-au înfiinţat atunci filiale noi în Constanţa, 

filială cu activitate complexă, coordonată direct de 

dânsul, precum şi cele din Iaşi, Suceava, Satu 

Mare, Târgu Mureş, Craiova, Deva - coordonate 

de mine.  

Interesant de subliniat este că aceste mici 

colective ce dezvoltau aplicaţii, adevărate "Case 

Software", s-au dovedit ulterior a fi un ferment 

local în dezvoltarea firmelor private de IT în 

aceste zone. Mai mult, conducătorii acestor filiale 

au devenit leaderi naţionali cunoscuţi după 1990. 

După atâţia ani, domnul Megheşan, rămâne în 

sufletul meu o personalitate deosebită, care a 

marcat evoluţia industriei de calculatoare din 



Victor Megheșan - Evocări 

 

 

36 

 

România, precum şi activitatea mea în perioada 

anilor 1980-1990. 

 

 
Figura 9 - Dan Roman împreună cu Victor Megheşan, Grigore 

Popescu şi Constantin Cristoi (filiala Deva a ITCI) după 1990 

 

Până în ultimul moment, am fost pe lista de 

distribuţie a domnului Megheşan, primind zilnic 

multe email-uri cu informaţii, impresii personale 

şi comentarii, ce te făceau să regăseşti, încă o da-

tă, căldura sa sufletească şi nemărginita sa bună-

tate. Vă mărturisesc sincer că îmi lipsesc acum... 
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O şansă uriaşă 
 

Dr. mat. Varujan Pambuccian 
Cercetător Ştiinţific principal la ITC în anii 1980, 

Deputat în Parlamentul României, 

Şef al Comisiei pentru IT&C a Camerei Deputaţilor 
 

Absolvisem Facultatea de Matematică a 

Universităţii din Bucureşti. Pe vremea aceea, 

absolvirea nu era chiar un motiv de bucurie. Urma 

repartiţia obligatorie care putea fi departe de tot şi 

de casă şi de planurile pe care le aveai în viaţă. Eu 

mi-aş fi dorit să rămân la Facultate şi să predau, 

dar lucrul acesta era imposibil în acele vremuri, 

mai ales că nici nu vroiam să fiu membru de 

partid. Iar lista de posturi arăta destul de rău... În 

Bucureşti singurele locuri acceptabile erau la 

Institutul de Tehnică de Calcul, adică în altă 

meserie decât cea în care mă pregătisem. Dar 

măcar rămâneam în zona Facultăţii unde 

profesorii mei îmi dădeau şansa să pot preda ca 

extern. Pentru asta însă, trebuia să trec cu bine cei 

trei ani de primă repartiţie care mă aruncau 

departe şi de casă şi de Facultate. Un profesor  

mi-a sugerat să aleg IIRUC în loc de ITC. Aşa am 
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făcut şi m-am trezit cu un IIRUC Caransebeş 

pentru primii trei ani. La IIRUC, directorul lor, 

Moldovan, mi-a spus însă un lucru absolut 

neaşteptat. Mi-a spus să merg la ITC pentru că el 

are o înţelegere cu Megheşan, să îi trimită toţi 

absolvenţii cu dublă repartiţie, direct acolo. Nu 

mi-a venit să cred! În acei ani cenuşii, doi oameni 

au riscat şi au rezistat sistemului pentru a nu 

nenoroci vieţile şi drumurile profesionale ale unui 

număr mare de absolvenţi. 

Nu am regretat deloc. Am învăţat o a doua 

meserie şi mi-am putut practica şi meseria pentru 

care mă pregătisem. Şi de atunci încoace le practic 

pe ambele. Lui Victor Megheşan îi datorez şansa 

aceasta uriaşă. Era un om jovial, blajin dar foarte 

ferm atunci când era nevoie. În ITC, atmosfera era 

una care nu avea nici o legătură cu lumea de afară. 

Era insula de normalitate creată de oameni care 

ne-au ţinut, într-un mod inteligent, departe de 

sistem. Aşa cum era şi la facultate. Atmosferă 

făcută de oameni care au rezistat sistemului, pur şi 

simplu rămânând normali şi ocolind cu cap 

toate șicanele pe care sistemul le făcea din prostie 

şi obtuzitate. 

Nefiind din generaţia mea, ba mai mult fiind 

directorul ITC, iar eu un simplu absolvent venit 
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acolo în anii de stagiu, nu l-am cunoscut foarte 

de-aproape. Dar omul acesta mi-a dat o şansă cum 

puţini oameni au făcut-o. Şi, pentru lucrul acesta, 

îi voi fi recunoscător cât voi trăi. 

 

 
Figura 10 - Vasile Baltac și Varujan Pambuccian la reuniunea  

Aspen Institute România în anul 2007 
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Figura 11 - Vasile Baltac, Victor Megheşan, Tiberiu Ilin 

 la o expoziţie 
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Victor Megheşan 
 

Ion Miu - Şef secţie service sisteme de calcul IIRUC, 

dir. tehnic CIETC şi dir. FEPER, training manager 

IBM 

 

Rugămintea dlui. Viorel Darie de a aşterne pe 

hârtie câteva amintiri despre Victor Megheşan  

m-a luat prin surprindere, mai ales prin modul de 

adresare „dvs. ca foşti directori cred că aţi avea 

multe şi interesante lucruri de spus”. 

Abia atunci mi-am dat seama că de fapt noi 

doi nu am fost niciodată dl. sau tov. director, ci 

doar Ionele şi Victore. 

Din februarie 1972, când s-a înfiinţat secţia de 

service sisteme de calcul la IIRUC, ne-am tot 

întâlnit în tot felul de situaţii, urgentări de 

depanări; atât IRIS – 50 cât şi gama Felix, nu 

pridideau să ne ofere astfel de ocazii, recepţii 

după instalări la centrele de calcul, delegaţii în 

străinătate, şedinţe CAER, simpozioane, toate 

evenimentele care adunau din când în când lumea 

tehnicii de calcul, hardişti, softişti, fabricanţi, 

servisanţi. 
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Evident că momentele capabile să furnizeze 

stări tensionate erau cele legate de depanări, care, 

faţă de cerinţele beneficiarului, nu sunt niciodată 

suficient de rapide. Când spun asta nu mă refer 

doar la ITC, recepţiile soft ale tuturor sistemelor 

instalate la orice centru de calcul din afară fiind 

efectuate de către ITC, echipa sa şi cea a IIRUC, 

în perioada respectivă, formând o echipă comună, 

toţi fiind interesaţi în derularea cu succes a tuturor 

testelor hard şi soft care atestau buna funcţionare 

a sistemului şi deci punerea lui în funcţiune. 

În această calitate ITC-ul era un furnizor de 

servicii pentru IIRUC, servicii ce se facturau 

imediat după recepţie, reprezentând pentru ITC, 

printre altele, o sursă de venituri deloc de neglijat. 

Suma era fixă, de ordinul a 10.000 lei; în 

hăţişul birocratic al ITC, la un moment dat s-a 

strecurat o eroare şi s-a facturat o sumă ceva mai 

mare, nu-mi mai amintesc exact, să zicem 10.060 

lei care n-a fost observată la IIRUC şi care s-a 

perpetuat câteva luni de zile; un control al Curţii 

Supreme de Control Financiar la IIRUC a depistat 

greşeala şi cum eu dădeam avizul „bun de plată” 

pe facturile respective, am fost chemat la ordine. 

Am remarcat greşeala, am venit imediat la  

Victor, a lăsat orice altă treabă, a chemat pe cei 
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responsabili, şi pe loc s-au întocmit documentele 

de restituire a sumei încasate incorect. A doua zi 

suma era în contul IIRUC, greşeala fusese repa-

rată, „erare humanum est”, numai că la acest nivel 

de înţelegere a limbii latine, cei din echipa de 

control nu ajunseseră şi mi-au aplicat o amendă de 

500 lei, achitată imediat la casierie. Suma care nu 

era chiar minoră, era echivalentul a 2-3 întreţineri 

lunare la apartamentul meu de 3 camere din Co-

lentina. 

Relatarea de mai sus are rolul de a arăta că 

Victor era extraordinar de receptiv la problemele 

apărute şi a căror rezolvare depindea de el. 

Să vorbesc eu despre calităţile lui de foarte 

bun profesionist în tehnica de calcul, cred că ar fi 

inutil. Ceilalţi colegi, care aţi lucrat cu el zi de zi, 

l-aţi cunoscut cu mult mai bine, însă vreau să 

subliniez preocupările sale în afara domeniului 

respectiv. 

În momentul de faţă, când există un belşug 

extraordinar în domeniul comunicaţiilor, este greu 

să vă amintiţi „sărăcia” de dinainte de 1990, când 

pentru o instalare de telefon acasă se aşteptau şi 

ani de zile; „ bogăţie ” de comunicaţii nu exista 

nici în întreprinderi; pereţii erau tapetaţi cu fire de 

legătură, unele atârnând, altele prinse în cuie, care 
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mai de care mai strâmbe, culori diverse, inestetică 

totală. 

De ce atâtea sârme, când orice instituţie are 

deja o reţea de fire, introduse în pereţi, invizibile, 

existente în orice încăpere şi anume reţeaua 

electrică? Ei bine, Victor a conceput şi construit, 

în biroul său, montajul care să-i permită realizarea 

unei reţele de comunicaţii, care utiliza drept 

suport firele de alimentare electrică. Până a fost 

gata şi pusă în funcţiune, cred că la fiecare vizită 

pe la el, mă invita în birou şi-mi prezenta stadiul 

la care a ajuns, cu deosebită mândrie şi avea şi de 

ce. 

Delegaţiile din China erau pentru el o plăcere 

şi un supliciu, îi plăceau bomboanele şi cum la 

magazinul corpului diplomatic, la care aveau 

acces toţi membrii delegaţiilor române, se găsea 

un sortiment bogat este puţin spus, nu putea 

rezista şi consuma din belşug şi......poate, în 

interesul sănătăţii sale ar fi trebuit mai puţin şi 

recunoştea asta dar... cum spunea un scriitor, 

american parcă, „pot să rezist la orice, în afara 

tentaţiilor”. 

Am spus că în cei peste 40 de ani, în care 

drumurile ni s-au intersectat, nu am avut niciun 

moment de tensiune, de supărare între noi. Toate 
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problemele apărute au fost tratate cu calm şi 

răbdare şi rezolvate la timp. Şi totuşi, paradoxal, 

momentul de tensiune a apărut prin 2013, care 

demonstrează cât de mult a ţinut Victor la ITC. 

Profesorul Drăgănescu, care poate fi denumit 

„părintele industriei electronice româneşti” a avut 

ideea să fie scrisă o carte despre aceasta. Din 

păcate, decedând, nu a putut-o vedea nici măcar în 

manuscris, dar ideea a fost preluată de ambiţioasa 

sa colaboratoare, Nona Millea. Până acum s-au 

editat 3 volume, cca. 1700 pagini, al 4-lea fiind în 

curs de elaborare, cu titlul „Electronica Româ-

nească o Istorie Trăită”, apărut sub egida AGIR şi 

Academiei de Ştiinţe Tehnice .  

Sunt descrise toate întreprinderile din 

domeniu, istoric, produse, oameni, fotografii etc. 

Lucrarea este elaborată cu participarea multor 

persoane care au fost implicate în activitatea 

acestora, fie din ministere, centrale, directori, 

ingineri şefi, specialişti, persoane cunoscătoare ale 

activităţii fiecărei fabrici etc. 

Am coordonat elaborarea vol.3, „Tehnica de 

calcul” care, descrie toate întreprinderile din 

domeniu şi începe, evident, cu ITC-ul. 

Am adunat materiale de la toate fabricile şi 

institutele de profil, întreprindere care nu s-a 
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dovedit deloc simplă în unele cazuri, printre care, 

din păcate şi la ITC; puţini au fost cei care au 

acceptat să colaboreze, l-am rugat şi pe Victor, 

dar şi-a declinat disponibilitatea; l-am rugat să ne 

întâlnim şi să discutăm, a acceptat imediat şi m-a 

primit în modestul său apartament din cartierul 

Aviaţiei. Am înţeles despre ce era vorba, boala 

care urma să-l termine, muşcase deja adânc. Am 

cules, sub formă de interviu, toate datele pe care 

mi le-a mai putut furniza şi care şi-au găsit locul 

în vol.3 al lucrării. Mi-a prezentat apoi 

apartamentul, camera sa de lucru ticsită de 

calculatoare cu care-şi ocupa timpul, când 

sănătatea îi permitea.  

I-am mulţumit mult, iar mulţumirile au luat şi 

formă scrisă în volumul 3, Victor fiind primul 

menţionat printre cei care au furnizat materiale. 

Nu m-am abţinut însă şi în textul lucrării, la 

începutul capitolului ITC am scris următoarele: 

 

„Desigur că asimilarea licenţei franceze CII 

pentru IRIS-50, devenit FELIX C-256 în producţia 

românească, proiectarea, pornind de la licenţă, a 

altor calculatoare mai performante sau mai 

adaptate la cerinţele beneficiarilor cum ar fi Felix 

C-512, 1024, 32, 32P, proiectarea familiei 
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Independent, Felix 8010, constituie repere de vârf 

în activitatea ITC şi ele se regăsesc în expunerile 

din lucrare, dar la ITC şi-a desfăşurat activitatea 

un colectiv uriaş, ca mărime, dar mai ales 

competenţă, care a elaborat proiecte, lucrări, a 

dat soluţii pentru numeroase alte domenii, cum ar 

fi industria auto, industria textilă, nucleară etc. 

despre care am obţinut doar informaţii sărace. 

Poate că o viitoare lucrare, coordonată de o 

personalitate provenind din ITC, să aibă mai mult 

succes în menţionarea mai detaliată a lucrărilor 

acestuia, volumul de faţă constituind, poate, doar 

o modestă sursă de inspiraţie.” 

 

Am menţionat şi în prefaţă dificultăţile întâm-

pinate în adunarea de materiale ITC: 

 

„Trebuie făcută şi o menţiune mai puţin 

plăcută pentru ITC, unde am cules materialele cu 

foarte multă dificultate. La toate celelalte 

întreprinderi, ideea de a aduna într-o carte 

descrierea activităţii, produselor, oamenilor, 

evenimentelor etc. a fost salutată, în general, cu 

bucurie, uneori chiar am primit şi felicitări pentru 

o asemenea iniţiativă, pentru ITC, a fost extrem 

de dificil; multe din persoanele contactate „nu-şi 
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mai amintesc nimic“, „nu au talent literar“, „au 

cu totul alte preocupări“ şi nu pot colabora, nu 

au mai răspuns la email sau telefon după ce 

promiseseră că vor colabora şi multe altele, 

pentru mine a fost greu de înţeles o asemenea 

atitudine. Cu atât mai mult, mulţumesc încă o 

dată, celor care mi-au furnizat câte ceva din acti-

vitatea ITC şi care se regăsesc în continuare.” 

 

L-am sunat ceva mai târziu, după ce citise 

cartea şi l-am găsit supărat foc „nici nu mai voiam 

să-ţi răspund, ai scris foarte urât despre ITC”. Îl 

durea orice aluzie negativă la adresa ITC. 

A fost o conversaţie lungă şi explicativă, cu 

exemple concrete şi nume, în urma căreia mi-a dat 

dreptate, că menţiunea nu este gratuită. I-am făcut 

precizarea că lui i se adresează, afirmaţia de mai 

sus scrisă bold şi subliniată. 

„Bine că mi-ai spus, altfel nu mai voiam să te 

văd.” 

Am rămas prieteni, a continuat să-mi trimită 

sute de email-uri; uneori, când şi eu aveam câte o 

insomnie şi stăteam noaptea şi lucram la 

calculator, vedeam cum tot soseau multe email-uri 

după miezul nopţii şi gândeam „Victor iar nu se 

simte bine” şi se anesteziază cu calculatorul. 
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Mâţa lu’ Meghe 

 
Horia Gligor - Cercetător ştiinţific principal gr. 1,  

ITC: 1968-2010, şeful Filialei din Timişoara a I.T.C 

 

 Am fost coleg de facultate cu Victor, având 

amândoi pe diploma de inginer scris “calculatoare 

electronice”; rămân cam descumpănit, dându-mi 

seama că asta se întâmpla cam acum o jumătate de 

secol, el fiind cu un an înaintea mea în grupa cu 

această specializare la Facultatea de electrotehnică 

a Politehnicii din Timişoara.  

Spicuiesc, cu nostalgie şi mare emoţie, între 

amintiri: 

- anul 1967: Victor ieşind din autocarul cu 

care ajunsesem la barajul Vidraru, în excursie 

studenţească. Mult mai târziu am aflat că structura 

de rezistenţă a barajului fusese calculată pe 

MECIPT-1 cu programele făcute de Vasile Baltac, 

în acea vreme asistent. 

- anul 1968: intru în sala MECIPT-ului şi-l 

văd pe Victor rezemat de consolă, verificând cu 

atenţie o bandă perforată înainte de a o monta pe 

telex-ul conectat la calculator. Urma să introduc 
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un program pentru calculul unui factorial scris în 

cod maşină, primul meu contact cu un “calculator 

adevărat” şi şansa de a aplica în practică ce ne 

învăţase Dan Farcaş la cursul de programare. 

Eram student în ultimul an; Victor absolvise cu un 

an înainte şi era deja angajat la Centrul de Calcul. 

- anul 1969: eram colegi la I.C.P.U.E.C - 

Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Utilaje 

Electronice de Calcul - Bucureşti (devenit mai 

târziu I.T.C - Institutul pentru Tehnica de Calcul) 

cu sediul în clădirea FEA din Calea Floreasca.  

M-a lămurit rapid asupra modului de rezolvare 

tehnică a unei solicitări, pe care mi-o făcuse un 

cunoscut care nu prindea postul naţional TV, 

locuinţa lui fiind într-o vale. În vremea studenţiei 

mele de la Timişoara, autorităţile supreme la care 

apelam în domeniul electronicii aplicate erau 

Viorel Viţan şi Victor (cred că era şi radioamator). 

- anii ‘70: I.T.C. Timişoara, etajul IV, sala 

calculatorului FELIX-32. Victor venise cu o 

echipă pentru a verifica funcţionarea unui modem 

proiectat şi realizat sub conducerea lui, în vederea 

asigurării unei teletransmisii între I.T.C. Bucureşti 

şi filiala din Timişoara, prin reţeaua telefonică 

obişnuită. Din câte îmi aduc aminte, unul dintre 

obstacolele care a împiedicat la început succesul 
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testului de teletransmisie a fost rezolvat chiar de 

Victor, care a “meşterit” ceva chiar în centrala 

telefonică a oraşului, schimbând nişte condensa-

toare. Testul imaginat mi s-a părut foarte inge-

nios: se emitea un şir de numere care erau inter-

pretate la recepţie pe post de coordonate ale unor 

segmente de dreaptă, foarte vizibile pe ecranul 

verde al unui osciloscop TEKTRONIX. Secvenţa 

numerelor transmise era în aşa fel imaginată încât 

segmentele de la recepţie se aranjau în forma 

capului unei pisici, cu mustăţi cu tot, în cazul în 

care nu apăreau distorsiuni şi rateuri la 

comunicarea prin reţeaua de telefonie interurbană. 

Desigur că experimentul a stârnit vâlvă printre 

colegii din filială, devenind cunoscut şi asociat cu 

spectaculoasa “mâţă a lui Meghe”. 

- anul 2008: Victor filmând cu o cameră, ce 

părea minusculă în palmele lui uriaşe, la întâlnirea 

colegială prilejuită de aniversarea la Timişoara a 

40 de ani de la înfiinţarea filialei. 

Nu ştiu dacă, în momentul în care s-a făcut 

legătura on-line peste ocean cu fostul nostru coleg 

Voicu Groza, acum profesor la Universitatea din 

Ottawa - Canada, şi-a amintit de modemul său, 

proiectat, construit şi verificat cu succes cu 35 de 

ani înainte… 
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Figura 12 - Victor filmând cu o cameră ce părea minusculă în palmele 

lui uriaşe la întâlnirea colegială prilejuită de aniversarea la 

Timişoara a 40 de ani de la înfiinţarea filialei 

 

Vestea trecerii la cele veşnice a lui Victor a 

fost, evident, un şoc şi pentru mine.  

Se explica astfel faptul că nu mai primisem 

de câteva săptămâni, prin poşta electronică, fişiere 
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cu diverse texte şi minunatele montaje PPS pe 

care mi le expediase sistematic în ultimii ani. Şi în 

acest fel dovedea ceea ce-l caracterizase o viaţă 

atât de bine: altruismul şi generozitatea de a 

împărţi cu alţii ceea ce considera că are şansa să 

aducă un strop de bucurie, o noutate tehnică sau 

să fie, pur şi simplu, ceva frumos… 

In amintirea lui, le păstrez pe toate într-un 

catalog special şi nici n-am şters din PC-ul meu 

adresa VictorMeghesan@gmail.com. 
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Victor Megheşan - un om 
providenţial în viaţa mea 

 

Carmen Eleonora Stan - Cercetător ştiinţific gr. 3, Lab. 

11 Sisteme de operare pentru minicalculatoarele 

româneşti 

 

Vieţile noastre se împletesc şi se dezvoltă 

ca o reţea. Depindem unii de ceilalţi într-o măsură 

mai mare sau mai mică. Creşterea fiecăruia poate 

fi decisiv influenţată de aportul de suflet al unor 

oameni cu care nu întâmplător ne întâlnim şi 

stabilim o binecuvântată conexiune. Cu voie sau 

fără voie, fiecare contribuim la decizii care pot da 

un anumit curs vieţii contemporanilor noştri. E o 

mare responsabilitate din perspectiva celor care îşi 

conştientizează rolul. Am avut privilegiul să 

cunosc un astfel de om providenţial – domnul 

Victor Megheşan - care timp de peste patru 

decenii şi-a împletit destinul cu multe generaţii de 

ITC-işti. 

Doresc, prin relatările mele, să aduc mărtu-

rii de suflet despre dragul nostru coleg.  
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Să ne imaginăm că ne-am adunat printr-o 

minune, generaţii mai tinere şi mai vârstnice, din 

România şi din străinătate, să depănăm amintiri 

din vremurile când domnul Victor Megheşan era 

cu noi şi …pentru noi. 

Absolventă a Facultăţii de Matematică din 

Bucureşti, am fost repartizată în 2 august 1976, 

prin repartiţie guvernamentală, la ITC. Regula era 

ca, primii doi ani de activitate să îi lucrezi în 

“producţie”, chiar dacă în urma specializării din 

anul 5 aveam recomandare să lucrez în cercetare. 

La angajare am ales între două zone care erau 

considerate la ITC “Zone de producţie” - Centrul 

de Calcul şi Asistenţă Tehnică. Am ales Centrul 

de Calcul. 

Era vremea concediilor. Colegul Dan Ma-

niu, care ţinea locul Directorului Centrului de 

Calcul, m-a sfătuit să mai stau acasă până în 

septembrie când urma să vină şi şefu’. Aveam un 

băieţel de 9 luni, îmi prindea bine această vacanţă 

nesperată. Şi am rămas acasă liniştită. Habar nu 

aveam că ar fi trebuit să-mi fac o cerere de 

concediu fără plată. Pentru ei era probabil 

subînţeles. În a treia zi de “concediu” sunt 

anunţată că mi se poate desface contractul de 

muncă din cauza absenţelor nemotivate. Desigur, 
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oamenii au fost îngăduitori, au primit cu întârziere 

cererea mea de concediu fără plată, iar eu am avut 

parte de prima lecţie a angajatului, cu duşul rece 

de rigoare.  

În aceste condiţii, aşteptam cu teamă 

întâlnirea cu domnul Director al Centrului de 

Calcul Victor Megheşan. Făcusem deja “o boa-

cănă”. La început de septembrie m-a chemat în 

biroul lui care semăna mai mult cu un atelier 

tehnic. Nu avea morga unui Director. Era, mai 

degrabă, un om pasionat şi implicat în meseria lui 

care îşi asuma suplimentar şi responsabilităţi 

administrative. M-a întâmpinat cu blândeţe şi a 

iniţiat un dialog mai relaxat despre studiile mele şi 

familie. Îmi amintesc că s-a bucurat că la 24 de 

ani aveam deja un copilaş şi mă pot dedica în 

continuare carierei. Nu am îndrăznit să-i 

mărturisesc atunci că tocmai aflasem că eram din 

nou însărcinată.  

După o tură de prezentare a Centrului de 

Calcul, m-a repartizat la Inginerii de sistem şi am 

primit o documentaţie fabuloasă despre EXE-

CUTIV- componenta de bază a sistemului de ope-

rare SIRIS-2 cu care era dotat calculatorul IRIS-

50. Nu reuşeam să desluşesc mare lucru, deşi 

conspectam conştiincios. Colegii erau ocupaţi cu 



Victor Megheșan - Evocări 

 

 

58 

 

activităţi importante, meseria se “fura”, trebuia să 

te orientezi singur. Era ca la “Spitalul de urgenţă”. 

Când apăreau problemele, mobilizarea era 

exemplară, domnul Megheşan spunea “hai”. 

Programele de depanare se încărcau de la chei, era 

uimitor cât de rapid reuşeau să butoneze colegii 

mei, inginerii de sistem. Majoritatea erau băieţi, 

dar Rodica Popescu, deşi fragilă şi delicată, mă 

uimea cu performanţele ei profesionale. Uneori, 

când mai analiza un vidaj de memorie, Rodica mă 

lua lângă ea şi îmi explica cum ajunge la diag-

nostic. O priveam cu mare admiraţie, dar eu nu iz-

buteam să ajut cu ceva. 

În primele luni de activitate aveam senti-

mentul inutilităţii, nu înţelegeam pentru ce mi se 

dădea salariu. 

Mă simţeam părăsită, dar nu era aşa. Dom-

nul Megheşan mă urmărea cu discreţie şi profe-

sionalism, ca şi pe ceilalţi tineri colegi anga-jaţi în 

toamna aceea. La momentul potrivit mi-a oferit 

şansa de a mă face utilă, într-un domeniu în care 

chiar mă pricepeam. Pe atunci ITC-ul patrona 

Liceul Nicolae Bălcescu (actualul liceu Sf. Sava). 

La sfârşitul primului trimestru, timp de o lună, 

clasa de informatică făcea practică la Centrul de 

Calcul. Era, desigur, o perioadă grea pentru Insti-



Victor Megheșan - Evocări 

 

 

59 

 

tut. Elevii erau gălăgioşi, imprevizibili şi puteau 

perturba ritmul normal al activităţilor Institutului. 

Era, însă, o misiune de onoare a ITC-ului pentru 

orientarea tinerei generaţii. 

În 1976 domnul Megheşan a hotărât să mă 

ocup eu de elevi, mai mult, mi-a acordat libertate 

de acţiune şi decizie în privinţa programului. 

Burtica devenise vizibilă, ar fi putut să mă treacă 

“pe line moartă ” până nasc, dar a intuit ce e mai 

bine pentru mine, şi astfel am avut şansa să fac şi 

eu ceva pentru Institut. Îmi amintesc că am 

pregătit şi câteva prelegeri teoretice, am oferit 

teme de programe şcolare în FORTRAN, m-am 

ocupat de interfaţa elevilor cu Centrul de Calcul 

pentru rularea programelor. De mare folos le-a 

fost însă depanarea erorilor pe care o făceam în 

cadrul grupului de elevi, unde am stimulat găsirea 

unor soluţii mai elegante. 

  La încheierea practicii elevii mi-au mulţumit 

şi mi-au dăruit flori. Pentru prima dată de când 

eram angajată aveam sentimentul tonic de 

împlinire. Eram recunoscătoare omului care a avut 

încredere în mine. Atunci domnul Megheşan m-a 

luat de umeri şi mi-a spus simplu - bravo ţie! 

Înţelesese că nu aveam chemare spre Ingineria de 

sistem, nu m-a forţat, nu m-a marginalizat. M-a 
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lăsat să îmi însuşesc noţiunile elementare. Partici-

parea la viaţa Centrului de Calcul era în sine o 

lecţie de viaţă. 

Centrul de Calcul era într-adevăr zona de 

importanţă vitală a ITC-ului. Avea dotare tehno-

logică de top la vremea aceea, echipe de operatori, 

ateliere tehnice şi de perforare cartele, ingineri de 

sistem care asigurau buna funcţionare a calcula-

toarelor, magnetoteca unde se păstrau în condiţii 

optime discurile şi benzile magnetice cu progra-

mele ITC-iştilor. Activitatea era organizată în do-

uă schimburi. 

Programele se scriau cu “pixul cu mină de 

0.5 mm” pe formulare, iar formularele se predau 

la Atelierul de perforare şi deveneau cutii de 

cartele ce erau rulate mai ales seara, de echipe de 

operatori din Centrul de Calcul. Dimineaţa, marii 

gânditori ai ITC-ului din zona de Cercetare soft-

ware primeau un listing cu rezultatele execuţiei şi 

cutiile de cartele.  

Apăreau erori, corecţii, toată ziua era un  

du-te-vino la Centrul de Calcul, fiecare dorind să i 

se mai facă încă o rulare în speranţa că, în sfârşit, 

va obţine rezultatul dorit. 

Nu cred că a existat angajat al ITC în zona 

tehnică care să nu depindă de Centrul de Calcul. 
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În acest context, rolul domnului Megheşan era 

extrem de important şi de dificil.  

Avea de armonizat resursa tehnică - calcu-

latoarele şi specialiştii Centrului - cu cererile de 

acces ale angajaţilor Institutului. Cred că erau în 

subordinea dumnealui peste 50 de oameni, marea 

lor majoritate foarte tineri, cu precădere în zona 

operatorilor şi a perforatoarelor de cartele, dar şi 

specialişti talentaţi, oamenii lui de nădejde care 

ţineau Centrul funcţional până la ora 22. Eu doar 

remarcam că fiecare acţiona în locul şi la 

momentul potrivit. Erau oameni foarte diferiţi, ca 

educaţie şi statut social, chiar persoane cu 

dizabilităţi fizice pe care domnul Megheşan 

reuşea să îi pună în valoare prin rolul şi 

responsabilitatea activităţii hărăzite fiecăruia. 

M-a impresionat o tânără operatoare, 

Paraschiva (Aura) Şuicu care avea doar jumătate 

de antebraţ drept cu cinci muguri de degete – o 

problemă genetică. Lucra în zona de recepţie, 

introducea de la tastatură date cu viteză şi 

corectitudine, folosindu-şi ambele mâini. Domnul 

director Victor Megheşan i-a intuit calităţile 

dincolo de aparenţe şi i-a dat şansa de a evolua,  

i-a dat încredere şi respect într-o lume nepregătită 

să fie tolerantă. Aura şi-a împlinit frumos viaţa,  
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s-a căsătorit, are o fată superbă care cântă la pian 

împreună cu mama ei – la trei mâini.  

Pe tinerii absolvenţi de liceu din zona 

operatorilor, îi încuraja să urmeze şi o facultate la 

seral. Încerca să deschidă fiecăruia un drum în 

viaţă. 

Domnul director Victor Megheşan era într-o 

continuă mişcare, riguros şi intransigent, dar 

mereu alături de echipa lui cu sfaturi competente, 

detensionând stresul acumulat după o depanare 

dificilă cu câte o zicală hâtră, ardelenească. În 

zilele mai liniştite, îşi permitea să se retragă în 

biroul lui atelier, să mai meşterească ceva. Cu 

bucurie copilărească venea să împărtăşească 

inginerilor de sistem noile lui “isprăvi”. 

Din când în când, în Centrul de Calcul 

apărea aparatură nouă care trebuia testată, 

integrată în “producţie”. Eu venisem după un 

astfel de eveniment fascinant – fusese adus la ITC 

primul Minicalculator PDP 11. Avea statut spe-

cial, era o echipă restrânsă de utilizatori din zona 

laboratoarelor de Cercetare care avea acces acolo. 

Se lucra după un program riguros. La vremea 

aceea nici nu îndrăzneam să mă gândesc că aş 

putea ajunge într-o astfel de echipă. 
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Şi Plotterul programabil şi-a făcut stagiul în 

biroul atelier al domnului Megheşan. Pentru 

această ultimă “jucărie” am fost chemaţi şi noi, 

tineri angajaţi, să facem programe de loc 

geometric. Ne întreceam în generarea de curbe, 

devenise o adevărată artă.  

Mi-l amintesc pe domnul Victor Megheşan 

înaintând pe holul Centrului de Calcul, cu statura 

lui majestoasă, în halat alb, cu mâinile la spate. Îşi 

întâmpina colegii cu zâmbetul lui cald de bonom, 

cu o aplecare laterală a capului ce sugera o 

invitaţie subtilă la deschidere şi dialog – gen “care 

ţi-i păsul, frate?” 

La Inginerii de sistem intra des, aveau 

multe probleme tehnice de rezolvat împreună, dar 

erau şi momente de respiro, când îşi făcea doar 

“turul” sau îşi bea cafeaua. Îşi păstrase accentul 

ardelenesc şi o bună rânduială în toate cele. 

Cafeaua o pregătea soţia, nu avea secretară. Îi 

plăceau glumele bune, râdea cu hohote când 

colegii şugubeţi îşi etalau repertoriul. Nu i-am 

simţit niciodată stresul, nu l-am văzut 

admonestând pe cineva în public. Dar, prin 

prezenţa lui impecabilă, prin puterea exemplului 

personal, impunea respect şi regla tensiunile. 

Avea un har. 
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Eram vecini de cartier şi dacă dimineaţa mă 

vedea în staţia de autobuz, mă lua în maşina 

personală cu care venea împreună cu soţia la 

serviciu. În martie 1977 am trecut cu toţii prin 

şocul cutremurului. Colegi din ITC au fost 

implicaţi în acţiuni de salvare, lumea avea multe 

grozăvii de povestit, dar de îndată ce apăream eu 

în laborator se discutau numai lucruri plăcute. Eu 

mai aveam de dus sarcina până în aprilie-mai şi 

consimţiseră ei să nu influenţeze negativ psihicul 

micuţului. M-am simţit protejată. Firescul 

gesturilor umane te face uneori să uiţi că poate a 

existat în umbră un “dirijor”, un om care a sugerat 

un anumit comportament. Nici astăzi nu ştiu cine 

a impus în acele vremuri cumplite benefica 

armonie în atelierul Inginerilor de sistem de care 

eu şi pruncul meu am beneficiat.  

M-am întors la Institut după scurtul 

concediu postnatal la sfârşitul anului 1977 cu 

dorinţa de a mă dedica mai mult meseriei, aveam 

doi copii mici, dar mă ajutau părinţii pensionari. 

Speram să primesc o temă care să mă stimuleze.  

I-am împărtăşit domnului director Megheşan 

dorinţa mea.  

La început de februarie 1978, domnul 

director mi-a oferit o soluţie care atunci m-a uluit. 
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Mi-a propus să mă detaşez în Cercetare, la 

colectivul condus de Aurel Becea din laboratorul 

domnului Martin Gabriel, cu aproape 8 luni 

înainte de a se încheia stagiul obligatoriu în 

producţie. Mi-a spus doar că el crede că ar fi un 

loc potrivit pentru mine. Îmi dădea două zile de 

gândire, şi a precizat că îmi va respecta decizia. 

M-a sfătuit să iau legătura cu oameni din acel 

colectiv, să văd dacă pot “face pasul”. A fost unul 

din momentele cruciale ale vieţii mele profesio-

nale.  

Nu ştiam nimic despre oamenii din 

colectivul Becea şi domeniul lor de activitate. 

Eram speriată, copleşită de sentimente 

contradictorii. Mă ataşasem de colegii din Centrul 

de Calcul. Dar putea fi şansa mea. Am avut mare 

noroc cu Rodica Popescu, buna mea colegă, care 

mi-a limpezit nelămuririle şi m-a încurajat. Erau 

chiar cei care descifrau tainele sistemului de 

operare RSX al Minicalculatorului PDP 11, tineri 

ambiţioşi şi buni profesionişti care lucrau într-un 

domeniu de viitor. Sarcina lor era ca, pe baza 

experienţei acumulate, să genereze surse pentru 

componentele sistemului de operare DOS (Disc 

Oriented System) al Minicalculatorului românesc 

Independent 100. Mi-a plăcut atmosfera de studiu, 
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spiritul de competiţie, dar şi colaborarea din 

cadrul colectivului, deschiderea spre metode noi, 

inovative. Era o preocupare permanentă de 

perfecţionare, iar colegii care reuşeau să se 

documenteze împărtăşeau săptămânal colegilor 

cunoştinţele acumulate.  

Aşa că am hotărât să mă detaşez, dar zilnic 

reveneam la vechii mei colegi din Centrul de 

Calcul. Îmi amintesc că unul din noii mei colegi 

m-a întrebat “ce pile am” de am reuşit să ajung în 

acest colectiv şi atunci am înţeles că era un loc 

râvnit de mulţi absolvenţi de elită. Nu, nu aveam 

“pile”, ci doar grija părintească a primului director 

din cariera mea profesională. Îi rămân recunos-

cătoare. 

Până în 1992 am rămas în acelaşi laborator. 

Am lucrat la componente ale sistemului de 

operare (DOS, AMS, MIX, MIX-PLUS) pentru 

minicalculatoarele româneşti I 100 şi I 102, I 102-

F, I 106. Avantajul celor din colectivul meu era că 

ajungeam la o cunoaştere intimă a sistemului de 

operare, pe care îl generam şi îi puteam controla 

reacţiile. A fost o activitate dificilă şi fascinantă, 

nu te puteai plafona. S-a făcut mult export cu 

calculatoarele româneşti Independent 102, I 102-F 

pe piaţa CAER, iar noi cei de la sisteme de 
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operare pregăteam şi testam toate sistemele de 

operare pe calculatoarele ce urmau să fie instalate 

în străinătate.  

 

 
Figura 13 - Banda magnetică, suport mobil de stocare  

variantă de sistem de operare MIX autoîncărcabil, utilizată în 1984 
 

  Dacă se raporta o anomalie, o remediam în 

câteva ore pe platforma Fabricii de Calculatoare, 

unde puteam găsi configuraţia potrivită cazului 

studiat. Responsabilitatea era mare. 

Vara şi toamna ţineam cursuri 

beneficiarilor din RDG, Cehoslovacia, China – la 

CEPECA. Am plecat în delegaţii pentru instalare 
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şi asistenţă tehnică. Aşa am văzut lumea şi am 

avut prilejul să evoluez, să rezolv probleme 

neaşteptate ale beneficiarilor, să mă descurc  

într-un mediu extrem de solicitant. 

În colectivul de reţele condus de Ion 

Floricică, din care am făcut parte din 1988, 

apăruse primul PC pe care îl foloseam pentru 

tehnoredactare. Încă înainte de revoluţie bătea 

vânt de schimbare, fiecare colectiv trebuia să-şi 

caute finanţarea. Aveam contracte cu armata (lu-

cram în teledetecţie, făceam teste la Clinceni, di-

rect în vagonul blindat), colaborări cu Microelec-

tronica. Continuam să lucrăm pe minicalculatoare, 

cu configuraţii specializate şi demonstram robus-

teţea bătrânului I 102. Prestigiul lui Ion Floricică 

deschidea porţi, dar după 1991 când el a plecat cu 

bursă la Grenoble, toate s-au complicat. 

Îmi amintesc că, în vara lui 1992 nu mi-am 

luat concediu şi am lucrat în Centrul de Calcul la 

15 gr. C unde era instalat un calculator I 106, ca 

să-mi finalizez tema ce urma să fie avizată spre 

sfârşitul anului. Primisem o propunere de a mă an-

gaja în toamnă la Credit Bank, ca analist progra-

mator, şi doream să nu fac neplăceri colectivului 

din care făceam parte.  
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În septembrie m-am transferat în mediul 

privat. Am învăţat o nouă meserie ca să pot scrie 

soft bancar. La Credit Bank am evoluat rapid. Nu 

exista experienţă în România pentru procesarea 

electronică valutară. Aici era nevoie de contribuţia 

mea. Vorba unui profesor, “nu ştim, cercetăm”. 

Formarea ITC-istă mi-a folosit.  

Am întocmit monografii bancare pentru a 

avea suport de analiză pentru soft-ul valutar şi, în 

timp, am ajuns să coordonez Serviciul Informatic. 

După patru ani m-am mutat la Banca Albina 

proaspăt înfiinţată, cu o parte din colectivul meu 

de programatori. Aveam experienţă, îmi făceam 

meseria cu plăcere. Din păcate, capitalismul 

românesc a avut şi un faliment rapid, exemplar – 

cel al Băncii Albina. 

După experienţa bancară am plecat în 1999 

la firma BIS condusă de un fost ITC-ist Sorin 

Guiman. Când problemele de sănătate m-au aver-

tizat că trebuie să fac o schimbare în viaţa mea, 

m-am reîntors „acasă”, la ITC, unde am fost pri-

mită cu bunăvoinţă de directorul Grigore Popescu. 

Şi aşa, din octombrie 2001, am revenit  

într-un institut răvăşit de consecinţele privati-

zărilor, de plecarea masivă a specialiştilor de elită 

în străinătate. Ca o coincidenţă, laboratorul în care 
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am ales să lucrez era în zona tehnică a fostului 

Centru de Calcul. Acum totul era cenuşiu, lipsea 

buna rânduială şi energia pe care o emana cândva 

directorul Centrului de Calcul Victor Megheşan. 

Dar cel mai mult m-a durut blazarea oamenilor. 

 
 Figura 14 - „Acasă” la ITC. Sigla originală s-a păstrat pe clădirea 

din Calea Floreasca 167 şi după valurile de privatizări 

 

Nu m-am descurajat. Mi-am dorit să fac un 

colectiv de programare pe care să-l instruiesc şi să 

participăm la competiţia naţională de proiecte. 

Cred că mi-am îndeplinit visul. A fost perioada 

mea de “construcţie” în care am valorificat 

experienţa acumulată. Eram Manager de proiect, 
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dar mereu mi-a plăcut să mă implic şi în 

proiectarea software, să fiu la curent cu noutăţile, 

să pot evalua eforturile colegilor din colectiv pe 

baza propriei experienţe, să alegem împreună 

soluţia. În structura mea exista un “pattern” de 

manager implicat alături de care tinerii cresc, se 

afirmă – cel al domnului Victor Megheşan.  

În 2010 am avut plăcerea să particip la o 

întâlnire a foştilor angajaţi ai Centrului de 

Calculul din ITC, unde l-am avut invitat de onoare 

pe dragul nostru director Victor Megheşan. La 

masă am stat în dreapta domnului Megheşan şi am 

putut depăna împreună amintiri. Mă bucur că am 

avut acest răgaz.  

Eram ca nişte copii mari cu “dirigintele” nos-

tru. Domnul Megheşan asculta cu atenţie şi solici-

tudine poveştile noastre de viaţă. Noi eram 

gălăgioşi, exuberanţi – unii dintre noi ne reve-

deam după 30 de ani. Domnul Megheşan ne învă-

luia cu privirea lui blândă şi calmă, nu s-a plâns 

de nimic, dobândise probabil suprema înţelep-

ciune a împăcării cu voia Divină pe care o recu-

noştea lucrând şi în viaţă lui.  

Amintirea lui luminoasă mă va călăuzi 

discret. 
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Cele două întâlniri 

 
Rodica Maria Popescu - Cercetător Ştiinţific gr. 2, 

Laborator de Reţele condus de Riuric Bulgacov 

 

 

 PRIMA ÎNTÂLNIRE 
 

 Am convingerea că nimic nu este întâmplător 

în viaţă, mai ales în ceea ce priveşte oamenii pe 

care-i întâlneşti pe drumul tău profesional şi 

personal, care îţi influenţează în mod decisiv 

parcursul. 

 Un astfel de OM este domnul Victor Meghe-

şan, pe care l-am cunoscut la prima întâlnire, la 

sfârşitul lunii iunie 1974, după ce susţinusem cu 

bine examenul de diplomă, ca ingineră-absolventă 

a Secţiei Calculatoare, Facultatea de Electroteh-

nică a Institutului Politehnic Timişoara. 

 Era primul an în care se aplica noua lege 

restrictivă, de repartiţie guvernamentală exclusiv 

în producţie, după o serie de priorităţi, ţinând cont 

de criterii mai mult sociale: alegerea după repar-

tiţia soţului, după apropierea de oraşul de domi-
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ciliu şi abia în ultimul rând după media de 

absolvire. Aveam recomandarea profesorului 

meu, Alexandru Rogojan pentru o repartiţie în 

cercetare sau în mediu universitar, dar ce folos. Se 

afişaseră locurile de repartiţie şi tare îmi doream 

să ajung să optez pentru cele 6 locuri la Centrul de 

Calcul ITC - Bucureşti, care ştiam că este locul de 

cercetare la cel mai înalt nivel în domeniu, în 

România. Aşa că am urcat în tren, am călătorit 

toată noaptea, cu 3 zile înainte de momentul 

decisiv - repartiţia. Am venit la colegul şi 

prietenul meu din facultate, cu un an mai în 

vârstă, Hans Orth Werner, să mă sfătuiesc cu el. 

Ştiam că lucra la ITC - Bucureşti. Hans m-a 

prezentat simplu şefului său, directorului 

Centrului de Calcul - domnul Victor Megheşan. 

Acesta m-a impresionat încă de la prima discuţie, 

directă, amabilă, chiar binevoitoare, după ce mă 

interogase asupra temei de diplomă, a profesorului 

îndrumător şi a notei. Tema era “Memorii RAM” 

- deci eram hardistă. Părea lămurit asupra entuzi-

asmului şi dorinţei mele reale de a lucra aici. 

Apoi mi-a prezentat sala calculatoarelor, cu 

climatizare, cu operatori, programatori şi 

magnetotecă. Şi mai mult, m-a prezentat şi dlui. 

director ştiinţific Vasile Baltac, ca viitoare poten-



Victor Megheșan - Evocări 

 

 

75 

 

ţială stagiară la Institut. După care mi-a urat suc-

ces, dar mai ales noroc să obţin repartiţia dorită şi 

să lucrăm împreună. Atunci nu ştiam de unde 

atâta bunăvoinţă, credeam că doar prezentarea lui 

Hans l-a influenţat. Aveam să descopăr, în decur-

sul anilor următori, cât am lucrat la Centrul de 

Calcul, că şi dânsul studiase şi lucrase la facultate 

cu acelaşi profesor la Timişoara, la calculatorul 

MECIPT. 

Cu emoţie şi o doză mare de incertitudine 

(căci aveam a doua medie pe generaţia de ingineri 

calculatorişti), adică după alegeri ad-hoc ale cole-

gilor, în cadrul repartiţiei prin teleconferinţă, 

organizat pentru Bucureşti şi Timişoara, am fost 

fericită să iau unul din locurile de la Centrul de 

Calcul ITC-Bucureşti, cum îmi doream. Ştiam că 

este primul pas spre cercetare, dar un pas ferm şi 

care nu mai depindea decât de ambiţia, 

cunoştinţele şi munca mea perseverentă. Şi, 

bineînţeles, de profesioniştii de la care înveţi, sau 

furi meseria. 

M-am prezentat odată cu ceilalţi absolvenţi, 

pe data de 2 septembrie 1974. S-a dovedit că au 

venit şi matematicieni şi alţi ingineri de 

electronică şi mecanică fină, în total cam 10 

stagiari, care am fost repartizaţi în 2 colective, 
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Centrul de Calcul, pentru care optasem, şi 

asistenţă tehnică. Am fost întâmpinaţi în colectiv 

de domnul director general Dinu Buznea, care  

ne-a prezentat preocupările ştiinţifice ale 

Institutului, ne-a subliniat prestigiul de care se 

bucură ITC-ul, într-o manieră cam rigidă, 

conform formaţiei sale de militar, am aflat 

ulterior. Am simţit însă deosebirea de atitudine 

faţă de prima mea impresie, cea lăsată de domnul 

Megheşan. Şi, cu atât mai mult m-am bucurat că 

urma să lucrez în Centrul de Calcul, unde au fost 

repartizaţi cam jumătate dintre stagiari: Cristi 

Stănescu, Jean Cârstea, Radu Florian, Luminiţa 

Radcenco, alături de Hans Orth, Dan Maniu şi 

Platon Cursaru, care erau veniţi mai înainte. Odată 

cu noii veniţi, s-a înfiinţat colectivul de ingineri 

de sistem. Îmi amintesc cu plăcere şi recunoştinţă 

de sprijinul real pe care l-am primit încă din 

primele săptămâni, direct de la domnul Megheşan.  

Datorită bunei colaborări cu domnul Maşek 

Corneliu, şeful Laboratorului 12, amplasat atunci 

la acelaşi etaj 1, colaborare pe care am înţeles-o 

mai târziu cât de apropiată şi firească era, am fost 

dată „în grijă”, pentru a învăţa în vederea preluării 

ştafetei de mentenanţă a sistemelor de calcul, ca 

ingineră de sistem. Şi anume cui? Celor două 
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inginere, de acum cercetătoare în laboratorul lui 

Maşek, Sorana Rabinovici şi Ioana Danale-Dobre. 

La început, am crezut că domnul Megheşan mă 

recomandase lor, pentru a mă adapta mai uşor cu 

mediul eterogen din Centrul de Calcul, din motive 

feministe, pentru a-mi ridica moralul la început de 

carieră. Dar, destul de repede, am realizat că ele 

erau nu numai femei deştepte, dar aveau darul de 

a şti să te facă să iubeşti cu pasiune meseria. 

Aveau o inteligenţă practică deosebită, cunoştinţe 

temeinice despre calculator, aveau răbdare, tact şi 

metodă sistematică, gata să-ţi împărtăşească tot ce 

ştiau. În mod deosebit m-a impresionat şi m-am 

simţit mai apropiată de Sorana. Alături de ea şi la 

concurenţă loială cu al meu coleg oltean, Cristi 

Stănescu, eu fiind o ardeleancă crescută în Banat, 

mai înceată la vorbă, dar sper că nu la minte, am 

învăţat primii paşi fundamentali în profesie: să 

scriu instrucţiuni direct de la chei, de pe panoul de 

comandă al calculatorului IRIS-50, în cod maşină, 

reprezentate în hexazecimal. Până atunci învăţa-

sem doar teoretic la facultate, şi nu văzusem pe 

viu registrele hard. Apoi am descifrat destul de 

repede structura hard şi apoi soft a sistemului de 

operare SIRIS-3, cu documentaţia scrisă în fran-

ceză. Până atunci vorbeam engleză, rusă şi germa-
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nă, iar franceză deloc, dar limbajul tehnic era u-

şor.  

Domnul Megheşan ne împărtăşea toate 

detaliile legate de structura hard, de celebrul 

program Bandisc, care ajuta la citirea cartelelor ce 

conţineau codul sursă al programelor de aplicaţii. 

Dar dânsul era mereu preocupat cu montaje 

electronice complicate, alături fiindu-i Dan Maniu 

şi tehnicianul Petre Aurel.  

După numai câteva luni de la angajare, la 

începutul anului 1975, noi cei din colectivul de 

stagiari am preluat activitatea de întreţinere. 

Totodată s-a trecut la programul de lucru în 2 

schimburi, care funcţiona pentru operatori şi fetele 

de la perforare. Îmi amintesc că cea mai mare 

realizare de început, mi s-a părut a fi reuşita mea 

de a repara, prin scriere directă de la chei, în 

registrele de instrucţiuni, fişierul index al discului 

ce conţinea înregistrarea tuturor benzilor 

magnetice din magnetotecă. Mai exact, aici erau 

depozitate toate benzile magnetice cu informaţii, 

adică aplicaţii ale cercetătorilor din laboratoare. 

La o simplă cădere accidentală a tensiunii 

electrice, capul de scriere al sectorului disc scria 

eronat numărul index al următorului articol. 

Refacerea acestui fişier, pornind de la salvarea din 
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ziua precedentă, însemna o muncă de rutină, 

costisitoare ca timp. Şefa magnetotecii, dna. Flo-

rina Popa, mi-a mulţumit. 

Cum armata se făcea după facultate şi 

băieţii au plecat imediat pentru 6 luni, m-am 

pomenit că trebuia să asigur des şi singură tura de 

după-amiază, de la 14,30 la 22,30, la schimb 

săptămânal cu colega mea frumoasă, Luminiţa 

Radcenco, ingineră de mecanică fină. Ne-am 

împrietenit şi chiar am avut în ea prima prietenă 

din Bucureşti, cu care ne vizitam în familie. Ea a 

plecat după primul an ca asistentă la Facultate. 

Stăteam departe de institut, un drum 

parcurs cu 3 sau 4 autobuze, seara ajungem şi la 

12 noaptea acasă, deci aveam un program dificil. 

Dar lucrul de după-amiază, mi-a oferit 

posibilitatea de experimentare şi independenţă de 

lucru, pusă fiind în situaţia de rezolvare a 

diverselor probleme apărute în sala calcula-

toarelor. Odată cu diversificarea sistemelor de 

calculatoare, toate prototipurile realizate în 

laboratoarele de cercetare, coborau în sala clima-

tizată a Centrului de Calcul: sisteme Felix  

C-512, multiconsolă, multitasking, Felix C-32,  

M-18, versiuni noi ale sistemului de operare 

SIRIS-3, aduse de specialiştii francezi, au făcut 
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parte din experienţa mea profesională, în mod 

determinant. Când apărea vreo problemă mai 

dificilă, fie tehnică, fie de organizare, domnul 

Megheşan ne sărea în ajutor, mai ales că îşi 

petrecea timpul până seara târziu, meşterind tot 

soiul de proiecte electronice noi. 

În calitate de director al Centrului de 

Calcul, ca şi mai târziu, director plin al ITC-ului, 

ştia să aprecieze aptitudinile profesionale, dar şi 

calităţile umane personale ale fiecărui subaltern, 

indiferent de funcţie şi nivel de pregătire, ceea ce 

ne-a încurajat în perfecţionarea noastră continuă, 

pe fiecare dintre noi. Ştia să ne ambiţioneze, în 

sensul bun, să muncim, fiecare după posibilităţi şi 

pregătire, ba chiar să ne autodepăşim. 

 Mi-aduc aminte de o întâmplare, când un 

coleg, într-o acţiune de depanare, a ars una din 

cele 2 unităţi de discuri, ispravă astăzi de 

neimaginat, cu discuri fizice cu 20 de platane, ale 

calculatorului IRIS. Neatent, poate cu mai puţine 

cunoştinţe, dar mai repezit, colegul nu studiase 

suficient documentaţia, nu se consultase cu 

nimeni, era în tura de după-amiază. Acea unitate 

era destinată discurilor de aplicaţii, ale 

cercetătorilor sau chiar ale beneficiarilor externi, 

din afara Institutului.  
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Mi se părea ceva foarte grav, nu ştiam cum 

se va rezolva situaţia. Domnul Megheşan, evident 

supărat la aflarea întâmplării, a reacţionat însă cu 

mult calm, uşor ironic, spunând că şi din greşeli se 

învaţă şi prima greşeală se trece cu vederea. L-a 

trimis pe coleg, cred Attila, să mai studieze, la 

pagina nr. x din documentaţia tehnică hard, iar 

dânsul şi-a luat responsabilitatea şi a făcut un 

montaj electronic, cu piesele existente, căci 

originale nu prea existau, rezolvând defectul, în 

mod eficient. Fără acea unitate nu se putea folosi 

deloc IRIS-ul.  

A fost o perioadă de început care m-a pus 

în situaţia de colaborare cu beneficiarii noştri din 

alte instituţii, de la alte centre de calcul, IPA, 

ICPIL şi profesori de la facultatea de construcţii. 

Aceştia îşi rulau programele, scrise în Fortran, 

Cobol, Assiris, programaţi fiind doar în tura de 

după-amiază. Mai ales cei de la construcţii, aveau 

programe de calcul pentru construcţia barajelor 

hidrocentralelor, cred că cea de pe Argeş, de la 

Vidraru. Programele rulau ore în şir, câteodată şi 

8 ore, şi, în final, dintr-o eroare de programare se 

terminau cu un listing de Abort, în hexazecimal, o 

mare necunoscută pentru ei. Calculatorul era am-

plasat în stânga sălii climatizate, care se extinsese 
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mult, odată ce se aduseseră în sală Felix C-256 şi 

chiar un C-512.  

Învăţasem să depanez, prin citirea vidajului 

de ABORT, orice program, chiar fără a cunoaşte 

limbajul sursă specific. Asta pentru că, alături de 

domnul Megheşan, şi cu explicaţii amănunţite 

chiar şi din partea domnului Maşek, la fel de 

binevoitor când era vorba de împărtăşit 

cunoştinţe, am descifrat cu mare curiozitate 

sistemul de operare SIRIS-3. Părea pentru mulţi o 

scamatorie să le dezvălui punctul unde s-a blocat 

vreo buclă ciclică infinită, cu rezultate parţiale, 

după ore lungi de rulaj al aplicaţiei. Mie mi se 

părea o muncă fascinantă şi folositoare, atât lor, 

cât şi mie. M-a ajutat să învăţ din mers mai multe 

limbaje, dar mai ales mi-a dezvoltat capacitatea de 

a programa modular orice aplicaţie, de a vedea 

erorile din afara programatorului, o experienţă 

valorificată ca cercetător.  

Învăţasem să găsesc erorile de programare 

din aplicaţiile altora, ceea ce a fost un avantaj 

atunci când am coordonat colective de cercetători 

în al doilea laborator unde am activat, la Riuric 

Bulgacov, începând din 1982, cred. 

M-a impresionat atenţia pe care o acorda 

celor mai puţin norocoşi cu soarta, punând 
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inginerii de sistem să predea cursuri la faţa locu-

lui, încurajând operatorii de la consola calcula-

toarelor, între care îi pomenesc pe Iliuţă Bănces-

cu, Dan Dimian, Dan Finţi să-şi continue studiile 

la seral. Ulterior, într-o anumită împrejurare, m-

am simţit privilegiată şi am pus-o pe seama încre-

derii pe care i-am inspirat-o prin activitatea mea 

profesională, poate şi a faptului că studiasem şi 

eu, ca şi dânsul la aceeaşi facultate, la Timişoara 

şi mai eram şi ardeleni, amândoi. Atunci mi-a 

mărturisit, că a fost nevoit să facă liceul la seral ca 

să-şi sprijine fraţii mai mici, fiind orfani, şi 

lucrând în paralel în fabrică la Braşov. Atunci am 

înţeles cât de uman era el, lucru demonstrat cu 

multe ocazii mici, poate invizibile pentru alţii. Am 

aflat, tot de la dânsul, că şi facultatea a făcut-o cu 

brio, chiar dacă un an sau doi mai târziu decât 

generaţia lui. Cred că o asemenea mărturisire 

putea s-o facă numai un Om sincer, de o modestie 

şi onestitate umană deosebite. Am înţeles şi mai 

bine dăruirea cu care îţi împărtăşea cunoştinţele 

sale, dar, mai ales, te înţelegea în momentele 

dificile din punct de vedere personal. Ceea ce, 

recunoşteam şi atunci şi acum, era o calitate rară. 

O amintire frumoasă legată de Meghe, cum 

îi spuneam noi, a fost momentul în care, la numai 
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un an şi jumătate de experienţă profesională, am 

fost propusă să plec să asigur asistenţă tehnică la 

Beijing, la primul calculator Felix C-256 livrat 

Chinei. Se petrecea în perioada februarie-mai 

1976. Era ultima serie de 3 luni de asistenţă tehni-

că, la primul contract de export, un moment 

important pentru Institut şi pentru România. Aşa 

am simţit, mai ales, toată perioada aceea. 

După o tentativă eşuată de plecare în China, 

la jumătatea lunii ianuarie 1976, când cursa  

TAROM Bucureşti-Beijing, zbura o dată la 2 

săptămâni, am reuşit să obţin viza, în ultimul 

moment, cu 2 ore înaintea plecării, fiind ultimul 

pasager îmbarcat la solicitarea din difuzor, „last 

call for Pekin”. Astăzi, aşa ceva pare de neima-

ginat, cât de greu se obţineau vizele de serviciu.  

Cu acea ocazie, am apreciat sfaturile deta-

liate date din propria experienţă trăită de dânsul 

anterior la Beijing, în delegaţia de semnare a 

contractului, în vara anului 1975. Domnul Meghe-

şan m-a încurajat că voi face faţă, mi-a dat încre-

dere, sentiment fundamental pentru o experienţă 

dificilă ce mă aştepta, atât din punct de vedere 

profesional, cât şi personal. Mi-a explicat mai ales 

problemele de diferenţe umane, culturale şi de 
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sistem politic rigid, totalitar, despre care nu prea 

se aflau multe la acea vreme. 

Fin observator, m-a pregătit sufleteşte, 

povestind despre lumea pe care o voi găsi acolo, 

despre comportamentul închistat şi modul de 

gândire şi reacţii ale chinezilor din care nu puteai 

citi adevărul, un comportament impus politic 

chinezilor, în general, şi cu atât mai mult din 

timpul lui MAO. Astfel că, deşi am preluat 

schimbul de la colega mea de la asistenţă, Reli 

Cojocaru, discutând numai câteva ore noaptea, în 

camera de la hotel la Beijing, totul a decurs 

normal pentru mine. Calculatorul Felix era instalat 

la Facultatea de Avioane, aflată cam la 50 km de 

centrul capitalei, cam o oră de mers, distanţă pe 

care o parcurgeam zilnic, într-un taxi condus de 

şoferul chinez care mă lua de la hotelul Sin Ciao. 

Cum acasă asistasem la multe instalări ale softului 

de către francezi, care puteau să dureze şi 8 ore, 

iar câteodată se reluau din motive tehnice, 

sarcinile mele acolo s-au desfăşurat cu bine. Le 

ţineam şi cursuri de Magiris, un limbaj de 

comandă pe care abia îl învăţam şi eu. Lucram cu 

vreo 8, maximum 10 ingineri de sistem chinezi, în 

prezenţa unei translatoare de limbă română. Din 

când în când, câte unul dispărea vreo săptămână şi 
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când şi cel mai deştept dintre ei nu a venit la 

serviciu o săptămână, am întrebat-o candid pe 

translatoare: „Ce a păţit colegul?” Răspuns 

prompt: „Nu a putut veni, locuieşte departe şi i s-a 

stricat bicicleta”, de fapt era la muncă patriotică, 

la munci agricole sau mai rău, la prelucrare 

politică.  

La Beijing, am trăit şi o mini-revoluţie. La 

1 aprilie 1976, sărbătorind ziua eroilor, prima 

comemorare de la trecerea în nefiinţă a 

premierului Chou En-Lai, într-o ţară în care 

nimeni nu vorbea pe stradă cu străinii, şi nu se 

vorbea nici o altă limbă decât chineza, nu existau 

decât cărţi chinezeşti, am stat blocată ore în şir, în 

taxiul condus de şofer, în mijlocul unui aflux de 

coloane muncitoreşti cu milioane de chinezi, ce 

mărşăluiau spre celebra Piaţă Tiananmen. Ulterior 

am aflat la ambasada României, încercând să 

înţeleg ce se întâmplă, de ce vreme de 3 zile 8 

milioane de chinezi mărşăluiau pe străzile 

Beijingului. Personalul agenţiei economice, care 

era în acelaşi sediu, în vila Ambasadei, era destul 

de agitat. Am aflat despre multe evenimente 

teribile, chiar dramatice din Piaţă, prin care îl 

demiseseră pe cel ce avea să fie după anul 1980, 

reformatorul Chinei de azi, Deng Xiaoping. La 
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reîntoarcerea mea la Institut, colegii din Centrul 

de Calcul mă întrebau, firesc pentru un român în 

1976, cu clasica întrebare: “A fost frumos?”, la 

care răspunsul nu putea fi decât: “Interesant este 

cuvântul cel mai potrivit”, dar puteam comenta 

mai multe cu domnul Megheşan. Istorii... 

Experienţa de atunci m-a ajutat “să înţeleg” 

ceea ce am trăit ulterior în România anilor ‘80. 

Experienţa de ingineră de sistem, din acea 

perioadă, care s-a lungit către anii 1980, mi-a 

prilejuit să-i cunosc pe cei mai mulţi cercetători, 

mai ales softişti, care îşi rulau programele sursă la 

început de pe cartele perforate, ce ocupau cutii 

întregi de carton, ulterior trecute pe benzi 

magnetice, ce aveau dimensiunea celor de la 

cinematograf, în cutii metalice mari. Am cunoscut 

şi câţiva colegi softişti şi hardişti deopotrivă, care 

studiaseră prin ţări străine, cu doctorate şi stagii 

de cercetare, cum erau Ghiţă Olteanu şi Jean 

Floricică, care au dezvoltat seria de minical-

culatoare Independent-100, după modelul instalat 

în sală, PDP-11. Pare o poveste astăzi, dar Institu-

tul era pentru noi locul de maximă efervescenţă şi 

profesionalism, în care te bucurai că poţi lucra. Iar 

atmosfera de muncă şi pregătire continuă, creată 

de domnul Victor Megheşan, a făcut ca Centrul 
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condus de dânsul să fie „NU un incubator de 

afaceri”, cum se spune azi, ci o pepinieră de 

viitori cercetători şi mai ales oameni, care urcau 

ulterior, la propriu, în laboratoarele de cercetare.  

Crearea spiritului de concurenţă profesio-

nală, colegială, prin atmosfera de seriozitate şi 

respect reciproc pe care ni le-a insuflat, a fost 

meritul său. 

A doua delegaţie în China, la fel de 

interesantă şi instructivă pentru mine, a fost în 

decembrie 1984, la Beijing, Shanghai şi Sheniang. 

Nu o să uit niciodată, când, fiind la minister, la 

direcţia de paşapoarte, unde pleca şi dânsul în 

delegaţie, domnul Megheşan m-a desemnat ca 

şefă de delegaţie, pe principiul că aveam 

experienţa anterioară a atmosferei de acolo. 

Fusesem instruită de domnul director ştiinţific 

Dan Roman asupra colegilor care compuneau 

delegaţia, asupra responsabilităţilor şi temelor de 

prezentat. În vinerea aceea am fost anunţaţi că au 

ieşit vizele cu bine. Dar, când să primesc 

paşaportul vizat, sâmbătă la prânz, observ, cu 

totul întâmplător, că ştampila cu viza mea era de 

URSS, Riga şi NU de China. Delegaţia fusese 

programată în mare grabă. Stupoare, orele erau 

înaintate, trecute de ora 13. Totul, inclusiv la 
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Direcţia de paşapoarte, se închisese, adică 

programul se terminase. Totuşi, prin amabilitatea 

domnului Urlăţeanu, care reprezenta paşapoartele 

pe tot ministerul MICM, am primit o copie a foii 

cu aprobarea vizelor pentru 3 din cei 5 

componenţi ai delegaţiei. Nu-mi venea să cred, 

dar am aflat atunci că în externe lucrau şi oameni 

responsabili şi de curaj asumat. Am plecat 

împreună cu colegul meu, domnul Căruţaşu, şeful 

de sindicat, ce făcea şi el parte din delegaţie, 

destul de descurajată, la poarta Serviciului de 

Paşapoarte, fără mari speranţe.  

Am avut parte, printr-o întâmplare fericită 

şi cu foarte mare noroc, să reuşesc să conving 

ofiţerul de serviciu, un colonel tânăr, prin acea 

copie cu vizele şi să primesc ştampila cu viza 

necesară, abia pe seară. Mi s-a explicat procedura, 

care nu depindea de dânsul, ci numai de 

funcţionarul care lucrase vizele noastre, şi care 

avea scuza greşelii, căci lucrase pentru o delegaţie 

de personaje la nivel înalt, ce plecau în vizită de 

stat. Noi eram doar nişte cercetători, ce plecau la 

schimb de specialişti, pe linie de Academie. Dar 

am aflat cu acest prilej, că la Paşapoarte lucrau 

profesionişti adevăraţi. Plecarea se făcea a doua 

zi, spre seară, duminica, aşa că m-am prezentat 
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dimineaţa la biroul domnului director Megheşan 

să-i povestesc aventura mea. Dându-mi ultimele 

indicaţii, s-a bucurat, la fel de mult ca şi mine, de 

reuşita mea unică şi nesperată. Mi-a explicat 

importanţa acestui schimb de specialişti în cadrul 

relaţiei economice şi de prietenie cu China, la 

care, alături de domnul Vasile Baltac, din partea 

Ministerului MICM, Victor Megheşan contribuise 

din plin. La revenire în ţară, am povestit despre 

marile schimbări din China, despre deschiderea 

văzută de noi, în special la Shanghai, la uni-

versitate şi la alte instituţii de profil. Mi-a 

mărturisit că intuia schimbarea, mai ales după 

vizita cu scop economic, din vara lui 1984, la ITC 

şi la nivel de ministere, vizită facilitată de domnul 

Ministru Secretar de stat, Vasile Baltac. 

După 1990 am plecat din Institut, ca mulţi 

colegi, de altfel. Riuric Bulgacov, al doilea meu 

şef, plecase în Germania încă din primele zile de 

după Revoluţie.  

Pe domnul Victor Megheşan nu l-am mai 

revăzut decât în vara lui 2010, când Mihaela 

Popazu a organizat o întâlnire cu colegii din 

Centrul de Calcul. Ea m-a delegat să-l invit să 

petreacă împreună cu noi. A fost un moment 

emoţionant, la care am avut prilejul să-i mulţu-
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mim, cu modestie şi mai ales cu mare bucurie, 

pentru primii ani de profesie, când ne-am format, 

alături de dânsul. 

 

  A DOUA ÎNTÂLNIRE 
 

  Firul de argint, aşa îmi place să-l numesc, 

care m-a legat profesional de domnul Megheşan, 

ca generaţii relativ apropiate de calculatorişti, 

formaţi la IPT, a existat invizibil, dar l-am 

descoperit abia acum, la vârsta maturităţii mele şi 

prin perspectiva memoriei îl percep mai bine. 

  Mă reîntorc în timp, la anul 1967, când 

fiind elevă de liceu la Timişoara, am fost în vizită 

cu şcoala, între altele, la Facultatea de Electro-

tehnică, IPT. Era ceva unic, eram la clasa specială 

de fizică, cu colegi excepţionali, mulţi olimpici pe 

diverse domenii, şi ni s-au organizat de către 

dirigintă, pe metoda numită astăzi ziua Porţilor 

deschise, vizite de informare în diverse instituţii şi 

întreprinderi din Timişoara. Am văzut şi aflat 

pentru prima dată despre primul calculator cu 

tuburi electronice, cu dimensiuni ocupând 2 sau 3 

dulapuri imense, MECIPT, realizat la Facultatea 

de Electrotehnică, secţia calculatoare. Îmi amin-

tesc ca azi, memoria pe tambur, o maşinărie 

sofisticată, şi banda perforată de pe care se încărca 
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sistemul de operare. Fascinată, fără să am alte 

cunoştinţe, vorbesc de cele ştiinţifice, am hotărât, 

de a doua zi, fiind elevă în clasa a XI-a, că voi da 

admitere la Secţia de Calculatoare a Facultăţii de 

Electrotehnică, la Politehnica din oraşul meu, 

Timişoara. Fără să ştiu prea multe despre această 

profesie, mi s-a părut interesantă şi de viitor, aşa 

că am depus mult efort, ambiţie şi suflet să fiu 

sigură că o să-mi urmez visul.  

În anul universitar 1969-1970 am început 

aventura, ca studentă în anul I, care a continuat 

mulţi ani prin prima întâlnire cu profesorul 

Alexandru Rogojan şi apoi tot prima întâlnire, ca 

stagiară, cu Victor Megheşan. Poate că la acea 

primă întâlnire prezentarea fusese făcută de 

domnul Baltac, care era asistent, sau chiar de 

domnul Megheşan, care lucra ca cercetător la 

MECIPT. E doar o poveste... 

Peste timp, ca o festă a sorţii, de fapt 

probabil că nu întâmplător, în 25 februarie anul 

curent, 2014, am primit de la colegii mei de 

facultate, generaţia 1974, o fotografie, care a stat 

ascunsă în sertar şi a fost descoperită şi distribuită 

pe e-mail, pentru întâlnirea noastră de 40 de ani 

de la terminarea facultăţii, de anul acesta. 
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 Am tresărit, căci firul de argint despre care  

v-am povestit tocmai se rupsese. În centrul pozei 

era un tânăr specialist, Victor Megheşan, 

manevrând un proiector, alături de profesorul 

Rogojan, pe rândurile din spate se văd majoritatea 

colegilor mei, din cele 2 grupe de anul IV- 

calculatoare şi oameni cunoscuţi din domeniul IT. 

Emailul a fost trimis de profesorul universitar dr. 

Vladimir Creţu, director al Departamentului de 

Computer&Software engineering la Politehnica 

din Timişoara, colegul meu de grupă din 

studenţie. Întrebarea zilei din e-mail, la care 

aveam să aflu abia acum răspunsul era: „Care este 

evenimentul din poză şi în ce an se întâmpla?”. 

Părea să fie susţinerea tezei de doctorat a dom-

nului Vasile Baltac, lucru confirmat de dânsul 

prin publicarea aceleiaşi fotografii, în prezenta lu-

crare, figura 5. Se întâmpla în 1972.  

Imaginea din fotografie este poate a doua 

mea întâlnire, înapoi peste timp, o întâlnire de su-

flet şi spirit. Totodată, am citit şi ultimul e-mail al 

domnului Megheşan, datat 23 februarie 2014. De 

atenţia şi aprecierea dânsului mă bucuram neîn-

cetat, alături de ceilalţi cu care coresponda pe e-

mail. Eu eram cam neglijentă cu răspunsurile, 

atunci când primeam imagini minunate din lume, 
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semn că iubea călătoriile şi alte aprecieri şi ban-

curi, care arătau umorul ce îl mai păstra. 

Firul de argint s-a rupt, a rămas imaginea 

unui OM adevărat, cu suflet mare, care ne-a dăruit 

cu generozitate, din „cornul abundent al inteli-

genţei”, cunoştinţe, căldură umană, deschidere 

către nou, asemeni Vărsătorului, a cărui zodie o 

reprezenta. Cercul pe a cărui circumferinţă ne-am 

întâlnit s-a închis pentru domnul Victor Meghe-

şan. Viaţa merge mai departe cu amintirile fiecă-

ruia dintre noi.  
 

 
Figura 15- La întâlnirea de 40 de ani a ITC. Dl. Megheşan în 

al doilea rând din faţă 
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Victor Megheşan - Un om bun 
 

Gica Roşu - Cercetător ştiinţific gradul 2 
 

 A fost primul an, după toţi anii de când îl cu-

noşteam, în care l-am sunat cu o zi întârziere de 

ziua dumnealui, adică pe 18 februarie în loc de 17. 

Sigur că m-am scuzat, dar nu aveam nici o scuză. 

Toată ziua aceea m-am gândit să sun, dar n-am fă-

cut-o, tot timpul a fost altceva de făcut. A râs şi a 

zis că îmi dă “canon” să ne vedem imediat ce vre-

mea va fi mai frumoasă. Aşa a rămas. O să ne ve-

dem.  

 În ziua aceea de 20 iulie 1976 am intrat pe 

uşile ITC-lui 3 tineri absolvenţi: 2 matematicieni 

şi eu de la cibernetică. Directorul ştiinţific era în 

concediu şi ne-au primit doi şefi de laborator ( un 

bărbat şi o femeie). Au stat de vorbă cu noi şi la 

sfârşit, uitându-se unul la celălalt, au spus, referin-

du-se la mine şi la tânărul matematician, “să-i 

dăm lui Victor” (care, de fapt, era tot în concediu 

de odihnă) şi ne-au trimis la Centrul de Calcul al 

Institutului. Nici până azi n-am înţeles ce criterii 

au avut. La mine am bănuit: eram gravidă. Dar 
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celălalt, care ulterior s-a dovedit a fi un mare 

specialist? 

La Centrul de Calcul ne-au primit într-un la-

borator unde nu erau decât băieţi. Am aflat ulteri-

or că laboratorul avea şi o fată, dar era în delegaţie 

în China. Mi-au arătat un birou, mi-au dat o carte 

despre Felix şi mi-au zis că ar trebui s-o învăţ. Din 

când în când, câte unul mai venea şi mă întreba 

câte ceva.  

După câteva zile, a venit vestea că s-a întors 

”bossul”. Aveam nişte emoţii… şi a venit. S-a 

trântit uşa de perete şi un bărbat masiv, cu un 

zâmbet cât toată faţa a intrat în laborator. Toţi au 

început să-i vorbească adresându-i-se ca unui pri-

eten, iar răspunsurile erau tot atât de prieteneşti. 

L-am cunoscut (mai bine zis, l-am văzut şi am 

schimbat câteva cuvinte) şi eu pe cel care avea  

să-mi fie şef mulţi ani, dar, mai ales, un sfătuitor 

toată viaţa. Am plecat 4 luni în concediu de ma-

ternitate şi abia după aceea l-am cunoscut cu ade-

vărat pe şeful şi omul despre care acum încerc să 

scriu câteva cuvinte, dar pe care le găsesc cu greu. 

Dacă lucrurile mergeau bine şi era mulţu-

mit, avea o stare de bună dispoziţie, pe care avea 

grijă să o transmită şi celor din jur. Dar tuna şi 

fulgera (şi în astfel de condiţii meteorologice era 
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mai prudent să nu fii prin preajmă) atunci când nu 

era mulţumit. Ne-a dat la fiecare după pregătire şi 

putinţă. Am învăţat de la dumnealui multe, pe 

care le-am aplicat celor pe care i-am condus 

ulterior. Avea un principiu cu care, la acea vreme, 

nu prea am fost de acord: oricât de bine lucrează 

un subaltern, prima variantă niciodată nu e 

perfectă şi trebuie să primescă observaţii de la şef. 

După nişte ani i-am spus cum am procedat odată 

cu o lucrare pe care am avut-o de făcut (pe 

vremea când nu-i cunoşteam principiul spus mai 

înainte). Am studiat mult şi am făcut o lucrare de 

care eu eram foarte mulţumită. Când i-am dat-o, 

fără să citească prea mult, a început să mormăie în 

barbă că aici nu-i bine, că dincolo tot aşa… şi  

mi-a zis s-o corectez şi să o aduc peste câteva zile. 

Am avut două motive pentru care am procedat 

altfel de cum mi-a spus, respectiv, nu ştiam ce-aş 

mai putea face în plus la lucrare şi, totodată, pe 

vremea aceea era o mare problemă să tipăreşti un 

text( destul de mare, de altfel). Pentru că nu 

umblase cu creionul decât pe prima pagină, am 

refăcut prima pagină, am legat iar lucrarea şi la 

termenul dat i-am dus-o. A început să citească din 

ea şi tot timpul exclama: “ei vezi că se poate, aşa 

trebuie făcută o lucrare”. Dacă până atunci 
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tremurasem ca varga, am ieşit vorbind singură din 

birouaşul dumnealui. Când a ajuns director 

general la Institut am văzut în biblioteca din 

cabinet acea lucrare şi nu m-am putut abţine să 

nu-i spun tărăşenia. A râs în hohote şi atunci mi-a 

spus acel principiu de conducere şi multe altele.  

Din păcate, după trecerea la pensie, nu s-a 

mai găsit în toată clădirea ITC-lui un spaţiu, oricât 

de mic, în care să-şi desfăşoare activitatea fostul 

nostru director general. A vrut să rămână aproape 

de institut pentru că mai avea multe de oferit. A 

fost “exilat” în clădirea fostului laborator care se 

ocupase de calculatoarele pentru Centrala de la 

Cernavodă. 

 La data la care am trecut eu să-l văd era 

singur în toată clădirea şi ocupa un spaţiu cam de 

4m pătraţi, unde era un vechi birou gri, un scaun 

şi o canapea, care pe vremuri probabil mobilaseră 

cu stil un birou de director. Erau rafturi pe toţi 

pereţii, pline cu diverse obiecte, de la 

osciloscoape, ciocane de lipit, cabluri, textolit şi 

până la un calculator, probabil configurat de 

dumnealui. Mi-a amintit de fostul spaţiu ocupat în 

1976, când am intrat în Centrul de Calcul, de către 

tehnicienii centrului, direct coordonaţi de bossul, 

pe atunci, care rezolvau orice problemă apărea la 
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vreunul din calculatoare. Era un spaţiu care, pe 

drept cuvânt, nu merita să fie ocupat de aşa un 

om. Dar domnul fost director general îl ocupa cu 

demnitate şi, sunt convinsă, că multe lucruri 

interesante a inventat cât a stat acolo.  

Cu mare bucurie mi-a împărtăşit şi faptul că 

se ocupa îndeaproape de un fost coleg din institut, 

cu care, din câte îmi amintesc, nu lucrase direct. A 

considerat că acel coleg trebuia ajutat. Dumnealui 

era cel care îl vizita sistematic şi, prin bunăvoinţa 

unei alte foste colege, care lucra la o fundaţie de 

binefacere, îl aproviziona cu nişte produse 

farmaceutice pe care colegul nostru nu şi le putea 

permite. Era foarte fericit că putea fi de ajutor. 

A fost un om cu un suflet aşa de mare că nu 

cred că a fost cineva care să-i ceară ajutorul şi să 

nu îl primească. Doar aşa pot să-mi explic de ce, 

în miez de noapte, când s-a prăpădit soţul meu, 

prima persoană pe care am sunat-o a fost dumnea-

lui. Ştiam că-mi va spune exact ce trebuie. Şi aşa 

a fost. 

Păcat că a plecat aşa devreme. Cred că mai 

avea multe de dat. Dar Bunul Dumnezeu îşi alege 

oamenii buni pe care îi ia acolo sus. Să ne 

amintim mereu cu bucurie că am avut aşa un 

“boss”.  
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Victor Megheşan – un om de caracter 
 

Sorana Rabinovici – Cercetător ştiinţific gr. 3, Laborator 

2 al ITC condus de Corneliu Maşek. 

În prezent lucrează ca Senior System Architect la 

Teradata Fellow 

 

Tocmai am aflat, cu enormă tristeţe, despre 

dispariţia dintre noi a lui Victor Megheşan. 

L-am cunoscut pe Victor când am venit la 

ITC, ca o nouă absolventă a Institutului Politehnic 

din Bucureşti. Una dintre primele mele sarcini a 

fost să lucrez pe platforma unde erau asamblate 

calculatoarele Felix. Felix-urile erau sub licenţa 

Franceză CII, şi erau destul de moderne pentru 

tehnologia timpului.  

Cred că am fost extrem de norocoasă să 

lucrez cu grupul de ingineri de pe platformă, 

pentru că erau printre cei mai inteligenţi şi 

luminaţi profesionişti din România; cunoşteau 

Felix-urile extrem de bine, toţi fuseseră la 

specializare în Franţa. Victor era liderul acestui 

grup, şi cunoştinţele şi caracterul său m-au 

impresionat, ca fiind excepţionale. Nu numai că 
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ştia totul despre calculator, dar era gata să 

împărtăşească cunoştinţele lui, să răspundă la 

întrebări şi, în general, să te facă să te simţi bine 

în acel grup de elită. Victor era, de asemenea, un 

soţ şi părinte cald şi iubitor. Ochii lui străluceau şi 

vocea îi era plină de mândrie când ne vorbea 

despre familia lui. 

Am continuat să lucrez la ITC timp de 14 

ani, şi l-am cunoscut pe Victor în continuare ca 

şef de Centru de Calcul, apoi ca Director General 

al ITC. A fost întotdeauna aceeaşi persoană 

modestă, caldă şi înţeleaptă. 

După 1989 am intrat în legătură cu Victor 

prin e-mail şi am fost impresionată de dragostea 

lui pentru călătorii şi artă, de disponibilitatea sa 

pentru umor. 

O să-mi lipsească mult cel care a fost 

Victor Megheşan, care, deşi era fizic atât de 

departe de mine în ultimii ani, îl ştiam atât de 

aproape de sufletul meu. 
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“Eu semnez ultimul” 
  

Gina Niculescu, Cercetător ştiinţific gradul 3 în 

Laboratorul CAD/CAM al ITC, în prezent specialist Lotus 

Architect & Application Developer la IBM – România 

 

Am ajuns în ITC în mai 1981, eram vreo 20 

de absolvenţi din aceeaşi promoţie de la Auto-

matizări Calculatoare şi încă vreo 10-12 la CCAB 

- ne simţeam în ITC ca la facultate. 

Din păcate, am uitat multe din cele întâm-

plate la ITC, deci şi colaborările noastre cu Victor 

Megheşan.  

 

 ... O întâmplare mi-o amintesc, totuşi... 

 

Înainte de Revoluţie, trebuia să avizăm o te-

mă de cercetare, avizare care era mai mult o for-

malitate. 

Dar ca să avizăm tema, mai întâi trebuia să 

printăm lucrarea. Cum era pe atunci mare penurie 

de hârtie de imprimantă, eu şi Camelia Busuioc 

(Petrescu) – care mi-a fost colegă de facultate şi 
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foarte bună prietenă -, amândouă însărcinate în 

lună mare, aveam nevoie urgentă să printăm acel 

material.  

Ne-am dus la Rigani, care ne-a refuzat, şi cum 

umblam noi supărate, l-am văzut la et. 2, gata să 

ia liftul, pe directorul Ion Bătrâna. Am năvălit 

peste dânsul în lift, fiecare într-o parte, şi i-am 

povestit supărate cum ne-a refuzat Rigani. 

Directorul Bătrâna a apăsat butonul la etajul 6 

şi ne-a luat cu el să rezolvăm problema, atunci, pe 

loc. Rigani era să cadă de pe scaun când l-a văzut 

pe directorul Bătrâna intrând, flancat de noi două. 

Mai târziu, i-a povestit Ioanei Danale cum au 

năvălit peste el două nebune cu burta la gură să-i 

forţeze mâna !! 

 Cu lucrarea listată, am început să adunăm 

semnăturile. Am luat una sau două semnături pe la 

etajul 2, apoi ne-am dus la cabinetul dlui. 

Megheşan să ne semneze procesul verbal de 

avizare de fază de contract, dar el n-a vrut, ne-a 

zis “eu semnez ultimul“. Unde-i lege nu-i 

tocmeală! Eram supărate. Formal, dl. Megheşan 

avea dreptate, dar acele procese verbale, oricum, 

erau o formalitate pe atunci. 
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Îi datorez Luciei Popescu descoperirea 

Lotus Notes - care încă mă pasionează şi acum,  

şi-mi aduce multe satisfacţii. A avut bună intuiţie 

să insiste ca Adela Vlădescu să-mi instaleze 

Lotus-ul, ca să-mi dea ceva de făcut. 

Lucram atunci în Smalltalk - pasiune 

comună cu Adrian (Niculescu) - la un sistem 

inteligent - cu autoînvăţare - de determinare a 

rezistenţei la seisme a construcţiilor care nu mai 

aveau documentaţie. 

Am descoperit, cu încântare, că Lotus 

Notes era Object Oriented, şi am rămas până azi 

cu aceeaşi pasiune (împărtăşită şi de Mihai 

Popescu) şi am avut norocul să lucrez în 

nenumărate proiecte interesante folosind această 

platformă. 

 

... mai am o amintire … 

 

Echipamentele livrate la export trebuiau 

livrate cu teste de compatibilitate - aşa că noi de la 

teste, şi colectivul lui Nicolae (Nicu) Manea, eram 

în competiţie pentru a accede la un calculator la 

FCE pe care fabrica ni-l punea la dispoziţie pentru 

depanare software şi hardware. 
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Cum eu eram "mai mică" şi Nicu Manea avea 

altă greutate în Institut, nu reuşeam să pun 

stăpânire pe calculator, să îmi rezolv treburile de 

testare (noroc cu Mircea Hotăran, fratele lui Silviu 

Hotăran, care mă lăsa, când şi când, pe sistemul 

lui). 

Într-o zi, vine Dan Horhoianu să îmi spună că 

Ioana Danale l-a trimis să participe la o şedinţă în 

fabrică, la care participau dl. ministru Vasile 

Baltac, iar de la ITC Victor Megheşan, Lucia 

Popescu, Nicu Manea şi alţi câţiva. 

Dan Horhoianu nu se simţea confortabil la o 

şedinţă în faţă cu atâţia şefi, de aceea m-am oferit 

eu să particip la şedinţă în locul lui. Am ajuns 

prima în sala de şedinţe, şi m-am aşezat, cu 

modestie, aproape de uşă, imaginându-mi că locul 

de onoare e la celălalt capăt al mesei. 

Dar să vezi norocul sau poate ghinionul, când 

s-au adunat toţi participanţii la şedinţă, dl. Baltac 

s-a aşezat în capul mesei, chiar lângă mine, pe 

scaunul incomod plasat direct în uşă, iar Lucia 

Popescu şi Nicu Manea s-au aşezat în ordine 

ierarhică drept vizavi de mine, aşa că m-am trezit 

în miezul lucrurilor. 
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Am stat destul de cuminte până la "diversele" 

şedinţei, când la întrebarea "Ce probleme mai 

sunt?" pusă de dl. Baltac, am luat cuvântul cu 

hotărâre şi l-am "pârât" pe Nicu Manea, că ocupă 

pentru echipa dânsului tot timpul de lucru la 

calculatorul pus la dispoziţie de fabrică pentru 

teste.  

După şedinţă, Nicu Manea îmi şopti 

răzbunător că el tot n-o să mă lase să lucrez pe 

sistem. Însă, până la urmă, ne-am descurcat, şi aş 

zice că m-am şi împrietenit cu Nicu Manea. În 

schimb, Dan Horhoianu se văita nefericit "Cine 

m-a pus să te las în sala de şedinţe în locul meu!"  

Cu Nicu Manea am lucrat vreo 5 ani la Kappa 

(1995-2000) - devenise prietenos, comunicativ, nu 

îmi venea să cred că e aceeaşi persoană. Chiar am 

rămas prieteni, doar că nu ne-am mai văzut de 

mult. 
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Nu eram la prima abatere – dar la o negociere 

cu ruşii l-am lăsat neluat în seamă pe Teo Neagu - 

translatorul de limba rusă, şi am negociat direct cu 

Rusinov, în engleză - unde era vorba de partea de 

proiect la care se angaja colectivul nostru din 

România să o facă. Mircea Daniliuc – şeful 

colectivului de cooperare IT internaţională - era 

de faţă, dar m-a lăsat în pace. Am aflat ulterior că 

nu era voie să discut direct cu membrii 

delegaţiilor străine. Şi am aflat, după revoluţie, că 

Rusinov s-a dus să lucreze în Anglia. 

… si mi-am mai amintit de ceva … 

Dizidenţii 

 

Una dintre activităţile plictisitoare erau 

şedinţele UTC, la care ne duceam de formă, prilej 

să ne mai gândim la ale noastre, în linişte. 

La una din aceste şedinţe, la care ne asista 

un activist, şedinţă a cărei subiect era "Propa-

ganda", totul a decurs monoton până la... ne 

credeţi?, din nou, subiectul “diverse”. Dan Loghin 

s-a ridicat şi-a spus că are copil nou născut şi că 

nu găseşte lapte praf. Activistul a sărit ca ars, 

aproape răcnind, că nu acesta era subiectul 

şedinţei. 
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Atunci, Ileana Maican – fiica Directorului 

General Dinu Buznea - a sărit ca un arc în sus, 

dând tonul la "răzmeriţă", şi brusc ne-am trezit 

toţi răstindu-ne la activist, că "asta era singura 

noastră problemă importantă". Activistul a plecat 

de la şedinţă cu capul plecat, iar noi ne-am 

bucurat ca de-o mică victorie. 

A urmat "pedeapsa" pentru bietul Dan 

Loghin: în anul următor l-au pus responsabil cu 

şedinţele UTC. Au fost cele mai minunate şedinţe, 

având subiecte gen: "Muzica de Jazz" - cu 

magnetofon, vizita Rodicăi Tuchilă (Stănescu) în 

America (turneu cu corul), arta contemporană - şi 

astfel nu mai lipsea nimeni de la şedinţe. 

În aceeaşi notă, trebuie să amintesc că nu 

am reuşit niciodată să votăm ca Sorin Bălan să fie 

dat afară din partid / utc / odus - pentru că 

participase la şedinţele cu transcedentalii. 

Era şi multă democraţie în ITC! 
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Victor Megheşan – „ursanul” nostru 
drag 

 
Cristina Vasiloiu - Cercetător ştiinţific gradul 2  

la Centrul de Calcul, în prezent Corespondent pentru 

România al publicaţiei britanice Economist Intelligence 

Unit şi de asemenea co-preşedinte al Fundaţiei 

Euromonitor pentru Excelenţă 
 

 

Meghe, - aşa îi spuneam între noi. Ne era 

drag, aşa ursan, rotofei, cu mersul lui legănat un 

pic, cu privirea puţin piezişă şi cu vorba aşezată, 

de ardelean blajin. 

L-am întâlnit prima oară în 1975, când 

Facultatea de Automatică ne repartizase pe unii 

dintre noi, boboci de anul I, să facem practică la 

ITC. Nimerisem la laboratorul de cercetare al lui 

Rigani, dar pentru lucrările de la facultate aveam 

nevoie de un calculator pe care să ne testăm 

programele. Singurul calculator al facultăţii era 

supraîncărcat cu lucrările colegilor din anii mari, 

lucrări de diplomă şi alte pricopseli la care noi 

nici nu îndrăzneam să visăm. Coada de aşteptare 
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la calculatorul facultăţii putea să ţină şi câte două 

săptămâni, iar profesorii şi asistenţii nu păreau să 

ţină cont de asta, aşa că fiecare se descurca aşa 

cum putea. 

Noi, mai norocoşi, ne-am dus cu jalba-n băţ 

la Meghe, - era directorul Centrului de Calcul al 

ITC, i-am jelit pe umăr, i-am spus că ne lasă profii 

repetenţi, i-am înmuiat sufletul şi ne-a lăsat să 

rulăm bazaconiile noastre la Centrul de Calcul, 

punându-ne o singură condiţie: să lucrăm noaptea, 

ca să nu blocăm peste zi programele cercetă-

torilor. 

Pe atunci programele se prelucrau greoi, 

datele se perforau fie pe o bandă specială, fie pe 

cartele, - imaginaţi-vă ce ‘bucurie’ era să se rupă 

banda sau să scapi pe jos cutia cu zeci de cartele 

perforate… se mai întâmpla, deh… Dar chiar şi 

aşa, am reuşit să ne descurcăm şi să predăm la 

timp lucrările, graţie înţelegerii lui Meghe. Au 

fost şi mici incidente de genul blocării cititorului 

de banda perforată sau a cititorului de cartele. 

Unii ITC-işti bombăneau că din cauza studenţilor 

îşi întârzie ei treaba, dar Meghe îi bătea 

împăciuitor pe umăr reamintindu-le că fuseseră şi 

ei cândva studenţi. 



Victor Megheșan - Evocări 

 

 

113 

 

Ne-am reîntâlnit sporadic în următorii ani la 

diverse conferinţe sau simpozioane ştiinţifice, 

pentru ca în 1986 Meghe să aibă iar un rol major 

în viaţa mea profesională. El devenise deja 

director plin la ITC, iar eu eram profund 

nemulţumită de locul în care lucram atunci. Eram 

de câteva luni inginer la un institut de proiectare 

unde ajunsesem fără a analiza prea mult că pe-

afară era vopsit gardul, dar înăuntru… Mă 

dusesem acolo ca să fac cercetare, dar am dat de 

un colectiv prăfuit, scufundat în birocraţie şi 

hârţoage, unde mutatul hârtiilor şi bârfa erau 

ocupaţiile de căpetenie. Stresant şi frustrant pentru 

mine, ajunsesem într-un impas teribil. Nu aveam 

„dosar bun” pentru că părinţii mei nu fuseseră 

membri de partid, mai mult chiar, tata fusese 

ofiţer de rang înalt în armata regală, aşa că aveam 

‘bube în cap’ cât casa. În cercetare se intra greu, 

erau examene, iar dacă voiai să avansezi la CP2 

sau CP1 (adică cercetător principal 2 sau 

cercetător principal 1) era şi mai greu, ‘filtrul de 

partid’ contând foarte mult. Şi pentru că dispe-

rarea te poate determina să acţionezi neortodox, 

tot neortodox am pus şi eu mâna pe telefon, şi am 

sunat la biroul lui Meghe, făcându-mi în cap 

scenarii cum să o conving pe secretară să mă 
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înscrie în audienţă la el. Noroc sau destin, mi-a 

răspuns la telefon chiar Meghe, aşa că i-am spus 

direct că aş vrea să vin să lucrez la ITC, dacă se 

poate.  

Ţin minte că a avut o secundă de tăcere 

care pentru mine a fost cât o eternitate, apoi m-a 

întrebat dacă ştiu că posturile în cercetare sunt 

blocate. Nu ştiam, dar înainte de a-i mulţumi scurt 

şi sec pentru deranj, mi-a zis să vin la ITC pentru 

că o soluţie viabilă este, să mă angajez la Centrul 

de Calcul al Institutului, urmând să merg într-un 

laborator de cercetare după ce se deblochează 

posturile. A fost un moment cheie în care Meghe 

a pus umărul, aşa cum probabil că a făcut de 

nenumărate ori pentru mulţi alţii. 

Şi pentru toate astea îi păstrez o amintire 

dragă. 
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Victor Megheşan - OMUL 
 

Magda Călinescu – Cercetător ştiinţific gr. 3 

în Laboratorul 4 condus de Lucia Popescu 
 

Cât de frumos, dar şi greu îmi este să scriu 

despre un OM care a avut un cuvânt greu de spus 

atunci când mie îmi era necesar un mic salt spre a 

mă dezvolta în meseria mea!  

Conform repartiţiei guvernamentale, ca ab-

solventă a Facultăţii de Matematică - Mecanică 

din Universitatea „Alex. I. Cuza” din Iaşi, am a-

juns pe Calea Floreasca 167 din Bucureşti pe 1 

august 1972. Pe atunci Institutul fiinţa în clădirea 

Fabricii de Elemente pentru Automatizări (FEA), 

şi după o prealabilă pregătire de protecţie a mun-

cii, făcută cu multă responsabilitate de ing. 

Dobrică, am fost repartizată împreună cu colegele 

mele în ale studenţiei de la Iaşi – Aurelia Cojo-

caru şi Aneta Diaconu – în laboratorul de validare 

software, condus de doamna Lucia Popescu. În 

aceeaşi serie cu noi au mai venit şi alţi tineri ab-

solvenţi din Universitatea Politehnică Bucureşti, 

cum ar fi Dan Maniu, Dan Teodorescu, Mignea 
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Arminius, Paul Stoleru, etc. Cum era şi firesc, ni 

s-a prezentat Institutul, ce se realiza, de fapt, în 

interiorul lui, şi primul drum a fost în Centrul de 

Calcul al Institutului. Normal că, după ce ne-a 

trecut pe la secţia de perforare a cartelelor condu-

să cu mare angajament de doamna Linculescu, s-a 

ajuns şi la sala calculatoarelor IRIS-50 al cărui şef 

era domnul Victor Megheşan. Ne-a întâmpinat un 

bărbat solid, îmbrăcat în halat alb, blând, dar şi 

serios, se vedea că era ardelean, şi după ce ne-a 

privit cu multă simpatie, ne-a prezentat pe ingi-

nera Sorana Rabinovici. Ea urma să ne descrie 

părţile componente ale unui calculator şi la ce 

folosesc ele. În clipa când s-a trecut la enumerarea 

părţilor componente ale sistemului de operare, 

format din: monitor, supervizor etc., s-a observat 

pe faţa noastră mirare, şi ne aşteptam să vedem 

fizic monitorul şi supervizorul. Sorana, cu mult 

tact, ne-a explicat că acestea există ca o înşiruire 

logică de instrucţiuni, şi abia atunci am priceput 

cât de important era rolul acestor componente. 

Şcoala de informatică era la începuturi, şi atât 

profesorii, cât şi studenţii descifrau împreună ce 

înseamnă tehnica de calcul. 

În Institut erau şi clipe de destindere de care 

îmi amintesc. Era ziua de naştere a domnului 
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Victor Megheşan, 17 februarie, împlinea 32 de ani 

(în baza 10)!! Ne-am strâns cu toţii într-un 

laborator dotat cu o sală mai mare unde s-au ţinut 

toasturi şi cu toţii l-am felicitat, ba chiar s-a scris 

şi o felicitare prin care i se aducea la cunoştinţă 

sărbătoritului că, de fapt, împlinea 20 de ani în 

baza 16. Am râs cu toţii, iar cei trecuţi de 32 de 

ani au început să-şi calculeze vârsta în baza 16.  

Nu am colaborat îndeaproape cu domnul 

Megheşan, dar mereu ne intersectam în drumurile 

noastre când cei din laboratorul de validare aveam 

nevoie să ne rulăm programele de testare şi 

validare în sala calculatoarelor. Oricând găsea 

soluţii tehnice la problemele care apăreau în 

timpul rulării programelor. Ştiam că în Centrul de 

Calcul Victor Megheşan era la datorie.  

Peste timp, în anul 1988, când Victor 

Megheşan era director general al ICSIT-TCI, 

trebuia să mă transfer din laboratorul de lucrări 

speciale software condus de Macarie Petru, la 

laboratorul nou înfiinţat condus de Marcel Popes-

cu, dar nu puteam să ajung la o înţelegere 

amiabilă cu şeful de la vechiul laborator. Am mers 

în audienţă la domnul director Megheşan şi, după 

ce mi-a ascultat cererea mea, mi-a semnat trans-

ferul, m-a încurajat şi mi-a urat să am succes. 
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Credeam că nu voi fi înţeleasă, şi astfel contractul 

pe care reuşisem să-l închei cu Institutul de Medi-

cină Aeronautică Bucureşti privind realizarea pri-

mului sistem de gestiune şi documentare farmace-

utică va fi reziliat. Dar, un OM care a înţeles că 

era ceea ce îmi doream foarte mult, mi-a dat im-

boldul necesar şi astfel mi-am realizat visul. Pen-

tru aceasta îi mulţumesc şi-i port veşnică recunoş-

tinţă. 

Drumurile noastre s-au despărţit, eu 

plecând definitiv din ITC spre un alt institut, dar 

de data aceasta din învăţământul superior, la 

Institutul de Medicină - Militară. 

Peste ani, când şi eu am devenit pensionară, 

apropiindu-se ziua mea de naştere şi având cont 

pe Facebook, am găsit postat un mesaj venind de 

la Victor Megheşan în data de 24 februarie 2012, 

prin care îmi scria: “Stimată Magda, Cu ocazia 

aniversării Zilei de naştere 26 Februarie îţi urez 

multă sănătate, îndeplinirea dorinţelor tale, şi a 

tuturor viselor tale frumoase alături de cei dragi 

"LA MULŢI ANI !" Ai o vârstă frumoasă, unul din 

ginerii mei e născut tot în 1950, mult noroc în 

viaţă!” 

Ce mult m-am bucurat!! Am constatat că 

domnul Megheşan nu mă uitase. 
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Şapte ani cu „Blândul Ben” 

 

Constantin Irinel Popescu – Cercetător ştiinţific 

gradul 3, şef laborator N02, sectorul Nuclear ITC 

 

Amintirile mele despre regretatul director al 

ITC, domnul inginer Victor Megheşan, se pierd 

undeva în urmă cu mai bine de trei decenii, când 

printr-un concurs de împrejurări, acesta m-a 

angajat în Institut. Mai târziu, cei din laboratorul 

meu, îl supranumeam “Blândul Ben”, porecla 

trăgându-se de la statura-i impozantă şi alura 

mereu blândă, chiar atunci când ne dojenea. 

La începutul anilor ’70 Ceauşescu decisese să 

construiască în România centrale nuclear-electrice 

(CNE), sub licenţă canadiană CANDU. Pentru 

aceasta el a impus industriei ambiţioasa sarcină de 

a asimila majoritatea structurilor din proiectul 

CANDU. 
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 În context, am participat încă din acei ani la 

organizarea Institutului de reactoare nucleare 

(IRNE), în calitate de responsabil de proiect 

CANDU şi asimilarea Sistemului de Asigurarea 

Calităţii pentru Industria Nucleară. 

 Ulterior, ca lector la Centrul de specializare a 

cadrelor din industria nucleară, la începutul anului 

1983, am primit de la ITC o solicitare pentru 

perfecţionarea dlui. ing. Mihai Roşu şi a dnei. A. 

Tuduciuc, în domeniul asigurării calităţii echipa-

mentelor nucleare. Scrisoarea era semnată de 

directorul Victor Megheşan şi preciza că Institutul 

de Tehnică de Calcul avea sarcina asimilării 

calculatoarelor de proces, pentru controlul reac-

toarelor aferente proiectului CANDU. 

 După terminarea stagiului de pregătire de 

către cei doi ingineri trimişi de ITC, domnul 

director Megheşan m-a invitat la ITC pentru o 

primă discuţie de specialitate legată de cerinţele 

de calitate specifice asimilării calculatoarelor de 

proces, sub licenţa firmei canadiene CAE. Când 

am intrat prima oară în cabinetul directorului m-a 

întâmpinat un tip bonom, impozant şi foarte 

jovial, care a menţinut o atmosferă de bună 

dispoziţie pe toată durata conversaţiei, în acelaşi 

timp luându-şi, din când în când, notiţe. 
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 M-a impresionat căldura şi receptivitatea 

directorului Megheşan, în contrast cu atitudinea 

refractară a multor altor conducători de instituţii, 

care aveau sarcini similare în programul nuclear. 

Mi-am dat seama că dorea să afle cât mai multe 

informaţii pentru a asigura succesul sectorului 

nuclear al Institutului. La câteva zile de la această 

primă întrevedere, domnul Megheşan, m-a invitat 

pentru continuarea discuţiei. I-am adus şi câteva 

documentaţii, care să-mi susţină prezentarea. 

 La despărţire m-a rugat să-i promit că voi 

asista Institutul la elaborarea şi implementarea 

programului de asigurarea calităţii, necesar 

viitorului sector nuclear al ITC. 

 După aproximativ o lună de la aceste prime 

întâlniri cu directorul Megheşan am primit, prin 

intermediul inginerei A. Tuduciuc, o nouă 

invitaţie, ceva mai oficioasă... 

 Domnul director Megheşan m-a întâmpinat 

ceva mai radios şi mai protocolar decât la 

întâlnirile anterioare. M-a întrebat cum merge 

treaba la IRNE, ce probleme sunt în industria 

nucleară şi la asimilarea licenţei CANDU, care 

este stadiul construcţiei CNE etc. 

 La întrevedere i-a invitat pe cei doi ingineri 

M. Roşu şi A. Tuduciuc. Mi l-a prezentat pe dl. 
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M. Roşu ca pe viitorul şef al sectorului nuclear, 

iar pe A. Tuduciuc ca viitoare şefă de proiectare. 

Am aflat că imobilul sectorului nuclear al ITC era 

în construcţie, lângă uzina Electronica. Deodată, 

întrerupând discuţiile şi văzând cât sunt de 

interesat de obiectivul nuclear al ITC, domnul 

Megheşan mi s-a adresat intempestiv, dar 

zâmbind ştrengăreşte: “Tov. Popescu, ştiţi de ce 

v-am chemat astăzi?” Am ridicat din umeri, 

uitându-mă când la unul, când la altul, dintre cei 

doi ingineri care mustăceau. Apoi directorul a 

continuat: “Uite ce este, am hotărât să vă rog să vă 

transferaţi la noi ca să participaţi de la început la 

organizarea şi dezvoltarea sectorului nostru 

nuclear. Ce părere aveţi? Să ştiţi că dacă pentru 

asta mi-aţi cere şi lapte de cuc, v-aş face rost, 

numai să veniţi la noi, vă rog!” M-au impresionat 

căldura şi seriozitatea invitaţiei, care cădea tocmai 

bine, deoarece, din motive personale şi profesio-

nale hotărâsem, nu demult, să plec din institutul 

unde lucram şi care era sufocat de politic. 

 Am cerut un răgaz de gândire de o zi şi am 

mulţumit pentru ofertă. Aveam nevoie de ceva 

timp pentru a transforma “laptele de cuc” în 

propriile-mi cerinţe, pentru când urma să-mi anunţ 

acceptul. La întâlnirea de a doua zi am citit pe faţa 
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directorului Megheşan o undă de ghiduşie, care îl 

caracteriza pe acest minunat bonom. 

 După ce i-am comunicat acceptul meu condi-

ţionat mi-a strâns mâna şi a calificat condiţiile 

puse de mine drept “fleacuri” şi m-a târât, vesel 

nevoie mare, la sala ocupată provizoriu de 

colectivele lui Roşu şi Tuduciuc. Mi-a arătat 

câteva birouri pe care urma să le ocup eu, după 

transfer şi primii mei colaboratori. La plecare 

directorul mi-a promis că va interveni personal, la 

nivel de miniştri, pentru acest transfer, ca să nu 

plec de la IRNE prin demisie. 

 Cum îi era scumpă ideea asimilării 

calculatoarelor firmei canadiene CAE, domnul 

Megheşan a făcut tot posibilul ca în anul 1984 să 

ne mutăm în noua clădire a sectorului nuclear. 

Aşa cum promisese, mi-a pus la dispoziţie un etaj 

întreg pentru colectivul meu, care creştea pe zi ce 

trecea şi în scurtă vreme a devenit laborator, în 

subordinea directă a directorului Megheşan. Deşi, 

de facto, M. Roşu conducea activităţile sectorului 

nuclear, domnul director venea destul de des pe la 

noi, în special să vadă stadiul documentaţiei 

pentru certificarea nucleară a ITC-N, pe care o 

elabora laboratorul condus de mine. Îmi amintesc 

cu nostalgie de discuţiile cu dânsul în mijlocul 
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colectivului, pe care ştia atât de bine să le presare 

cu glume şi îndemnuri încurajatoare. 

 Contractul cu firma canadiană CAE s-a 

semnat în anul 1984, ocazie cu care s-a aprobat şi 

un protocol de specializări în Canada, pe durata 

testelor finale ale calculatoarelor de proces, aflate 

în fabricaţie la firma canadiană CAE, pentru 

reactorul nr. 1 de la Cernavodă. 

După semnarea protocolului cu specializările, 

domnul director m-a chemat la dânsul. L-am găsit 

mai trist ca niciodată, eram obişnuit să fie jovial, 

mai ales că-mi lăsa mereu impresia că este 

mulţumit de rezultatele mele. Era mai sobru ca de 

obicei şi m-a cam descumpănit… Veştile proaste 

nu i se potriveau deloc. A început cu partea plină 

a paharului: “În 1985 vom trimite un număr de 

cadre pentru specializare la firma canadiană CAE 

– la Montreal” şi a urmat partea goală a paharului: 

“Popescule, tu, nefiind membru de partid, nu poţi 

fi trimis în Canada, deşi ai merita. Îmi pare foarte 

rău!” 

M-am întunecat la faţă şi, ca să mă 

îmbărbăteze, mi-a promis tot sprijinul ca să fiu 

primit în partid, în pofida dosarului meu social 

(fiu de preot). Într-adevăr „Blândul Ben” s-a 

folosit de toată influenţa sa în organizaţia de 
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partid şi în toamna anului 1984, mi-a fost dat să 

trăiesc o adunare de primire în partid mai ceva 

decât procesul de la Nurenberg. Părerile au fost 

împărţite dar, până la urmă am obţinut, la limită, 

votul necesar şi primul obstacol în calea trimiterii 

mele la firma canadiană CAE fusese înlăturat, 

graţie domnului Megheşan. 

 În perioada următoare între mine şi domnul 

director s-a instalat un climat de mai multă 

încredere şi sprijin reciproc. Dânsul mi-a conso-

lidat poziţia în institut numindu-mă şef de labo-

rator şi trecându-mă în subordinea sa directă. Eu, 

cu contractele mele de servicii pentru CNE - 

Cernavodă, foarte consistente, îi mai salvam, din 

când în când, unele laboratoare bugetare aflate în 

dificultate. 

 După testul de limba engleză pe care l-am 

trecut la „externe” în primăvara anului 1985 s-au 

programat delegaţiile pentru cursurile de specia-

lizare la firma canadiană CAE. Făceam parte din 

primul lot, dar în scurt timp „Blândul Ben” m-a 

chemat să-mi spună, cu tristeţe, că din motive 

care-l depăşesc, securitatea mă tăiase de pe liste... 

 Nu mai ştia bietul de el cum să mă îmbăr-

băteze, iritat totuşi că-i creasem probleme. A ris-

cat totuşi să-mi spună că securistul Institutului, a 
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fost acela care îmi refuzase viza. Înainte de ple-

carea lui Roşu & Co. în Canada directorul mi-a 

delegat şi conducerea laboratorului acestuia pe 

durata deplasării sale şi m-a sfătuit prieteneşte să 

aştept evoluţii mai bune, căci el simte de la 

nivelul poziţiei sale de director, că mai sunt încă 

şanse să merg şi eu cândva la firma canadiană 

CAE. 

 A avut dreptate, domnul director Megheşan. 

Cum din echipa lui Roşu a rămas un inginer 

definitiv în Canada, securistul institutului a fost 

înlocuit de un alt ofiţer căruia „Blândul Ben” s-a 

grăbit să mă prezinte imediat, cu toate meritele şi 

rolul meu în sectorul nuclear. Toate aceste aspecte 

mă recomandau să parcurg obligatoriu stagiul de 

specializare la firma canadiană CAE, în domeniul 

meu. 

 Pe mine m-a sfătuit să fiu mai atent cu cei din 

jurul meu, asigurându-mă că se rezolvă plecarea 

în delegaţie şi cerându-mi să am răbdare. Mi-am 

văzut de treabă şi la începutul lui decembrie 1985 

mi-a fost dată viza de către securitate, iar 

„Blândul Ben” m-a chemat să mă felicite şi să mă 

asigure că ordinul de deplasare este ca şi emis. La 

plecare, către sfârşitul anului, mi-a dat câteva 

sfaturi aproape părinteşti şi îmbrăţişându-mă de 
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rămas bun m-a rugat, cu ochii umezi, să nu uit că 

se intervenise intens pentru mine. Mi-a urat apoi 

să mă întorc „şcolit bine” ca să pun în continuare, 

alături de dumnealui, umărul la realizarea obiecti-

velor Institutului în sectorul nuclear. 

 N-am să uit niciodată cât m-a îndatorat 

regretatul meu director, făcându-mi posibilă 

specializarea în Canada şi, implicit, primul meu 

contact cu civilizaţia occidentală. De asemenea, 

îmi amintesc cu câtă bucurie am fost întâmpinat 

de „Blândul Ben” la revenirea mea în ţară cu 

calificative maxime: “Am ştiut eu că n-ai să-mi 

înşeli încrederea”. Ne-am mai întâlnit apoi cu 

ocazia raportului meu de activitate în Canada şi cu 

ocazia accidentului nuclear de la Cernobîl, de la 

sfârşitul lunii aprilie 1986. Atunci a dorit să afle 

de la mine, ca specialist în reactoare nucleare, tot 

ceea ce-l interesa. 

 În anul 1986 calculatoarele şi exploratorul de 

contacte pentru reactorul nr. 1 de la Cernavodă 

erau gata de livrare, fără să existe însă, la 

Cernavodă, condiţii de conservare în stare de 

funcţionare. Atunci partea canadiană a propus ca 

aceste echipamente să fie instalate provizoriu la 

ITC-N, pe o platformă climatizată, unde să 
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funcţioneze continuu, sub supraveghere zi şi 

noapte, până la livrarea acestora la Cernavodă. 

 

 
Figura 16 - Lângă dulapurile calculatoarelor de la CNE ITC-N în  

Noiembrie 1987, M.Roşu, Victor Megheşan, Cristescu şi unul dintre 

canadieni 

 

 În toamna anului 1987 calculatoarele au fost 

livrate, instalate şi puse în funcţiune în spaţiul 

special amenajat la ITC-N, sub supravegherea a 

doi specialişti canadieni. Către sfârşitul lunii 

noiembrie, canadienii, aflaţi încă la ITC-N, şi-au 
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exprimat dorinţa de o mică vacanţă pe Valea Pra-

hovei. 

 Aşa se face că într-o dimineaţă, domnul 

director Megheşan m-a chemat la dânsul, ca de 

obicei când se interesa periodic de mersul activită-

ţilor calculatoarelor canadiene. Numai că de data 

aceasta mi s-a adresat cu o voce tremurândă şi 

aproape rugător, familiar - “Irinel, vreau să mă 

ajuţi să ies dintr-o situaţie dificilă - canadienii tăi 

vor să meargă într-o mini vacanţă pe Valea 

Prahovei. La Braşov, după cum ştii, sunt mişcări 

muncitoreşti, iar securitatea ne-a cerut să le 

organizăm vacanţa oriunde în altă parte, numai pe 

Valea Prahovei nu. Eu ştiu că tatăl tău este un 

preot cunoscut, care a avut şi demnităţi în Biserica 

Ortodoxă Română, de aceea te rog să mă sprijini 

ca prin Departamentul Cultelor să asigurăm cana-

dienilor un traseu turistic de câteva zile pe la 

mânăstirile şi obiectivele turistice din Dolj, Gorj, 

Vâlcea, Olt sau Argeş, şi îţi voi rămâne recunos-

cător.“ Îmi vorbise ca de la prieten la prieten, aşa 

că am acceptat şi în trei zile, graţie relaţiilor 

tatălui meu, am organizat un traseu de aproape o 

săptămână pentru un grup de şapte oameni, din 

care făceau parte cei doi canadieni, subsemnatul, 

domnul director Megheşan, Mihai Roşu, Filip 
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delegatul de la Cernavodă şi un oarecare Cristescu 

de la protocol (individul fusese detaşat în labo-

ratorul pe care-l conduceam, pentru supraveghe-

rea contactelor noastre cu canadienii). 

 Despre acea vacanţă impecabilă şi de neuitat, 

când la fiecare popas „Blândul Ben” îşi manifesta 

bucuria şi încântarea ca un copil, n-am să mă 

opresc decât asupra unei întâmplări anecdotice în 

care simpaticul nostru director şi-a manifestat în 

toată splendoarea umorul, mărinimia şi bonomia, 

ascunse nefiresc sub haina de director. 

 Către seara primei zile de traseu poposisem cu 

microbuzul Mitropoliei Craiovei la fabuloasa 

mănăstire de maici Tismana, cocoţată pe o stâncă, 

undeva în nordul Olteniei. Eram în postul 

Crăciunului. Anunţată din timp, maica stareţă ne-a 

întâmpinat ospitalieră şi după ce ne-a urat bun 

venit, ne-a cazat în chiliile pentru oaspeţi, 

invitându-ne ca după acomodare să venim la 

trapeză, pentru cină. 

 Ştiindu-l cam neserios pe Cristescu, din alte 

împrejurări, „Blândul Ben” i-a atras atenţia înainte 

să intrăm la cină: “Cristescule, ai grijă să nu ne 

faci de râs şi să laşi măicuţele în pace, că dacă nu 

mă asculţi te trimit acasă. Aici regimul este 

special, iar tu nu poţi să te dai în petec ca la 
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Institut. Ai înţeleeees?” Apoi către mine: “Irinel, 

tu eşti şeful lui şi răspunzi de el să nu facă 

prostii!” Ca şi Cristescu, l-am aprobat şi am intrat 

în trapeză, pe Cristescu aşezându-l între mine şi 

directorul Megheşan. Maica stareţă a binecuvântat 

masa încărcată cu delicii de post şi fiind zi de 

harţi a dat dezlegare la băutură. După servirea 

aperitivelor, aşezate din belşug pe masă, au urmat 

felurile de mâncare principale, pe care le aducea 

pe rând o foarte tânără şi frumoasă măicuţă, cu 

chip angelic şi cu ochii mereu plecaţi.  

S-au rostit câteva toasturi, directorul conversa 

cu maica stareţă, Roşu şi cu mine discutam cu 

canadienii şi cu Filip de la Cernavodă. Atmosfera 

se încălzise. 

 Pe la ora zece cina era în toi şi felurile de post 

încă mai soseau, când, dintr-o dată Cristescu,  

ignorându-ne pe mine şi pe director, s-a întors 

către tânăra măicuţă, pe când aceasta tocmai ne 

servea, şi apucând-o de mână i-a cerut să-l 

conducă la toaletă. Stareţa privea mustrătoare, dar 

impasibilă, scena, neştiind cum să reacţioneze, iar 

eu şi „Blândul Ben” făceam feţe, feţe. Tânăra 

măicuţă s-a executat şi a ieşit din trapeză urmată 

de Cristescu. Directorul m-a fulgerat cu privirea, 

fără să zică nimic. După un minut măicuţa  
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s-a întors singură şi imediat s-a instalat din nou 

buna dispoziţie. Trecuse mai bine de jumătate de 

oră şi Cristescu întârzia. Dl. Megheşan îmi arunca 

din când în când priviri semnificative şi 

întrebătoare. În fine... Nu-mi venea să mai înghit 

nimic. Către ora 22 a apărut şi omul nostru şi s-a 

aşezat între noi livid şi tremurând. „Blândul Ben”, 

nervos, era gata să-l ia la pumni şi i-a zis printre 

dinţi: „Ce ţi-am spus eu, nefericitule?”, la care 

Cristescu a mormăit: „Să ziceţi merci că mai 

trăiesc!”. „Blândul Ben” l-a ignorat până la 

sfârşitul mesei, iar eu m-am făcut, de asemenea, 

că plouă. 

 Cina s-a încheiat şi ne-am retras fiecare în 

chiliile repartizate. Eu şi Cristescu împărţeam 

aceeaşi chilie. Nici nu apucasem să-l întreb nimic 

când a intrat dl. Megheşan, tunând şi fulgerând: 

„Cristescule, ce ţi-am spus eu? De ce ai pus mâna 

pe măicuţă? Mâine pleci la Bucureşti şi ia-ţi adio 

de la institut!” Era roşu la faţă şi gâfâia de mânie. 

La toate acestea Cristescu zice: „Eu o rugasem  

să-mi arate toaleta, iar împieliţata mi-a arătat spre 

uşa de la capătul coridorului şi a dispărut. Eu am 

luat viteză şi când am deschis uşa şi am dat să 

păşesc am văzut sub mine o prăpastie adâncă şi 

stâncoasă, în care , dacă aş fi căzut, aş fi fost dus 
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acum! M-am retras şi am zăcut aproape o oră în 

chilie. Nici acum nu mi-am revenit din spaimă! 

Iertaţi-mă şi promit să nu mai fac greutăţi, tov. 

director...”. 

 „Blândul Ben” s-a scărpinat în cap, a izbucnit 

în râs şi printre hohote zice: „Bine păcătosule!”, 

apoi a ieşit. Astfel s-a încheiat prima noastră zi de 

excursie. 

 La începutul anului 1986, pe când mă aflam 

încă la specializare în Canada, Ceauşescu dăduse 

în ţară un decret prin care obliga cadrele de 

conducere să-şi apropie domiciliul de întreprin-

dere. Cum eu locuiam în Berceni, cale de o oră de 

institut, domnul director m-a chemat într-o bună 

zi, după întoarcerea mea în ţară şi mi-a propus: 

“Uite, Irinel, mi-a mai rămas un apartament de 4 

camere din cele repartizate Institutului şi care, 

aflându-se în construcţie, l-au refuzat toţi cei de 

pe listă. Dacă nu-l ia nimeni, anul viitor Institutul 

nu mai primeşte niciunul. Aşa că ştiind că stai 

foarte departe de institut şi cum eşti şi cadru de 

conducere şi ai doi copii, m-am gândit să ţi-l dau 

ţie.” I-am mulţumit şi am semnat actele de 

repartizare. În toamna anului 1987 blocul era ga-

ta, iar eu mă mutasem din cartierul Berceni, în 

cartierul Aviaţiei, la mai puţin de 15 minute de 
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ITC-N. Pe parcursul anului 1988 contactele mele 

cu „Blândul Ben” au fost destul de numeroase, 

când la Consiliul Ştiinţific, când la dumnealui în 

birou. 

De fiecare dată directorul îmi recomanda calm 

şi prietenos să-mi văd de treabă, chiar dacă 

adversarii mei, care îmi fac multe reclamaţii, sunt 

puternici pe linie de partid. Şi mi-am văzut de 

treabă! 

Pe tot parcursul anului 1989, când lucrurile pe 

plan politic extern începuseră să fiarbă, pe domnul 

Megheşan l-am întâlnit mai rar, în câteva şedinţe 

protocolare cu delegaţii din URSS, Germania, 

Elveţia, contactele dânsului cu sectorul nuclear 

reducându-se simţitor. Aceasta s-a întâmplat de 

când forţe oculte din afara Institutului îi făceau şi 

lui zile fripte şi încercau să-l izoleze de noi prin 

numirea, la sectorul nuclear, a unui director tehnic 

cu veleităţi exclusiv politice. 

La circa 23 de ani după autoexilarea mea, 

după revoluţie, în Canada, am încercat să dau de 

câţiva dintre foştii colegi mai apropiaţi şi de foştii 

mei şefi din Institut şi din structurile ministeriale. 

De cele mai multe ori însă fără succes sau ca să 

aflu că nu mai sunt în viaţă. În cele din urmă, anul 

trecut, înainte de Crăciun, am aflat, în fine, 
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numărul de mobil al domnului Megheşan. În ajun 

de sărbătoare i-am telefonat, nu fără profundă 

emoţie şi nerăbdare de a-l reîntâlni, căci acest om 

minunat îmi marcase şapte ani din biografie.  

 Mi-a răspuns cu aceeaşi voce inconfundabilă, 

uşor efeminată şi foarte surprins să mă audă. Am 

stabilit pe loc să ne vedem a doua zi seara, la 

locuinţa dumnealui din cartierul Aviaţiei. 

 Când mi-a deschis uşa, în faţă mi-a apărut 

aceeaşi siluetă masivă, atât de cunoscută. Mi s-a 

părut că nu îmbătrânise prea mult. Avea aceeaşi 

privire şugubeaţă şi cu gestul părintesc de pe 

vremuri m-a apucat de umăr şi m-a condus în 

micul său birou înţesat de monitoare şi tastaturi. 

Înainte să mă aşez am pus pe măsuţa de serviciu 

sticla de vin, cutia cu bomboane şi florile aduse. 

În câteva minute a apărut şi doamna Megheşan, o 

fiinţă la fel de blândă şi discretă ca soţul său. Ne-a 

servit cu cozonac şi suc de portocale, după care  

s-a retras. 

 Pentru început domnul director s-a arătat mare 

amator de istoria autoexilului meu, pe care i-am 

depănat-o pe scurt până s-a golit sticla adusă 

cadou. 

 Nu am bănuit nici o clipă că acea întâlnire 

avea să fie ultima şi am plecat satisfăcut că reuşi-
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sem să-i mulţumesc “Blândului Ben”, pentru că 

mă scosese în occident cu trei decenii în urmă, 

schimbându-mi radical existenţa. 

Acum să admiraţi câteva poze din amuzantul 

episod de la mănăstirea de maici Tismana, la care 

a participat Victor Megheşan, Mihai Roşu, Filip, 

Cristescu, cei trei canadieni şi Irinel Popescu… 

 

 

 
Figura 18 - Mitropolia Craiovei , Cina festiva - 2 dec 1987. M. Roşu, 

Irinel Popescu, Canadianul, Victor Megheşan, vis-a-vis Oficialii 

Mitropoliei 
 

 

 

 



Victor Megheșan - Evocări 

 

 

137 

 

 

 
Figura 17 - Mănăstirea Tismana Stareţa şi 

Măicuţa care a servit - 3 dec 1987 
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Figura 19 - Dimineaţa la Tismana. Trapeza Mănăstirei - Cei 2 

canadieni, alături de Stareţă şi Măicuţă, Victor Megheşan central pe 

rândul doi 
 

 
Figura 20 - La Poarta Sărutului Tg. Jiu – 4 decembrie 1987 
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Prima impresie contează 
 

Elena Darie – Cercetător ştiinţific gr. 3 

în Laboratorul 4 condus de dna. Lucia Popescu 
 

 

 Recunosc, am fost profund mâhnită la aflarea 

veştii dureroase despre moartea neaşteptată a dlui. 

Victor Megheşan, acest ardelean cu statură ca de 

urs, dar cu sufletul blând ca un miel, dacă pot să 

mă exprim aşa. 

 Am venit la ITC în anul 1973, odată cu 

Viorel, soţul meu, fiind repartizaţi amândoi la 

acelaşi institut, ca urmare a repartiţiei după 

absolvirea Facultăţii de Matematică, din cadrul 

Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi. 

Bucureştiul nu e Iaşul, aşa că, pentru noi, 

acomodarea cu marea metropolă a Bucureştiului a 

fost o provocare serioasă. Şi, pe deasupra, mai 

aveam emoţii ca nu cumva posturile noastre să fie 

ocupate între timp de alţii, cu pile mai mari, în 

detrimentul nostru, amărâţi absolvenţi veniţi din 

nordul ţării. 
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 Dar aceste temeri ale noastre au fost imediat 

înlăturate, de îndată ce ne-am prezentat pentru 

angajare la ITC, pe data de 30 august 1973, când 

la Institut am luat cunoştinţă cu directorii Dinu 

Buznea şi Vasile Baltac, care ne-au primit cât se 

poate de prietenos, liniştindu-ne, dându-ne sfaturi 

despre munca ce ne aşteaptă la ITC şi despre 

posibilităţile de a obţine o locuinţă. 

 Printre primele persoane pe care le-am 

cunoscut la ITC, a fost şi dl. Victor Megheşan, 

fiind una dintre persoanele care ne-a întâmpinat 

cu o faţă luminoasă, zâmbitoare, cu vorba lui 

plăcută, ardelenească. Dumnealui a reuşit să 

risipească pe dată de pe chipul nostru timiditatea, 

şi ne-a determinat să avem încredere în noi şi în 

activitatea pe care aveam s-o desfăşurăm la 

Institut. 

 Dl. Megheşan ne-a condus prin Centrul de 

Calcul, unde dânsul era director, şi ne-a prezentat 

calculatorul IRIS-50, în ceea ce priveşte partea de 

hardware. Ţin minte că era îmbrăcat în halat alb, 

imaculat, apretat, ceea ce, mie personal, mi-a 

făcut o impresie deosebită, şi prima impresie 

contează, impresie pe care am păstrat-o tot timpul 

cât am lucrat la ITC. M-a captivat energia pozitivă 

de care dădea dovadă în tot ce făcea. 
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 Cu toate că nu am avut prea des tangenţă cu 

dl. Victor Megheşan, deoarece lucram la etajul 4, 

în Laboratorul 4 condus de dna. Lucia Popescu, 

unde aveam atribuţii de validator de programe şi 

elaborator de documentaţie de utilizare, totuşi, 

părerea mea cu privire la Victor Megheşan, la 

început ca Director al Centrului de Calcul, mai 

apoi ca Director General al ITC, a rămas 

întotdeauna una excelentă, apreciindu-l mult 

pentru inteligenţa, corectitudinea şi imparţialitatea 

faţă de angajaţi. 

 Şi, ca să dau o notă veselă acestor amintiri, la 

concursul pentru cercetător ştiinţific gradul 3, 

unde am fost propusă de dna. Lucia Popescu, – pe 

care o îndrăgesc foarte mult - după ce am răspuns 

la întrebările care mi-au fost adresate, şi la care 

am răspuns corect, dl. Megheşan mi-a dat nota 10 

pentru “impresia artistică”. Dovadă că şi 

Dumnealui mă aprecia în aceeaşi măsură în care îl 

apreciam şi eu. 

 Între anii 1995 - 2005, lucrând la o bancă, 

timp de 10 ani, ca administrator de sistem, am 

ajuns la concluzia că cele mai frumoase amintiri 

le am tot de la ITC. Mai în glumă, mai în serios, le 

spuneam celor de la bancă, că eu vin de la o 

instituţie cu “lume selectă, citită”, nu ca cei de la 
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bancă, cei care vorbesc doar despre case şi maşini 

de lux. Glumesc. 

 Marele meu regret, rămâne că nu am reuşit  

să-i mai scriu măcar un e-mail, după ieşirea mea, 

dar şi a dlui. Megheşan, la pensie, deşi, Viorel a 

insistat de multe ori să-i scriu. Totuşi, am înregis-

trată pe calculator o melodie minunată pe care dl. 

Victor Megheşan a trimis-o lui Viorel, melodie pe 

care o ascult cu mult drag când sunt supărată şi 

vreau să-mi amintesc de acest om care mi-a rămas 

în amintiri, şi de care îmi pare atât de rău că a 

plecat prea devreme de pe lumea aceasta. Era plin 

de voinţă, cu spiritul încă tânăr şi putea trăi încă 

mulţi ani, bucurându-se de succesele fetelor sale, 

Ileana şi Cristina, dar şi de nepoţii pe care-i 

îndrăgea foarte mult. 

 Am rămas cu regrete că nu am putut participa 

la înmormântarea sa, ca să-i aduc un ultim 

omagiu, alături de familie şi de colegii mei de la 

ITC. Dar mă voi gândi mereu la el, şi voi aprinde 

o lumânare la biserică, când îmi voi aminti de el. 

Mă voi gândi şi la soţia sa, Domnica, precum şi la 

fetele şi nepoţii săi. 

 În cele din urmă, aş vrea să-mi exprim cele 

câteva principii de care am fost călăuzită toată 

viaţa, principii după care mă ghidez şi acum, ca să 
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rezist pe această lume, cât mai este îngăduit de 

Cel de Sus să trăiesc pe acest pământ:  

să am credinţă nestrămutată în Dumnezeu,  

o să admir, să respect lucrurile care nu mi-

au fost date să le pot face, dar pe care alţii le fac 

foarte bine,   

o să am încredere în prima mea impresie, 

iar interlocutorul trebuie să se uite în ochii tăi 

când vorbeşte sau când ascultă, cred în “telepa-

tie”, ea chiar funcţionează în anumite situaţii, 

o să pun “răul” înainte, ca să sufăr cât mai 

puţin, 

o să fiu tolerantă cu copiii, cu bătrânii şi cu 

animalele, nimic pe lumea aceasta nu este întâm-

plător. 

O parte dintre aceste principii le-am observat 

şi le-am urmărit în colaborarea mea cu directorul 

Victor Megheşan, calităţi care m-au marcat, şi  

m-au făcut să am admiraţie continuă pentru 

conducătorul, dar şi omul - Victor Megheşan. 
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„Tata Meghe” 

Aşa îl numeam cei care lucram 

în Centrul de Calcul al ITC 
 

Elena Rusu - Cercetător ştiinţific gr. 3, Lab. 11 Sisteme 

de operare pentru minicalculatoarele româneşti 
 

Mă consider norocoasă pentru că am întâl-

nit-o pe dna. Maria Dicu care a influenţat întregul 

parcurs al carierei mele profesionale. Era în anul 

1970, când am absolvit liceul teoretic George 

Călinescu din Bucureşti şi nu aveam o calificare. 

Dna. Maria Dicu m-a sfătuit să vin la I.E.T.C. (aşa 

se numea pe atunci Institutul pentru Tehnică de 

Calcul), să vorbesc cu dl. Victor Megheşan pentru 

angajarea mea pe un post cu pregătire medie.  

M-am prezentat, dar norocul nu mi-a surâs de la 

prima încercare - posturile erau blocate. Am 

revenit în luna aprilie a anului 1971, pe atunci toţi 

programatorii şi Centrul de Calcul formau Sectia 

7 condusă de domnul Vasile Baltac. Am avut o 

perioadă de acomodare, în care am început să 

învăţ să introduc date folosind perforatoarele 

IBM. După două săptămâni, mai precis din data 
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de 1 Mai 1971, am fost angajată pe post de 

operator-perforator în colectivul de Pregătire date 

condus pe atunci de dl. Marin Dobrică. Birourile 

serviciului personal erau găzduite în clădirea IPA 

de pe lângă Patinoarul Floreasca.  

 

 
 

Aceasta este o cartelă albă îngălbenită de 

timp. Cartela are 80 de coloane – pe fiecare 

coloană se introducea un caracter format din una, 

două sau trei perforaţii (una pentru cifre, două 

pentru litere şi trei pentru caracterele speciale). 

Eram ultimul angajat al Centrului de Calcul 

dar, şi cea mai tânără – motiv să mi se spună 

“Rusulică”. 

 

La pregătirea datelor se lucra foarte mult şi 

era foarte obositor, deoarece perforatoarele şi 
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verificatoarele erau foarte zgomotoase – lucru 

care a inspirat-o mai târziu pe Lelia Munteanu, 

acum jurnalistă la Gândul (căci şi ea a fost cândva 

angajata acestui colectiv), să simuleze o 

prezentare de ştiri despre război. Pe fundalul de 

copiere date, când perforatoarele scoteau zgomote 

ca de mitralieră, Lelia Munteanu prezenta ştirile – 

de pe atunci visa la cariera de jurnalist. 

Tinerii absolvenţi de liceu din zona 

operatorilor, erau încurajaţi să urmeze şi o 

facultate la seral. În colectiv era deja student la 

Politehnică Cursaru Platon. Sfătuită de colegi şi 

cu acordul conducerii, în toamna aceluiaşi an, am 

dat examen de admitere la A.S.E. pentru 

facultatea de Cibernetică Economică şi am şi 

reuşit. Cursaru Platon se ocupa cu întreţinerea 

perforatoarelor. Mai târziu, pentru întreţinerea 

perforatoarelor s-a angajat şi Ştefan Gheorghe, 

alias Fane IBM. Eram tineri şi plini de viaţă, se 

făceau foarte multe glume. Într-una din zile, 

Genoveva Stoicescu i-a căptuşit pălăria lui Fane 

IBM cu cartele – pălăria fiind fixă, iar vântul de 

afară i-a zburat-o de pe cap – până să descopere 

adevărul, mare i-a fost mirarea, încât nu şi-a dat 

seama de poantă, pentru că se tunsese nu de mult. 

Tot pusă mereu pe glume era şi Catrinescu 
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Ecaterina. În colectivul de perforare mai erau: 

Melinescu Floarea, Dragoman Georgeta (Geta), 

Oprişan Maria alias Ţuţi şi Elena Achim alias Lili. 

Operatori la calculator erau: Maria Dicu, 

Domnica Megheşan, Panait Vasilica (Sili) şi 

Adriana Barbu. Mai târziu s-a alăturat şi Pavel 

Popa care şi-a făcut debutul ca dispecer la biroul 

Pregătire date. 

Deşi eram la început de drum, dl. Victor 

Megheşan a hotărât să-mi prezinte maşina 

FRIDEN, mai performantă şi utilă pentru 

introducerea documentaţiei pe suport magnetic. 

Am primit un minim de instrucţiuni şi indicaţia să 

mă adresez domnului Sergiu Budu în cazul în care 

am probleme tehnice cu maşina. Apoi mi-a spus: 

”şi  acum joacă-te!”. M-am jucat dar, am luat totul 

în serios şi m-am dus la dl. Megheşan să-l întreb: 

“Cum voi găsi pe bandă locul unde am rămas cu 

introducerea datelor?” 

Atunci dl. Megheşan mi-a explicat 

procedura de căutare pe bandă şi a stabilit un şir 

de caractere speciale după care să se facă căutarea 

(ceva de genul $#?&% aşa zisul EOF).  

Maşina FRIDEN era prevăzută cu o unitate 

centrală şi două console – aveau posibilitatea să 

lucreze la ea două persoane simultan. Pentru 
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departajarea lucrărilor celor doi utilizatori, maşina 

trebuia să fie programată să copieze automat 

caracterele de început ale fiecărui bloc de 200 de 

caractere (eticheta de recunoaştere a fiecărei 

lucrări) – lucru pe care l-am învăţat de la dl. 

Vasile Baltac.  

În sesiune trebuia să-mi iau concedii fără 

salariu pentru studii, fapt pentru care a trebuit să 

le învăţ şi pe celelalte colege să lucreze cu maşina 

FRIDEN. Timpul nu a stat în loc şi eu am ajuns în 

anul trei de facultate. La reîntâlnirea cu colega 

mea de bancă din facultate, am aflat că a fost 

avansată la locul de muncă. Acest lucru  

m-a ambiţionat şi am început să-mi caut şi eu 

drepturile. M-am dus la dl. Victor Megheşan şi  

i-am spus despre posibila avansare în baza 

studiilor la acel moment. La început, dl. 

Megheşan a fost reţinut şi m-a trimis la Serviciul 

personal pentru studiul în acest sens al legislaţiei. 

Am fost primul caz de avansare în funcţia de 

programator ajutor cu studii medii, fără absolvirea 

cursului de programator cu durata de şase luni. 

Aşa s-a încheiat prima etapă din cariera mea. 

 

Desprinderea de primul colectiv de muncă a 

fost foarte grea. Centrul de Calcul rămânea încă în 
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clădirea FEA şi laboratoarele de cercetare erau 

deja în noua clădire a ITC. Este şi acum vie în 

amintirea mea ziua în care, cu un scaun în mână, 

traversam Calea Floreasca să mă integrez în noul 

colectiv de muncă, condus de dl. Ion Căruţaşu, 

care făcea parte din laboratorul 11, al cărui şef de 

laborator era dl. Gabriel Martin. 

Eram tineri şi plini de viaţă, din orice 

eveniment făceam o sărbătoare. Abia aşteptam să 

se căsătorească câte un coleg – bun prilej pentru o 

escapadă. Noul Centru de Calcul era foarte 

încăpător şi din ce în ce mai populat cu 

calculatoare, dar şi cu personal tânăr. Dna. Maria 

Dicu a fost numită şefa operatorilor din Centrul de 

Calcul, operatori pe care îi apăra mereu şi îi 

numea îngeraşi. Dar, întotdeauna trebuie să existe 

şi un decan de vârstă, poziţie ocupată de doamna 

Ioana Tutelea (porumbiţa – cum au numit-o 

colegii), care, ca o albinuţă, se ocupa de ordinea şi 

curăţenia din Centrul de Calcul. Diferenţa de 

vârstă nu se făcea simţită, pentru că, porumbiţa 

intra întotdeauna în jocul nostru şi era mereu pusă 

pe şotii.  

La noul colectiv de muncă le-am avut 

colege pe: Mărioara Papara (mai târziu Mărioara 

Diaconescu), Ileana Roman, Aurora David, 
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Viorica Marcu, Domnica Megheşan şi colegi pe: 

Viorel Dădârlat şi Gheorghe Lazea. Aici am 

aprofundat limbajul COBOL predat şi în facultate. 

În laboratorul 11 am colaborat apoi cu dl. Nicolae 

Negoiţă (tovu – pentru că aşa se adresa colegilor, 

cu “tovu” şi “tova”) şi cu dl. Schatz Werner. 

Dl. Negoiţă (tovu) pretindea că a demons-

trat matematic Teorema celor patru culori. De-

monstraţie pe care nu a prezentat-o nimănui, de 

teamă de a nu îi fi furată.  

Teorema celor patru culori a fost prima 

teoremă demonstrată cu ajutorul calculatorului. 

Teorema spune că pentru a colora o hartă 

conţinând graniţe de ţări sau state ("hartă 

politică") în aşa fel încât să nu existe două ţări cu 

graniţe comune şi de aceeaşi culoare, 4 culori 

diferite sunt întotdeauna suficiente. 

În acea perioadă, am lucrat pe calcula-

toarele Felix şi pe minicalculatorul Felix C-32. 

Lucru la calculator se făcea în porţi deschise, 

după un program bine stabilit – în funcţie de 

cerinţe. Pregăteam pachetul pentru rulare şi intram 

în sala calculatoarelor - la ora programată. Ca să 

ajungem în sala calculatoarelor, trebuia să trecem 

pe la dispecerat. Vreau să precizez că dl. Negoiţă 

(tovu), nu mergea în sala calculatoarelor să ruleze 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Teorem%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hart%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stat
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programele pentru că avea încredere deplină în 

mine şi dacă eu eram în concediu, dl. Negoiţă se 

rezuma numai la partea de creaţie - motiv pentru 

care nu era recunoscut de dispecere. Într-o zi cu 

program de porţi deschise, am pregătit pachetul cu 

corecţiile pentru rulare şi aşteptam să intru la ora 

programată. În birou dl. Negoiţă gândea că ar fi 

trebuit să mai facă o corecţie şi s-a grăbit să 

ajungă la Centrul de Calcul înainte ca eu să intru 

în sală. În acel timp era angajată pentru curăţenie 

în Centrul de Calcul o doamnă pe numele ei de 

familie tot Rusu. Ajuns la dispecerat dl. Negoiţă a 

întrebat : ”tova Rusu este?”.  

Una dintre dispecere a răspuns: ”da, spală 

la bandotecă”. 

Dl. Negoiţă a închis uşa şi s-a reîntors în 

birou. Cealaltă dispeceră a sesizat că s-a produs o 

confuzie. Când am terminat de rulat programele 

mi-au povestit cele întâmplate. Abia aşteptam să 

ajung în birou, să-l întreb pe dl. Negoiţă, ce a 

crezut când a auzit că spăl la bandotecă. 

Răspunsul a fost ”mi-am dat seama că nu era ce 

căutam”. 

Dl. Negoiţă, pe lângă matematică şi calcu-

latoare, avea şi alte domenii de cercetare - original 

în gândirea sa, îi sfătuia pe cei căsătoriţi să nu 
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poarte verighete pentru că fac reumatism la mâini. 

Din punct de vedere al alimentaţiei, ne sfătuia să 

nu combinăm roşiile cu brânza pentru că facem 

piatră la rinichi. Lucru care m-a surprins cel mai 

tare a fost ideea cum că: ”copii sunt rudele 

nevestei”. După marele cutremur din 4 martie 

1977 dl. Negoiţă a plecat din ITC – nu a vrut să 

renunţe la colaborarea cu mine dar, eu am rămas 

fidelă ITC-ului. 

Un alt coleg de care îmi amintesc cu 

plăcere a fost dl. Dan Vasilache – el lansa câte o 

cerere de genul ”are cineva să-mi dea o coală de 

hârtie A4?” şi dacă nu primea un feedback, se 

ridica de pe scaun şi se îndrepta către fişetul 

primit din dotare, hotărât să rezolve singur 

problema - ”mă văd nevoit să iau de la mine”. Dl. 

Vasilache era un pasionat jucător de bridge şi mă 

sfătuia şi pe mine să învăţ acest joc de societate – 

mărturisesc că nu m-a atras vreodată jocul de 

cărţi. Dan Vasilache avea la birou un cactus pe 

care îl uda după o anumită schemă, dar care nu era 

tocmai cea potrivită – motiv pentru care Liana 

Branişte îl tachina de câte ori avea ocazia. Liana 

şi Marcellus Branişte, oameni înalţi, ea o fiinţă 

jovială şi el un tip sufletist formau familia “patru 

metri” - denumire atribuită de dl. Grigore Popes-
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cu, care în trecere pe coridor, deschidea câteodată 

uşa şi întreba: ”a sosit familia patru metri”. 

Pentru lucrările ce nu necesitau prezenţa 

programatorului în sala calculatoarelor, se lucra în 

regim de porţi închise. Exista un schimb de 

noapte care rula pachetele de programe şi le preda 

apoi la dispecerat împreună cu listingul. Într-una 

din zile, dl. Megheşan, supărat pe operatori, i-a 

chemat la raport şi i-a întrebat: ”este adevărat că 

se mai doarme în schimbul de noapte?”. 

Răspunsul nu a întârziat să apară de la Sanda 

Badea (acum Cociaşu) – ”da, este adevărat, dar, să 

ştiţi că nu este deloc confortabil”.  

În anul 1974 s-a organizat un concurs 

pentru electronişti la care a participat şi sora mea 

Mariana Rusu – nu a reuşit. Erau promisiuni că se 

va mai ţine un al doilea concurs – nu a mai avut 

loc. Atunci domnul Megheşan mi-a spus că este 

bine să vină pe un alt post, ca să fie deja în 

Institut. Sora mea, Mariana Rusu, s-a angajat, şi-a 

făcut stagiul în Centrul de Calcul şi apoi, ca 

programator ajutor, a trecut în Laboratorul 2 - 

condus de domnul Corneliu Maşek 

 

Cum orice instituţie trebuie să aibă şi o 

siglă, s-a oferit un premiu pentru persoana care va 
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realiza cea mai bună variantă de siglă. Premiul a 

fost câştigat de colegul meu Mignea Arminius cu 

această siglă.  

Sigla dăinuie fixată pe un cub de pe clădi-

rea cu şapte etaje din Calea Floreasca 167.  

Arminius, cu talentul său, ne surprindea pe 

fiecare cu caricaturi foarte reuşite. 

Dar, să revenim la vremurile de demult. În 

anul 1977 am absolvit facultatea de Cibernetică 

economică – am susţinut examenul de stat (aşa se 

numea pe atunci) la sfârşitul lunii februarie. După 

marele cutremur din 4 martie 1977 am obţinut 

adeverinţa de absolvire care a marcat o nouă 

perioadă a carierei mele profesionale – aceea de 

economist. Am colaborat apoi, o perioadă de 

timp, cu dl. Gheorghe Darie.  

 

La un moment dat, problemele de familie 

mi-au umbrit puţin activitatea profesională - 

trebuia să fiu mai mult timp alături de familie. 
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Acest lucru m-a ambiţionat şi m-am hotărât să-mi 

cumpăr o maşină. Pentru achiziţionarea unei 

maşini trebuia să te înscrii într-o coadă de 

aşteptare de aproximativ trei ani. În anul 1983, 

după o aşteptare de doi ani şi opt luni, am reuşit să 

intru în posesia maşinii. Am fost plăcut surprinsă 

când dl. Megheşan m-a felicitat pentru intrarea 

mea în posesia autoturismului. Din nefericire pen-

tru mine, maşina a sosit mai târziu decât  

mi-am dorit. 

Perioada anilor ’80 a fost grea pentru noi 

toţi - veneam la birou îmbrăcaţi ca pentru schi şi 

scriam cu mănuşile în mâini. Transportul în co-

mun ne crea probleme dar, cum aşa-i de fel 

românul în setea lui de viaţă, să râdă de când 

lumea necazului în faţă, în laborator a fost făcută 

o schemă logică în funcţie de mijloacele de tran-

sport utilizate şi de modul cum puteau fi 

sensibilizaţi cei doi portari (Grecu şi Blândul Ben 

- portarul) în caz de întârziere – cu ţigări sau 

pecuniar. 

Drumul către casă era şi mai complicat, din 

cauza aglomeraţiei, autobuzele şi tramvaiele cir-

culau cu uşile deschise. Cei care se încumetau să 

rămână pe scara tramvaiului îşi riscau posteri-

orul. În zona lacului Floreasca, de-a lungul liniei 
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de tramvai era plantat gard viu, iar cei ce rămâ-

neau pe scara tramvaiului deveneau gazda bătăii 

cu nuiele. Existau şi maxi-taxiuri la fel de aglo-

merate.  

 

Dar, să revenim la oile noastre. Trecerea la 

minicalculatoare a creat în cadrul laboratorului 

două colective ce se ocupau în paralel cu siste-

mele de operare pentru minicalculatoarele româ-

neşti - unul condus de Aurel Becea pentru siste-

mul AMS şi celălalt condus de Nicolae Manea 

pentru sistemul MINOS.  

La început, am lucrat pentru generatorul 

sistemului de operare AMS. După  plecarea dlui. 

Aurel Becea din ITC, am trecut la sistemul de 

operare MIX, unde, pe lângă componentele de 

sistem ce mi-au fost repartizate, m-am ocupat şi 

de documentaţia tehnică în limba română şi în 

limba engleză – documentaţie ce m-a urmărit încă 

de la angajare. 

Mai târziu, s-a format colectivul de reţele 

condus de Ion Floricică (Jean), colectiv la care am 

aderat şi eu. Prima transmisie într-o reţea de arie 

largă (denumită şi WAN, după eng. Wide Area 

Network), la care am participat eu, a fost între 

Bucureşti şi Ploieşti. Eu mă aflam alături de Jean 
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Floricică în clădirea CCIB (actualul sediu al PRO 

TV) şi Paula Apreutesei împreună cu Sorina 

Covaci la Ploieşti – comunicarea era foarte lentă 

şi se făcea cu ajutorul unor modemuri imense. 

În anul 1989, în perioada martie-aprilie, am 

făcut echipă alături de Jean Floricică pentru 

instalarea reţelei MININet / MIX – PLUS în 

localităţile Kralupy şi Tabor din Cehoslovacia. 

La Praga am întâlnit colegii de la IIRUC 

care acordau asistenţă tehnică pe partea de 

hardware. Ei mi-au povestit despre colaborarea lor 

de-a lungul timpului cu colegul meu Bogdan 

Benga. Bogdan era foarte priceput în ale software-

ului, dar şi pe partea de hardware, unde avea 

foarte mult fler. Colegii de la IIRUC erau foarte 

încântaţi atunci când făceau echipă cu Bogdan – îi 

scotea din orice încurcătură. Pe când se aflau în 

China, Bogdan aduna chinezii şi le ţinea câte un 

curs, pentru ca cei de la IIRUC să lucreze în 

linişte. Chinezii erau foarte suspicioşi şi dacă li se 

spunea că pot lucra şaisprezece utilizatori de la 

şaisprezece console, se aşezau şaisprezece chinezi 

la terminale ca să verifice cele spuse. 

Bogdan se afla în Cehoslovacia cu colegii 

la un restaurant, când, un ceh de la o masă vecină 

auzind că este român, a venit şi l-a pupat pe chelie 
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(Bogdan a fost pleşuv de tânăr). Aş vrea să cred 

că acel ceh nu era destul de ameţit, dacă şi-a 

amintit că în 1968 România refuza să participe la 

invazia Cehoslovaciei. 

În timpul liber Bogdan era ghid, aşa că, 

înainte de Revoluţie a făcut o ghiduşie şi a rămas 

în Germania. 

Revoluţia a venit cu foarte multe schimbări 

- unii dintre colegii din ITC au circulat prin Piaţa 

Universităţii cu eticheta de GOLAN în piept, 

pentru ca apoi să se îndrepte către Serviciul 

paşapoarte, mânaţi de dorinţa de a obţine un bilet 

pentru o singură călătorie. Domnul Victor 

Megheşan, atunci director al ITC, şi-a încheiat 

activitatea de director. ITC-ul s-a despărţit în două 

societăţi: bătrânul ITC şi Software ITC. Fiecare 

laborator sau colectiv din ITC a optat pentru una 

din cele două societăţi. Colectivul de reţele a ales 

votul individual cu bileţele în căciulă – rezultatul 

a fost de aderare la bătrânul ITC. 

 

După ieşirea la pensie a dlui. Victor Me-

gheşan, am devenit prieteni virtuali pe reţelele de 

socializare, şi astfel am continuat să ne trimitem 

mesaje şi imagini interesante de pretutindeni. 
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Ultimul mesaj de - La mulţi ani! pe care  

l-am transmis domnului Megheşan a fost: 

La mulţi ani cu sănătate! - atunci când 

timpul vă permite, doresc s-o revăd pe doamna 

Megheşan. 

Răspunsul domnului Megheşan a fost: 

"Mulţumesc de urări, te aşteptăm oricând, 

cu plăcere, suntem acasă. VM" 

Nimeni nu ni-l va putea şterge din memorie 

pe cel care a fost tata Meghe – aşa îl numeam cei 

care lucram în Centrul de Calcul al ITC. 

Din păcate, acum tata Meghe nu mai este 

acasă. 

În această lume, un singur lucru este sigur - 

vom muri într-o zi. 
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Rămas bun, Domnule Director 
Megheşan 

 
Roxana Mihaela Dumitru (Pană) - Cercetător ştiinţific 

principal III, Colectiv Reţele de Calculatoare 
 

Deşi urma să scriu despre una dintre 

perioadele cele mai frumoase din viaţa mea, am 

început să scriu cu multă dificultate acest mesaj, 

pentru că mă încearcă o profundă durere şi părere 

de rău. Nu credeam să scriu la trecut despre cel 

care mi-a fost primul director din cariera mea, 

despre Domnul Megheşan, care a pus o amprentă 

puternică asupra formării mele profesionale, aşa 

cum a făcut cu mulţi tineri care au avut şansa să 

lucreze în ITC, în perioada când dumnealui a fost 

director. 

M-am angajat în ITC în octombrie 1984, 

după absolvirea Facultăţii de Planificare şi 

Cibernetică Economică din ASE. În acel an nu se 

mai făceau repartiţii în Bucureşti, dar domnul 

Megheşan a reuşit să convingă autorităţile acelei 

epoci că informatica este un sector de vârf şi să 
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angajeze un mare număr de absolvenţi din 

Politehnică şi ASE – Cibernetică. Printre acei 

tineri care îşi începeau cariera în ITC în 1984 am 

avut şansa să mă număr şi eu. Domnul Director 

Megheşan m-a repartizat în Laboratorul domnului 

Bulgacov şi, o scurtă perioadă de timp, am lucrat 

cu doamna Rodica Popescu, iar apoi în Colectivul 

de Reţele de Calculatoare coordonat de Dan Tru-

faşiu. 

La vremea la care am lucrat în ITC eram 

foarte tânără, aveam doar 22 de ani, şi îmi plăcea 

să vin la serviciu pentru că era o continuare a 

perioadei universitare. Continuam să învăţ în 

fiecare zi, eram înconjurată de foarte mulţi colegi 

tineri, unii care terminaseră facultatea în acelaşi 

an cu mine sau cu un an, doi înaintea mea. Şefii 

de laboratoare,care ne coordonau, reprezentau 

vârfurile informaticii acelei epoci în domeniul 

sistemelor de operare, al procesării de imagini, al 

reţelelor de calculatoare sau al sistemelor la cheie, 

cum era sistemul pentru centrala nucleară de la 

Cernavodă.  

Poate părea un amalgam de domenii 

informatice, foarte complexe şi performante, dar 

toate erau supervizate de un director extrem de 

discret, de apropiat de oameni, de competent şi în 
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acelaşi timp acceptat de toată lumea. A ştiut să se 

înconjoare de oameni foarte capabili profesional, 

a ştiut să îi stimuleze şi să creeze oportunităţi 

profesionale pentru toţi angajaţii ITC, fie că era 

vorba despre cei consacraţi şi cu merite 

profesionale recunoscute, fie că era vorba de 

proaspeţi absolvenţi, ca în cazul meu. Mai mult, a 

ştiut să creeze un mediu competitiv, în care erai 

permanent stimulat să înveţi şi să îţi îmbunătăţeşti 

pregătirea profesională, în care meritele 

profesionale îţi erau recunoscute, dar a reuşit în 

acelaşi timp să creeze un loc de muncă în care 

veneam cu plăcere în fiecare dimineaţă, un loc de 

muncă în care ne simţeam ca într-o mare familie. 

Pentru toate acestea, pentru anii minunaţi 

petrecuţi în ITC-ul coordonat de dumneavoastră, 

pentru şansa de a avea un început profesional 

minunat, pentru grija de a-i forma profesional pe 

cei tineri şi a ne creşte continuu nivelul 

cunoştinţelor, astăzi vă mulţumesc din suflet 

domnule director Victor Megheşan! 
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Începuturi... 
 

Aurel Marian - Dr. ing. Şef Laborator de Tehnologie  

din cadrul ITC 

 

Pentru mine, imaginea lui Victor Megheşan 

este adânc încastrată în memoria începuturilor; a 

începuturilor la cotiturile parcursului profesional, 

şi a începuturilor tumultoasei dezvoltări pe plan 

naţional a mediului nostru profesional - a ingine-

riei în asociere cu cercetarea de profil, evoluţia 

tehnologică şi a capacităţilor de producţie. 

Un prim început în periplul meu profesional 

din Bucureşti l-a reprezentat încadrarea la AMIT 

– unitate tip "mecanic şef" al industriei uşoare, 

abordând acolo multe domenii tehnologice 

necunoscute de mine până atunci. 

Al doilea început l-a reprezentat angajarea 

mea la IPA în grupul/nucleu, de nici zece oameni, 

care a prelucrat documentele tehnice pentru 

viitoarea FEA - Fabrica de Elemente pentru Auto-

matizări - licenţa japoneză Hokushin – urmată de 

organizarea producţiei la nou construita FEA.  
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Iar un al treilea început, într-o ascensiune 

profesională logică, a fost posibil prin apariţia şi 

instalarea în FEA a ICPUEC- ului (pentru cine nu 

ştie – Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru 

Utilaje Electronice de Calcul - ce denumire 

alambicată! - devenită apoi ITC). În acea perioa-

dă, "hardiştii" erau bine delimitaţi de "softişti", iar 

calculatorul era încă departe de a putea fi ascuns 

într-un CHIP. 

În scurt timp, au sosit la ICPUEC eşaloane 

noi, de tineri cercetători din echipa de la IFA – 

Măgurele, în frunte cu remarcabilul Victor Toma. 

A urmat sosirea "echipei" de primă mână de la 

Timişoara – absolvenţi ai primei promoţii de 

"calculatorişti" de la Institutul Politehnic 

Timişoara: Victor Megheşan, Petru Cergan, Horia 

Gligor şi alţii - bine selectaţi şi profund motivaţi 

profesional. Nu am avut contacte directe 

profesionale cu Victor Megheşan, eu ocupându-

mă pe atunci de proiectarea cuploarelor/unităţilor 

de legătură (drivere integrate în soft acum). Aces-

tea erau nişte construcţii formate din 3-6 sertare 

cu zeci de plăci de circuite imprimate plantate cu 

circuite integrate de tip TTL (Tranzistor-Tranzis-

tor Logic). Aşa că, o primă informare şi apreciere 

pozitivă despre Victor Megheşan am primit-o de 
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la un prieten, care mi-a spus că acesta "a învăţat 

Cobolul în zece zile". Ceea ce era remarcabil. 

Apoi am avut primele contacte cu Victor pe pro-

bleme mai degrabă neprofesionale: l-am perceput 

ca pe o persoană amabilă, jovială şi oarecum 

rubicondă, deschis la dialog şi receptiv la idei sau 

propuneri noi. Cred că s-a stabilit între noi o 

relaţie de empatie reciprocă. 

Un punct culminant în ascensiunea 

profesională a lui Victor Megheşan l-a reprezentat 

numirea lui ca director adjunct şi şef al 

departamentului pentru unităţile de comandă / 

control destinate centralei nucleare de la Cerna-

vodă - un post de mare responsabilitate. Sediul 

acestui grup se afla pe platforma Pipera (lângă 

Fabrica de Calculatoare), iar eu nu am circulat pe 

acolo. Nu prea era bine, pe vremea aceea, să ai 

iniţiativa de a vizita din impuls propriu "obiective 

strategice". Am mai avut întâlniri după anul 1990, 

plăcute pentru fiecare dintre noi. 

Să-i reţinem amintirea vie cât timp mai 

păstrăm memoria începuturilor noastre! 
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Omul şi specialistul Victor Megheşan 

 
Mihai Martinovici - Cercetător ştiinţific gradul 3 din 

Laboratorul 2 al ITC condus de Corneliu Maşek 

 

 Victor Megheşan - omul, Victor Megheşan - 

specialistul. Nu pot fi separate aceste două aspec-

te. 

În amintirea mea, el este prezent asociindu-

l cu însăşi istoria ITC-ului, a calculatoarelor FE-

LIX (şi nu numai ...). Centrul de Calcul al 

Institutului de Tehnică de Calcul a fost o zonă de 

performanţă şi datorită contribuţiei organizato-

rului, specialistului Victor Megheşan. Nu numai 

echipamentele au avut acest rol, dar, mai ales, 

oamenii pe care i-a format şi coordonat. 

Iată câteva instantanee ce-mi vin în minte: 

În primii mei ani la ITC (1972 – 1973), 

eram impresionat de tot ce vedeam în Centrul de 

Calcul, de tehnica de calcul din jur, de specialiştii 

din laboratoare. Pe atunci, lucrând cu cartele 

perforate, discuri magnetice (cu fabuloasa 

capacitate de 6 Mb!), cu benzi magnetice, se 
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punea problema salvării datelor pe bandă, mai 

ales a discurilor amovibile. Ei bine, Victor 

Megheşan era autorul unui program autonom 

(încărcabil de la cheile panoului), foarte popular 

pe atunci, care realiza aceste miraculoase operaţii 

de salvare/restaurare: BANDISC. Se prezenta ca 

un teanc de cartele perforate şi era autoîncărcabil. 

Urma un dialog la consola operatorului (o 

maşinărie, o minunăţie de pârghii şi rotiţe), şi 

totul decurgea ca la carte! Văzând acea minune de 

program BANDISC, mă tot gândeam – când voi 

face şi eu ceva similar? 

Şi câte alte idei tehnice nu primeai de la 

dumnealui! Era posesorul a numeroase cunoştinţe 

din domenii conexe, şi izbutea să surprindă prin 

numeroasele sale idei novatoare. 

În anul 1975 România a organizat o 

expoziţie reprezentativă în China, unde, pe lângă 

alte exponate, realizări ale industriei, au fost 

expuse şi calculatoarele româneşti. Victor 

Megheşan a făcut parte din delegaţie, fiind acolo, 

la Beijing, încă din momentele premergătoare 

deschiderii expoziţiei.  

Am făcut şi eu parte din grupul ce s-a 

deplasat la acea expoziţie. Spun doar că lumea 

Chinei acelor ani era total nouă şi inedită pentru 
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imaginea noastră despre lume. Într-o zi, la cantina 

unde luam masa, era şi Victor Megheşan. M-a dat 

gata cu dezinvoltura cu care a cerut chelnerului 

“iga ci-shue, lianga suta-shue” ... Un translator 

chinez mi-a tradus: ”un suc de portocale şi două 

ape minerale” ... Reuşise, în doar câteva zile, să 

devină de-al locului, să comunice bine cu 

partenerii chinezi. 

 Mulţi ani mai târziu, Victor Megheşan, acum 

în calitate de Director General al ITC, devenise un 

om cu anvergura necesară, ca om şi conducător, 

spre a face mult bine Institutului. 

 Mai târziu, Victor Megheşan – pensionarul, a 

rămas conectat la lumea tehnică din jur. Era 

mereu prezent în ciber-spaţiul noutăţilor, primeam 

frecvent e-mail-uri de la dumnealui. Ne uram 

reciproc toate cele bune, la diferite ocazii. Şi iată, 

Victor. Megheşan nu mai este, a plecat dintre noi. 

Dar, fiţi siguri, nu îl vom uita niciodată!  
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Amintiri despre “Magu” 
 

Ing. Silviu Herzovi - coleg de grupă cu Victor la 

Timişoara 
    

Victor Megheşan, “Magu” pentru colegi. 

Mare cât uşa camerei de cămin, umplea spaţiul ca 

un elefant, unul sprinten însă, şi la trup, dar, mai 

ales, la minte. 

Îl întrebai ceva: înclina capul într-o parte, 

intra în faza de compilare, apoi linkeditare şi ime-

diat aveai soluţia. 

Măi să fie, nici nu te-ai fi gândit că este atât 

de simplu, Magu. De aici i se trăgea porecla 

Magu. Era mai matur decât noi, lua viaţa mai în 

serios, dar îi plăceau glumele bune şi râdea co-

pios, molipsitor. 

Adevărul este că emana energie pozitivă în 

jur şi îmi place să cred că şi mai târziu a 

contaminat mulţi colaboratori cu optimismul şi 

determinarea sa. 

Mai târziu, după ‘90, l-am găsit trist, retras la 

SEA (n.n. CAN) unde bricola ceva la un 
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dispozitiv electronic, după o perdea. A rămas har-

dist din pasiune. 

- Ce faci Victore?  

- Mă zbat să fac rost de bani de la nucleară, 

pentru salarii.  

- Cum s-a ajuns aşa, să nu mai găsiţi 

colaboratori? Voi, care aţi exportat până şi în 

China? 

- “Nu se vrea”, mi-a răspuns oftând. 

Lipsa de resurse financiare, lipsa de viziune 

de anvergură a dus la starea aceea de lucruri. 

Unde a ajuns China azi? 

Totuşi, ITC-ul căruia i s-a dedicat Victor, a 

fost şi sub conducerea lui pepiniera de cadre 

pentru industria de IT, atât de dinamică azi. 

Victor Megheşan, omul bun dintre noi, care 

a plecat prea devreme, poate într-o lume mai 

bună! 
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Nouă ne explica: “pană de contact” 

 
Gabriel Răducanu - Inginer de Sistem la Centrul 

de Calcul al ITC 
 

Prima dată am pus piciorul în ITC în vara 

anului 1975. Terminasem clasa a 11-a la liceul de 

informatică şi trebuia să fac practică, o lună, luna 

pe care am făcut-o ca muncitor necalificat în 

Centrul de Calcul al ITC, la perforare. Atunci  

l-am întâlnit prima dată pe dl. Megheşan. Nu pot 

spune că ne-am întâlnit foarte des în acea lună, 

pentru că aproape toată ziua stăteam la perforator, 

unde dna. Linculescu, şefa compartimentului, 

încerca să mă înveţe metoda oarbă (cunoscătorii 

ştiu la ce mă refer). 

Şi a venit data de 16.09.1976, când eu, 

Gabriel Răducanu, m-am prezentat cu repartiţie de 

la liceu pentru angajare în ITC. Eram absolvent de 

liceu de informatică, pe a cărui diplomă de 

absolvire, la specialitate scria informatician. 

Având această specializare, eram foarte încrezător 

că voi fi angajat ca programator ajutor. Şi, acum 
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apare în scenă dl. Megheşan care, cu un zâmbet 

care mi-a tuflit tot entuziasmul, mi-a adus la 

cunoştinţă că în cartea mea de muncă va fi scris 

operator calculator. Am încercat o formă de 

protest, dar mi-a explicat, cu accentul său 

ardelenesc, că e musai să trec pe la consola 

calculatorului, pentru că voi avea multe de învăţat. 

Şi, trebuie să recunosc, ca a avut dreptate. Erau 

momente când panoul de la IRIS afişa F0F1. Până 

să apară IIRUC-ul, venea dl. Megheşan, care 

zgâlţâia puţin UC-ul sau unitatea de memorie, şi 

calculatorul pornea, iar nouă ne explica: pană de 

contact. Şi au trecut 2 ani de lucru la consolă, şi 

nu numai la consolă, căci mai trebuiau descărcate 

camioane cu cartele sau cu hârtie pentru 

imprimantă, şi am ajuns programator ajutor, cu 

apelativul de “Mustaţă”, apelativ dat de dl. 

Megheşan şi folosit până am plecat din ITC. E 

drept, eu aveam o biată mustăcioară. Nu te puteai 

supăra pe dl. Megheşan, indiferent cum te chema.  

Cred că dl. Megheşan era la curent cu toate 

glumele şi farsele făcute de noi în Centrul de 

Calcul:  

- afişarea de 1 aprilie la avizierul din 

Dispecerat a unui anunţ prin care utilizatorii erau 
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rugaţi să nu mai folosească registrul 0, care se 

deteriorase datorită utilizării intensive; 

- alergatul prin sala calculatorului cu 

osciloscopul sub braţ strigând ‘Stai să te filmez’; 

- atenţionarea celor de la Climatizare că a 

crescut temperatura în sală, pornirea celui de-al 

doilea compresor, când toţi inginerii de sistem, 

care erau în sală, se duceau să-şi mai pună ceva 

haine pe ei. 

 

Niciodată dl. Megheşan nu ne-a făcut 

observaţie pentru cele povestite mai sus. 

Nu pot să nu menţionez o întâmplare 

reamintită şi de Mihaela Popazu. Intră dl. 

Megheşan cu cana de cafea în laborator şi văzând 

că Radu Florian nu era acolo, pune cafeaua pe 

biroul lui. După câteva minute intră şi Cristi 

Stănescu, care, crezând că este cafeaua lui Radu, 

cu un zâmbet malefic, începu să pună sare şi să 

mestece, până termină sarea. Nescoţând  nici  un  

cuvânt, dl. Megheşan, văzând poanta, aşteptă pe 

Cristi să termine, după care îi mulţumi şi plecă. 

 

Datorită celor trei funcţii pe care le-am avut 

în Centrul de Calcul al ITC: operator calculator, 

programator ajutor şi analist, am avut ocazia să-i 
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cunosc îndeaproape pe mulţi care au lucrat acolo. 

Cu un mic efort de memorie, nu pot să nu-i 

amintesc de la Centrul de Calcul pe: 

Viorel şi Marcela Pascale 

Cati şi Liviu Badea 

Nicoleta şi Eugen Trănoiu.  

 

În ultimul birou, pe stânga, la tehnicieni, 

erau: 

Andrei Iosub 

Petre Aurel 

Marian Ungureanu 

Mircea Bogle 

Ştefan Gheorghe (nea Fane IBM) 

Gheorghe Romeo 

 

În sala calculatoarelor: 

Toma Cornel 

Dan Dimian 

Dan Rădulescu 

Titi Dragomirescu 

Perju Gheorghe (Gigione) 

Ungureanu Gheorghe (Juju) 

Dan Finţi 

Alexandrina Badea (Sanda) 

Mihai Croitoriu 
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Ovidiu Călinescu 

Petre Sichilev 

Nuţi Olea 

Alexandru Loghin (Sandu) 

Romeo Ghiur 

Gabi Badea 

Paraschiva Şuicu (Aura) 

Gabi Dumitraşcu 

Dicu Maria 

Dinu Cuciureanu 

Ilie Băncescu 

Laurenţiu Răduţă 

Petrică Maceac 

Florin Nicolae 

Dan Nedelcu 

Mihaela Dumitru ( devenită Ungureanu) 

 

Iniţial, în Centrul de Calcul era un singur 

laborator unde erau inginerii de sistem (INGS).  

După ce laboratorul dlui. Maşek a plecat de 

la etajul 1, a mai apărut un laborator cu diverse 

titulaturi. În aceste laboratoare, unde şefi au fost 

Dan Maniu, Sergiu Budu şi Riuric Bulgacov au 

lucrat de-a lungul timpului: 
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Rodica Popescu    Jean Cârstea 

Gica Roşu     Carmen Stan 

Rodica Aldea     Sorin Manea 

Cristina Fulga    Constantin Liteanu 

Cursaru Platon    Attila Szucs 

Radu Florian     Constantin Iordan 

Cristian Stănescu    Dan Costăchescu 

Hans Orth Werner    Ştefan Ciobanu 

George Vasiliţă    Aurora Kamenov 

Viorica Droaşcă    Andrei Necula 

Dan Trufaşiu     Marian Romaşcanu 

Mihail Prundaru    Liviu Manolescu 

Sandu Cucereanu    Ulysse Tighiliu 

Mihai Petrescu    Carmen Cracă 

Puiu Grigorescu    Octav Cleminte 

            Viorel Ceapă     Gabi Marcu 

         Adrian Dinculescu    Cristina Dinculescu 

         Ileana Nicula     Simona Alecu 

         Dan Marinescu    Mihaela Popazu 

         Ioan (Nelu) Vasiloiu   Cristina Vasiloiu 

         Iolanda Năstase    Gabriel Năstase 

         Petre Şuprovici    Vasile Unguroiu 

    Adrian Mocanu    Mihai Olariu 

         Helmuth Straub    Silviu Ciurea 

         Măriuca Talpeş    Florin Talpeş 

        Cati Colicov     Andrei Alexandru 

         Violeta Sdrulla    Paula Apreutesei 

         Crenguţa Hera    Anca Radian 

    Cristina Frunză    Andrei Cenuşă 

    Luminiţa Pogreban   Vladimir Bălan 

         Doru Lada     Dana Lada 
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Cristina Grosu     Marina Pavelescu 

Cornelia Târnoveţchi 
 

La magnetotecă era Florina Popa.  

La perforare, sub comanda dnei. Linculescu 

Ecaterina, au trecut: 

 Cati Catrinescu 

 Daniela Şuteu 

 Maria Cuciureanu 

 Maria Rusănescu (devenită Bălan) 

 Doina Vereş 

 Elena Achim (Lili) 

 Floarea Melinescu (Flori) 

 Georgeta Dragoman (Geta) 

 Lelia Munteanu 

Poate că ar trebui s-o amintim şi pe secreta-

ra d-lui Megheşan, Ionescu Maria, alias Nina Ba-

lerina. Cerându-mi scuze pentru cei omişi sau cu 

nume greşite, sper ca parcurgând cele scrise mai 

sus să asociem fiecărui nume figura colegului 

respectiv. 

Probabil că ar fi mult mai mult de povestit 

despre dl. Megheşan, dar trecerea anilor nu ne 

permite să ne amintim tot ce ne-am dori. 

Vestea trecerii în nefiinţă a dlui. Megheşan 

a fost un şoc pentru mine, aşa cum, cred, că a fost 

pentru toţi cei care l-au cunoscut. Probabil că 
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unde a ajuns, conduce un alt Centru de Calcul cu 

cei plecaţi dintre foştii noştri colegi: dna. Dicu, 

Dinu Cuciureanu, Ilie Băncescu, Marilena Neaţă, 

Dan Rădulescu, Romeo Ghiur, Isidor (Doru) La-

da, Adrian Dinculescu. 
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Victor Megheşan - colaboratorul meu 
ideal 

 

Dr. Ing. Mihail Sădeanu - Cercetător ştiinţific principal 

gr. I (ITC 1979-1993) 

 

Timp de 15 ani, cât am activat în cadrul 

Institutului de Tehnică de Calcul (ITC), am 

colaborat permanent cu domnul Victor Megheşan, 

cunoscându-ne încă din vara anului 1975. În acel 

an am participat la un curs de specializare în 

sistemele de operare SIRIS-2 şi SIRIS-3 pentru 

calculatoarele Felix C-256, ocazie prin care am 

apreciat în mod deosebit capacitatea de conducere 

şi management a dânsului. Victor ne-a primit 

foarte vesel, aşa cum a fost întotdeauna şi ne-a 

ajutat cu tot suportul logistic pe durata acelui curs. 

În calitate de director al Centrului de Calcul al 

ITC coordona personalul cu fermitate şi cu respect 

pentru fiecare angajat.  

Ulterior, la începutul anului 1979, am venit 

la ITC în cadrul laboratorului de cercetare pentru 

sisteme de operare ale calculatoarelor din gama 

Felix. Laboratorul se afla la etajul 1 al clădirii 
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unde era şi Centrul de Calcul al ITC, aşa că mă 

întâlneam adesea cu dânsul şi discutam aspectele 

profesionale curente. Întotdeauna jovial, era apro-

piat de toţi colaboratorii săi şi dispus să ofere tot 

suportul personal, atunci când îi cereai ajutorul. 

În anii ’80 Victor a fost promovat în funcţia 

de director general al ITC şi a reuşit să păstreze 

prestigiul Institutului în planul cercetării 

ştiinţifice, coordonând pentru câţiva ani şi 

activitatea Institutului Central de Informatică, 

reunit cu ITC. 

Lucrând atâţia ani împreună, am aflat în 

mai multe rânduri de la domnul Megheşan cum a 

învăţat în anii ’60 să programeze calculatoarele 

având tehnologia bazată pe tuburi cu vid şi cum a 

programat în limbaj maşină, apoi a realizat un 

program de asamblare, utilizând suportul cu bandă 

perforată de hârtie. 

După 1990 a încercat din răsputeri să aducă 

ITC-ul la nivel occidental, invitând, pentru 

colaborare, o mulţime de reprezentanţi ai unor 

firme şi institute de renume din domeniul IT.  

Am plecat în 1993 din ITC şi am pierdut 

legătura cu dânsul până în anul 2011 când ne-am 

regăsit pe Internet. Am schimbat email-uri despre 

artă, cinema, secrete ştiinţifice şi tehnologii la 
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limită. Ultimul e-mail l-am primit de la dânsul pe 

23 Februarie 2014 cu o prezentare despre actorul 

Jean Gabin. Din nefericire Victor a dispărut pe 

neaşteptate şi mult prea devreme. 
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Victor Megheşan - om în condiţiile 
aberante ale comunismului 

 

Răsvan Stănescu - Cercetător ştiinţific gradul 3 în 

Laboratorul Discuri Magnetice, condus de Riuric 

Bulgacov 

  

Într-adevăr este foarte trist să vedem că 

încep să dispară, unul câte unul, atâţia oameni 

emblematici, simpatici şi specialişti de frunte ai 

ITC-ului, cu un înalt grad de competenţă, alături 

de care am trăit şi lucrat atâţia ani!  

Din păcate, cu Victor Megheşan n-am 

lucrat direct, deşi era mereu prin preajmă, dar eu, 

personal, la "echipamente periferice" – la Roşu, 

apoi la Dobre, apoi la Bulgacov, nu prea am avut 

de lucru direct cu compartimentul condus de el 

sau cu el nemijlocit, deci nu am experienţe inedite 

trăite împreună cu el.  

Deocamdată, îmi vine în amintire o situaţie 

"inedită", prin care vom ilustra reacţia plină de 

omenie a lui Victor Megheşan într-un context 

aberant.  
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Era o şedinţă de partid, în care punctul pe 

ordinea de zi era excluderea din partid a lui 

Bulgacov, după ce el a făcut cerere să plece la 

părinţi, în Germania. Ştiu că atunci Victor 

Megheşan m-a impresionat prin discursul său 

super formal, pe care era obligat să-l rostească 

(prin poziţia de conducător de unitate pe care o 

avea), încercând să nu-l „rănească” de loc pe 

Riuric, cel îndrăgit de toţi, şi mă gândeam: ce 

teatru suntem obligaţi să jucam mereu… Oricum, 

se apropia finalul „epocii de aur”, (se apropia ’89) 

şi nimeni dintre noi nu-şi mai bătea capul cu astfel 

de formalităţi comuniste.  

 Însă acum, cel care a fost pentru noi Victor 

Megheşan, omul şi directorul, nu mai este.   
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Măsuri ca bumerangul 
 

Gheorghe Samoilă – Cercetător ştiinţific gradul 3 în 

cadrul Laboratorului 5 condus de Francisc Momeo 
 

Îmi pare rău, dar pe domnul Megheşan nu l-

am cunoscut prea bine pentru a putea scrie mai 

multe despre el. Cel mai bine l-a cunoscut Dan 

Maniu, cu care a rămas prieten până la sfârşit.  

Cum eu nu aveam treabă cu cartelele şi cu 

Centrul de Calcul, nefiind programator, nu m-am 

întâlnit prea des cu domnul Megheşan. Îl 

cunoşteam ca pe un om esenţial bun şi prietenos, 

mare hobbyist în ale electronicii, ale muzicii şi ale 

recepţiei de la satelit. Ca director, iarăşi nu pot să 

spun că m-a marcat, fiind un om foarte de treabă, 

dar cred că a avut mari dificultăţi în a conduce un 

institut de talia ITC-ului. Ţin minte expresia feţei 

lui atunci când hotăra câte o măsură radicală: "- 

Atenţie, lovesc cu bumerangul!", adică era 

conştient că tot el va ajunge să sufere de pe urma 

unei asemenea măsuri.  

Am aflat că lucra în C++, programare 

complicată! El era director, şi ca director nu 

trebuia să aibă asemenea preocupări. Ţin minte că 
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domnul Buznea declara deschis că nu este 

specialist, şi avea mare dreptate. El era deasupra, 

făcuse şi coordonase trei institute. Dacă ar fi să ne 

luăm după o vorbă americană: când eşti căpitan 

sau secund, să nu intri în sala maşinilor! Dar 

Victor Megheşan avea stilul lui de a-şi trăi viaţa, 

prea puţin l-au putut influenţa vremurile, nici 

măcar funcţiile înalte de conducere. 

Domnul Victor Megheşan a fost un om bun. 

Cred că acest lucru este suficient. Dintr-un 

material publicat în Market Watch, am observat, 

cu plăcere, că avea nu numai un spirit pătrunzător 

în aprecierea oamenilor, dar şi "condei" de 

exprimare în scris.  

Am şi o tristeţe în sufletul meu, de care  

mi-e greu să vorbesc. Ultimii ani ai dânsului la 

ITC au fost petrecuţi la CNE, un loc sordid în 

ultima vreme. Mi-e greu să înţeleg de ce, după 

ieşirea la pensie, a acceptat o atare funcţie 

neînsemnată. Dar îl şi înţeleg, învăţat o viaţă cu 

munca şi cercetarea, nu se putea despărţi de ele. 

 În cele din urmă, renunţase la CNE şi-a 

plecat în Canada, de unde ne-a trimis o poză cu 

dumnealui purtând în braţe doi copii frumoşi, 

nepoţii săi. Era fericit cu ei. Trebuie să recunosc, 

imaginea sa în acea ipostază este ultima cu privire 
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la el, pe care vreau să o păstrez în amintirea celui 

care a fost directorul Victor Megheşan. Acea 

imagine este mai frumoasă decât orice îmi 

amintesc acum despre el.  
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Modemul lui Victor Megheşan  
şi Dan Maniu 

 

Sorinel Bălan - programator ajutor în Laboratorul 2,  

condus de Corneliu Maşek 
 

Nu ştiu cât de veridice sunt aserţiunile 

făcute de mine în cele ce urmează, dar îmi 

amintesc unele lucruri, şi la câtă electronică ştiu 

eu, mi se par lucruri deosebite.  

Am o amintire foarte frumoasă legată de 

Victor Megheşan. Era, cred, prin anii 1972-1973, 

zic aşa, pentru că încă eram cu sediul la FEA. 

 Undeva în stânga mea, cu faţa spre geamul 

de la acvariu, avea biroul Dan Maniu, care lucra 

cu asiduitate la un proiect sub directa îndrumare a 

lui Victor Megheşan. Nu voi uita niciodată 

momentul în care Dan, îndrumat de Victor sau 

poate în colaborare cu el, au realizat un modem 

adevărat. Am prins acel moment special când 

modemul a început să funcţioneze, şi îmi amintesc 

şi acum câtă bucurie copilărească exprimau ei 

amândoi, câtă „eureka” a răsunat atunci prin 

FEA!  
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Nu am înţeles atunci semnificaţia acelui 

modem, şi nici faptul că doar peste câţiva ani 

modemurile aveau să fie mijloacele care au 

declanşat revoluţia internetului. Mi-am amintit 

adesea de acel modem la fiecare pas al revoluţiei 

internetului, şi atunci când am fost primul pe 

stradă care a avut internet, când îmi pica modemul 

datorită zgomotului pe linie atunci când ploua (pe 

atunci Romtelecom se numea pe forumuri 

RomteleZGOM), şi mi-am amintit şi când mi-am 

schimbat linia de internet cu una de fibră, sau 

atunci când am trecut pe cablu la RCS, sau azi 

când am Fiber500.  

Le spun şi acum, cu mândrie, copiilor, şi 

mai tinerilor mei prieteni, că eu nu numai că am 

navigat cu Mozaic, primul browser, şi am făcut 

primele pagini cu editorul de la Netscape, dar eu 

am avut privilegiul să asist la naşterea primului 

modem românesc, modemul conceput de Victor şi 

Dan, cu 15 ani înainte ca aceste modem-uri să 

apară pe piaţă, şi cam în acelaşi timp în care în 

America se năştea ARPANET.  
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Figura 21 - Eveniment de referinţă pentru teleprelucrarea din 

România: Folosind modemul creat de Victor Megheşan şi Dan Maniu, 

a fost posibilă desfăşurarea, în premieră, a unei partide de şah la 

sediul României Libere de la Casa Scânteii şi calculatorul FELIX-

C256 situat în Centrul de Calcul al ITC. Partida între Octavian Paler 

şi programul lui Viorel Darie ASTRO-64 este asistată cu interes de 

către Vasile Baltac, lângă Octavian Paler, Werner Schatz şi Dan 

Maniu în picioare, sus în stânga, precum şi ziaristul de la România 

Liberă Ulrich Vălureanu-Friedberg în dreapta, notând partida în 

carneţel. 

 

Probabil, dacă Victor, Dan Maniu, sau Ma-

şek cu al său Sesam, ar fi fost în America, erau 
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acum nume sonore în istoria internetului. Dar ei 

sunt nume în amintirile noastre, iar noi ştim că 

memoria românului face mai mult decât memoria 

americanului, pentru simplul motiv că istoria 

noastră bate pe mii de ani! Oricum, în istoria mea 

personală, era comunicaţiilor şi a internetului, 

începe cu Victor Megheşan şi Dan Maniu. 
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Îndrăgitul nostru director de la ITC, 
Victor Megheşan 

 
Viorel Darie – Cercetător ştiinţific gr 3  

Din Laboratorul 2 al ITC condus de Corneliu Maşek 
 

 Istoria ITC-ului - Institutul pentru Tehnica de 

Calcul din Bucureşti -, în mare parte, este în strân-

să legătură cu viaţa şi activitatea unui om emble-

matic al Institutului, inginerul Victor Megheşan. 

 Primul contact al meu cu Victor Megheşan, a 

fost chiar de la angajarea mea şi a soţiei mele la 

ITC, atunci când, primul lucru pe care l-am făcut, 

şi eram atât de nerăbdători să-l facem, era să 

vedem un calculator real, nu doar unul în poze, 

într-un centru de calcul adevărat. Chiar atunci, în 

august 1973, în momentul angajării noastre, 

clădirea cea mare cu 7 etaje din Calea Floreasca 

nr. 167, sediul vestitului ITC, încă nu era pe 

deplin funcţională la toate etajele sale. Soţia, 

Elena, a putut să lucreze deja în clădirea cea nouă 

a ITC-ului, la etajul 4, unde era instalat 

Laboratorul 4 de  Testări şi Documentaţie al  
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dnei Lucia Popescu. Însă Laboratorul 2, cel 

condus de Corneliu Maşek, nu era încă instalat în 

clădirea nouă a ITC-ului, deoarece încă se mai 

făceau amenajări la etajul 1, unde era situat 

Centrul de Calcul, dar şi Laboratorul 2 al lui 

Maşek. Până să se termine amenajările de la etajul 

1 al ITC-ului, Centrul de Calcul şi Laboratorul 2 

al lui Maşek, încă funcţionau în clădirea de vizavi 

de Institut, clădire în stil de pagodă japoneză, cea 

de la FEA. Acolo am făcut cunoştinţă cu mulţi 

dintre cei care erau deja angajaţi la ITC, oameni 

din Laboratorul 2 şi cei din Centrul de Calcul. 

 Îmi amintesc, când am făcut cunoştinţă cu 

viitorul meu şef, Corneliu Maşek, am fost surprins 

de aspectul său fizic, om scund de statură, cu 

aspect de adolescent, isteţ, dinamic, foarte pornit 

în ale tehnicii de calcul. Cu aceeaşi ocazie am 

făcut cunoştinţă şi cu alţi colegi din Laboratorul 2: 

Ştefan Diaconescu, Radu Boca, Cosmovici 

Emanuel, Mihai Martinovici, Sorana Rabinovici, 

Ioana Danale Dobre, Gheorghiţă Ferentz, Mihaela 

Ferentz, Horia Ciobanu, şi încă alte câteva 

persoane. Toţi tineri. Tot atunci am aflat că şeful 

Centrului de Calcul al Institutului, deci şef şi peste 

calculatorul IRIS-50 şi oamenii care se ocupau de 
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acesta, era Victor Megheşan, motiv să-l privesc cu 

respect, cu admiraţie chiar. 

 La acea vreme, Victor Megheşan, deşi mai 

voinicuţ la corp, avea aspectul fizic al unui 

specialist vădit tânăr, dar care impunea deja 

autoritate prin fizicul său, dar, mai ales, prin 

cunoştinţele sale despre calculatorul proaspăt sosit 

din Franţa, acel faimos IRIS-50, având ca sistem 

de operare SIRIS – 2. Domnul Victor Megheşan, 

la fel ca şi alţi zeci, poate sute de specialişti din 

Bucureşti, deja făcuseră nişte cursuri în Franţa în 

vederea preluării proiectului IRIS-50. Sub 

conducerea lui Victor Megheşan, o mulţime de 

ingineri de frunte, electronişti unul şi unul, deja 

lucrau în jurul marelui calculator. Printre aceştia 

erau Dan Maniu, Budu Sergiu, Hans Orth Werner, 

Szucs Attila, Andrei Iosub, Andrei Necula, 

Gabriel Răducanu şi încă alţii.  

 Cu timpul, atât în cadrul Laboratorului 2 

condus de Corneliu Maşek, având menirea de a 

dezvolta sisteme de operare pentru calculatoarele 

care se făceau în ITC, cât şi în Centrul de Calcul 

condus de Victor Megheşan, au sosit şi au plecat 

mulţi tineri specialişti. Cu regret, Hans Orth 

Werner, cel care mi-a fost mentor în învăţarea 

primelor cunoştinţe despre structura calculatoru-
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lui, după ce a plecat în Germania, odată cu pleca-

rea multor germani pe vremea lui Ceauşescu, am 

aflat vestea tristă că bietul Hans a murit. Am re-

gretat mult dispariţia acestuia. 

 Printre cei care au venit sau au plecat din La-

boratorul lui Maşek amintim: Mircea Daniliuc, 

Mircea Dumitrescu, Jean Floricică, Ileana Roman 

– plecată în Australia, Dorel Ciobănaşu, Adrian 

Niculescu, Ioan George, Dan Cociaşu, Sanda Co-

ciaşu, Mihaela Cârstea, Domnica Megheşan, Sori-

nel Bălan, Mariana Rusu, Constantin Stăncescu, 

Florica Moldoveanu, Răzvan Rădulescu, Mihail 

Niculescu, Dumitru Drăgulete, Constantin Florea, 

Mihai Antonovici şi încă alţii. Tot mulţi erau şi 

cei care s-au perindat prin Centrul de Calcul 

condus de Victor Megheşan: Petre Şuprovici – cel 

cu program de calcul element finit pentru baraje, 

Răducanu – iniţial operator calculator, apoi a 

făcut şi facultatea la seral, Carmen Stan, Mihaela 

Popazu, Rodica Aldea, Rodica Popescu, Sorin 

Manea, Brânduşa Kracauer, Ion Cârstea, Radu 

Florian, Cristi Stănescu – cel cu cuplorul pe Felix 

C-256 pentru imagini.  

 Apoi erau fetele de la perforare, îndrumate 

îndeaproape de dna. Ecaterina Linculescu, colec-

tiv în care era şi fica ei, dintre care îmi amintesc 
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de Maria Cuciureanu, soţia operatorului Dinu 

Cuciureanu, precum şi Daniela Şuteu, cea care 

procura bilete la meciurile cu Steaua, întrucât 

soţul ei, Gheorghe Şuteu era campion la lupte, 

actual colonel la Clubul Steaua. 

 Mai erau o pleiadă de operatori, - o vreme 

conduşi de dna. Dicu, mică de statură, blondă -, 

operatori pe care mulţi i-am şi uitat cum îi chema: 

Iliuţă Băncescu – cel şchiop de un picior, mic şi 

cu ochi albaştri; Finţi Dan – cel cu un ochi de 

sticlă; Mihai Croitoriu - ulterior absolvent de 

Drept; Dan Dimian - operator, reprofilat apoi 

programator de Fox, acum contabil, apoi 

operatorii Ungureanu, Udeanu; Dinu Cuciureanu 

şi soţia, Gabi Albuţiu, Alexandru (Sandu) Loghin 

şi alţii. 

 Mai erau şi oamenii de la IIRUC, cei care 

aveau sediu permanent la ITC, care erau chemaţi 

când se blocau sistemele de calcul. Nu-mi mai 

amintesc numele lor. Ca o glumă, erau unii 

programatori aşa de habotnici, că nu se dezlipeau 

de calculator nici când trebuia să plece acasă 

schimbul doi, seara pe la ora 22. Atunci, cei de la 

IIRUC, îi învăţaseră pe operatori să umble pe la 

dulapul UC şi să pună un anumit ştrap, încât 

calculatorul afişa eroarea hard la panou F0F2 şi 
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nu mai puteai lucra de loc la calculator. 

Programatorul se dădea bătut, pleca şi el acasă. 

 Peste toţi aceştia, trebuia să domnească Victor 

Megheşan, să medieze conflictele, să audieze 

reclamaţiile, să potolească spiritele. În asemenea 

situaţii, dl. Megheşan ridica vocea, certa pe cei 

nesupuşi, îi aducea la sentimente mai bune. 

 

 Victor Megheşan făcea, câteodată, încercări 

de a întrona ordinea şi disciplina în Centrul de 

Calcul. Nimeni nu mai avea voie să intre în sala 

calculatoarelor, decât în halat alb, şi numai atunci 

când avea programate ore la “porţi deschise”. 

Doar atunci programatorul putea intra în sala 

calculatoarelor, având cutiile de cartele şi 

programe sub braţ. Se ducea la magnetotecă, 

completa cereri de eliberare suport magnetic, scria 

în jurnal scoaterea din magnetotecă a discurilor 

sau a benzilor de care avea nevoie. Era o colegă 

care avea locul de muncă la magnetotecă, dna. 

Florina Popa. După ce scotea discurile şi benzile 

de care avea nevoie, programatorul aştepta să 

plece cel care avea program “porţi deschise“ 

înaintea sa, apoi începea să lucreze. Dar ora zbura 

repede, de abia apuca să facă vreo două compilări, 

vreo câteva cartele de corecţii. Dar obţinea, cel 
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puţin, un listing nou de program, şi avea ce studia 

până laboratorul său avea iar program “porţi 

deschise” la calculator. Orele la porţi deschise 

trebuiau programate din timp. În afara “porţilor 

deschise“, nu aveai ce căuta în sala 

calculatoarelor. 

 Ca orice minune, asemenea reguli instituite de 

Megheşan în Centrul de Calcul, erau repede 

uitate, şi iar se ajungea ca pe lângă lectorul de 

cartele, şi pe la discuri, să fie ciorchine de 

programatori care-şi aşteptau rândul să-şi monteze 

undeva discul, şi să citească cartelele, să facă o 

rulare. Asta dacă prindeau unităţi valide unde  

să-şi monteze discurile, uneori benzile. Şi iar, 

orele de porţi deschise nu se respectau, unii se 

milogeau să mai fie lăsaţi să facă o rulare, că în 

curând aveau avizări de teme. Lumea se aduna la 

coadă la perforatorul de cartele de corecţii, iar 

unii, în ciuda interdicţiilor, intrau chiar în sala 

perforatoarelor de cartele, să se roage de câte o 

fată să-i facă repede-repede cartelele de corecţii, 

şi, de obicei, acele fete minunate nu te refuzau  

să-ţi facă corecţii, sub  îngăduinţa tacită a severei 

şefe, dna. Linculescu. 

 Victor Megheşan vedea că regulile devin din 

ce în ce mai confuz respectate, însă el ştia că aşa 
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merg treburile, vedea pasiunea programatorilor 

pentru muncă, ştia să tolereze aparentele abateri 

de la reguli. Doar când se mai anunţa vreo vizită 

protocolară la nivel înalt, sau când se făcea vreo 

boacănă prin sala de calcul, atunci se reîntrona 

disciplina de rigoare. 

 Avea un stil propriu de impunere a autorităţii 

printre personalul Centrului de Calcul şi ai 

beneficiarilor acestuia. Dimineaţa, după ce toţi ve-

neau la muncă, făcea inspecţia de rigoare pe 

culoarele Centrului de Calcul, dar şi prin sala 

calculatoarelor. Vocea lui sonoră se auzea peste 

tot, semn că certa pe unii care nu-şi făceau treaba, 

sau nu păstrau ordinea la suporturi magnetice, sau 

programatori fără halate albe, sau cutii de cartele 

lăsate vraişte pe pervazul ferestrelor. Se ducea şi 

la magnetotecă, să vadă dacă fata de acolo este 

prezentă la datorie, mai scotea două trei vorbe 

sonore şi pe acolo. Apoi se retrăgea în camera 

unde erau inginerii hardişti şi cei de sistem. Acolo 

avea preocupări tehnice interesante, în mijlocul 

electroniştilor, mânuind osciloscoape, şi cu greu îl 

puteai deranja din acele cercetări electronice. 

Aceasta până când era chemat la vreo şedinţă, iar 

de la şedinţă revenea târziu, uneori după prânz, 

dacă nu chiar seara, pe întuneric, uimind 
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operatorii care nu se aşteptau la o vizită a lui aşa 

de târzie. 

 Când şi când, îl vedeai pe la UC-ul vreunui 

calculator, împreună cu oamenii săi, încercând să 

măsoare nişte semnale, asta ca să repare vreo pană 

de sistem. Dacă vedeau că nu dau de capătul 

defecţiunii, se lăsau păgubaşi, şi chemau  

IIRUC-ul. 

 Multe metamorfoze suferise sala Centrului de 

Calcul de-a lungul anilor. La început, era doar un 

IRIS-50 atotstăpânitor în sală, împreună cu un 

FELIX-C32, proiect românesc sută la sută, 

proaspăt întors de la o expoziţie de realizări de 

tehnică de calcul, de la Paris. Dar, destul de 

repede, se pare că în anul 1975, apăruse în sala 

calculatoarelor şi “fratele său”, Felix C-256 

asamblat în România, conform proiectului 

franţuzesc. Atunci, în partea din stânga a sălii erau 

încă nişte birouri, plus un hol cu terminale de tip 

teletype sau display. Calculatorul Felix C-256 nu 

era chiar aşa de agreat de programatori ca IRIS-

50, deoarece lectorul de cartele românesc era mult 

mai prost decât cel franţuzesc, venit cu IRIS-50. 

În fine, cam prin anul 1976, în partea stângă a 

sălii de calcul a fost adus un Felix C-512, sută la 

sută proiect românesc, având memorie dublă, 
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viteză sporită, cam 300.000 instrucţiuni pe 

secundă !!! Şi totuşi, IRIS-50 era preferat, tot din 

cauza perifericelor. Cu timpul, în sala Centrului 

de Calcul, au început “înghesuiri”, s-a făcut loc 

mai întâi pentru un I-100, apoi pentru un CORAL. 

În sala perforatorului pentru corecţii, începuseră 

să apară alte microcalculatoare, sau 

minicalculatoare de tip M-18, sau I-102F. 

 Dar, aşa cum a fost creşterea în Centrul de 

Calcul, aşa a venit şi descreşterea. Întâi a fost dus 

din sală Felix C-256, apoi şi Felix C-512. Mai 

rămăsese doar acel vechi IRIS-50, cu lectorul lui 

cel bun. După Revoluţie, a fost dat cadou şi acel  

IRIS-50, zi nostalgică pentru ITC. În Centrul de 

Calcul apăruseră stocuri de cutii cu unităţi 

centrale şi monitoare pentru PC-uri, în special 

pentru afacerea Atronix. Dar, în acele zile, dl. 

Victor Megheşan nu mai era nici director al 

Centrului de Calcul, nici al ITC-ului. După 

Revoluţie toate s-au schimbat, iar dl. Victor 

Megheşan a fost trimis ca director al ITC-CNE, cu 

sediul lângă Fabrica de Calculatoare. 

 Dar să revenim. Cât timp Victor Megheşan 

era director al Centrului de Calcul, toate păreau 

frumoase şi la locul lor. În anul 1977 ITC-ul 

trecuse şi prin încercările marelui cutremur, care 
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zgâlţâise bine instituţia, făcând prăpăd prin 

cabinetele directorilor de la etajul 2. Ţin minte, 

tocmai trebuia să plec în China în zilele acelea, 

trebuia să iau nişte aprobări de la director, iar 

domnul Vasile Baltac conducea într-o ambianţă 

sinistră, cu pereţii avariaţi, în X, atât în birourile 

directorilor, cât şi pe scări. Centrul de Calcul 

trecuse cu bine de această “probă” a cutremurului. 

Era noapte, ora 21.34, calculatorul IRIS-50 

mergea, iar Dan Finţi era operatorul de serviciu. 

Când a văzut că discurile şi unităţile centrale saltă 

nebuneşte pe podea, Dan Finţi, bietul de el, nici 

nu ştia ce să oprească mai repede, discurile sau 

unitatea centrală. Rămăsese blocat. Până la urmă, 

IRIS-50 nu a avut nimic, chiar de a doua zi 

funcţiona bine. 

 Cu zugrăvitul holurilor şi a scărilor ITC-ului 

erau veşnice probleme. Nu erau bani, motiv 

pentru care pereţii interiori arătau jalnic. Totuşi, 

odată, s-a anunţat vizita lui Ceauşescu la ITC. 

Atunci, în grabă, ITC-ul a fost zugrăvit într-un alb 

frumos imaculat, încât aşa frumos a fost mulţi ani 

de atunci, chiar şi după Revoluţie. Evident, în 

Centrul de Calcul era mai greu de zugrăvit, dar s-a 

albit tot ce se putea albi mai facil. 
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 Lucrurile nu stau niciodată pe loc, 

încremenite. Mai ales, la un centru de calcul, care 

suferă permanente modificări în timp. Chiar şi  

ITC-ul suferise multe schimbări între timp. Aşa se 

face că dl. Vasile Baltac a fost avansat în funcţia 

de Director General al ITC, odată cu pensionarea 

dlui. General Dinu Buznea, în anul 1979, iar 

funcţia de director tehnic a fost preluată de Emil 

Tudor. În anul 1981, odată cu promovarea dlui. 

Vasile Baltac la conducerea MICM-ului, în 

calitate de Secretar de stat, funcţia de Director 

General al ITC a fost atribuită lui Victor 

Megheşan, foarte bun cunoscător al întregii 

activităţi din ITC. Dar nu era să fie cea mai înaltă 

funcţie ocupată de Victor Megheşan, deoarece, în 

anul 1985, o decizie guvernamentală a comasat 

mai multe institute într-unul singur, unul mamut, 

iar Director General peste tot acest conglomerat 

de instituţii, numit ICSIT-TCI, a fost desemnat de 

asemenea Victor Megheşan, funcţie pe care a 

deţinut-o până în anul 1990, anul Revoluţiei. Pe 

vremea când Victor Megheşan deţinea funcţia de 

Director General peste acest uriaş ICSIT-TCI erau 

la un loc ITC-ul, cu toate filialele sale, cu Fabrica 

de Memorii din Timişoara, cu CCAB, cu IPA, cu 

ICI, cu liceele de informatică, cu toate centrele de 
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calcul din ţară. În total, vreo 4500 de angajaţi. 

Mare responsabilitate, pentru care Victor 

Megheşan avea aptitudini şi experienţă, astfel 

încât să ţină toate unităţile sub control şi în 

colaborare armonioasă. 

 A venit şi vremea ca această imensă 

responsabilitate să fie luată de pe umerii lui Victor 

Megheşan. După Revoluţie, când toate se 

destrămau, fie bune, fie rele, aşa şi acel mare 

ICSIT-TCI s-a destrămat în componentele sale 

fireşti, iar Victor Megheşan a fost desemnat 

Director la CNE - secţie ITC, pentru proiecte 

software/hardware legate de Centrala Atomo-

electrică de la Cernavodă. De aici, în anul 2008, 

Victor Megheşan a ieşit la pensie. Dar contactul 

lui cu oamenii din ITC, cu care colaborase o viaţă, 

nu s-a încheiat. Menţinea legături cu toţi foştii 

ITC-şti, din întreaga lume, fie prin corespondenţă 

Yahoo sau Gmail, fie prin Facebook. Zilnic, pri-

meam de la el acele foarte frumoase şi interesante 

PPS-uri, primite de dumnealui şi redistribuite, din 

lumea cea largă, cuprinzând toate frumuseţile 

lumii. 

 

 Cei din Laboratorul 2 al Institutului, condus 

de Corneliu Maşek, eram colegi cu Domnica, 
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soţia Directorului Victor Megheşan. Era o doamnă 

de o cumsecădenie şi spirit de colegialitate demn 

de remarcat. Era împăciuitoare, sfătuitoare. 

Povestea adesea despre problemele, sau succesele 

fetelor ei, Cristina şi Ileana. Era o familie 

armonioasă. Când colegele de birou aveau 

probleme în familie, cu copiii, sau cu părinţii, dna. 

Domnica Megheşan era întotdeauna dispusă să 

discute şi să dea sfaturile cele mai bune în 

asemenea situaţii. Motiv pentru care era mult 

îndrăgită de toţi colegii din laborator. Avea ea 

uneori ofurile ei, se plângea că Victor, în multe 

zile, este mai mult oaspete pe acasă, venea foarte 

târziu de la serviciu, din cauza multor şedinţe de 

la ITC, sau de la Centrală. Ce să-i faci, asta-i viaţa 

unui director general! 

 

 Ca să închei această evocare a omului şi 

directorului nostru Victor Megheşan, aş vrea să 

amintesc două ipostaze nostime în relaţia mea cu 

Dumnealui. 

 Prima - în postură de conducător al unei 

instituţii prospere – când era Director General al 

marelui ICSIT-TCI, se decidea repede în ceea ce 

avea de făcut, punând accent pe rezolvarea 

problemelor în spiritul omeniei. Îmi amintesc că, 
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odată, aveam de tipărit nişte cărţi la tipografia 

“Luceafărul“, iar cei de acolo emiseseră o factură 

de plată. M-am dus cu factura la directorul adjunct 

Emil Tudor (şef de proiect hardware pentru 

sistemul Felix C-32). Văzând despre ce era vorba, 

domnul Tudor a ezitat, şi m-a trimis la semnat 

direct la dl. Victor Megheşan. Când a văzut 

dânsul factura, a semnat-o pe loc şi mi-a zis să le 

aduc la semnat pe toate deodată, nu cu ţârâita. 

 A doua ipostază – în calitatea de conducător 

al unei instituţii sărace - când Victor Megheşan 

era deja delegat director la CNE – ITC, la sediul 

de lângă Fabrica de Calculatoare. Am avut atunci 

nevoie să intervin pentru un tânăr care-şi căuta 

imperios un loc de muncă. M-am dus la Victor 

Megheşan, poate avea dumnealui nevoie de un 

tânăr pe post de inginer. M-a primit bine, 

împreună cu persoana cu care venisem şi am 

început să depănăm amintiri. Când s-a ajuns la 

problema cu locul de muncă, cu tot regretul, mi-a 

spus că secţia lui stă extrem de prost financiar, de 

abia se mai menţin salariile pentru cei care mai 

erau încă angajaţi. A fost, cred, ultima dată când  

l-am văzut faţă în faţă pe Victor Megheşan. Păcat. 

Era atât de dezolant sediul respectiv al CNE, 

atunci când am fost la el, pentru că nu erau 
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fonduri de renovare. Azi, însă, fostul sediu CNE – 

ITC, arată foarte bine, s-au găsit fonduri de 

renovare, de modernizare a acelei clădiri, încât 

ITC-ul care s-a mutat acolo posedă un sediu de 

invidiat, modern. 

 

 Acum, după zeci de ani de când am plecat din 

ITC, auzind şi veşti triste precum că unii dintre 

foştii noştri colegi nu mai sunt, stau şi mă 

gândesc, oare la ce erau buni toţi acei ani de 

muncă şi cercetare de la Institut, dacă vedem că 

şi munca noastră, şi o parte dintre oameni nu mai 

sunt, toate încep să fie date uitării, sau, în cel mai 

bun caz, rămân doar poveste. Şi totuşi, acei ani şi 

acea muncă constituie trepte de înălţare a 

noastră, a ţării noastre, pe înălţimile unei 

societăţi evoluate, dominată de uimitoarele 

progrese ale tehnicii de  calcul. Acea epocă este o 

verigă a istoriei românilor, înălţându-se 

necontenit dinspre un trecut mioritic, spre ilu-

minare, spre o civilizaţie europeană. 

 
  

  



Victor Megheșan - Evocări 

 

 

213 

 

 

 

 

Victor Megheşan - ardelean  

get-beget, ca şi mine 

 
Mihaela Popazu (Vlăduţiu) – Cercetător ştiinţific  

gr. 3 Centrul de Calcul - ITC 

 

La întâlnirea din 2010 cu foşti ITC-işti am 

reuşit să ne adunăm un număr semnificativ de 

colegi din Centrul de Calcul, şi ne-am bucurat de 

prezenţa deosebită a dlui. Victor Megheşan. 

A fost o seară foarte plăcută, într-o 

atmosferă relaxată, destinsă, când, pur şi simplu, 

s-au topit distanţele în timp ale celor peste trei 

decenii care ne despărţeau de începuturile 

carierelor noastre în ITC. Eram din nou tinerii de 

atunci, fără orgolii şi bilanţuri, doar dornici să 

pornim pe un drum al ştiinţei şi cunoaşterii, adică, 

în sens mai larg, drumul prieteniei şi dăruirii, sub 

liniştitoarea îndrumare a dlui. Victor Megheşan.  

Ca absolventă a Facultăţii de Matematică / 

Secţia Informatică din Cluj, am venit în vara 

anului 1978 la Centrul de Calcul al ITC Bucureşti, 

unde am constatat că nu m-am îndepărtat prea tare 

de Ardeal, de vreme ce am fost întâmpinată de dl. 
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Victor Megheşan - ardelean get-beget - şi dată în 

grija lui Dan Maniu. 

Victor Megheşan avea un accent neaoş, 

nealterat ardelenesc, chiar după ceva ani trăiţi în 

Capitală, avea o vestuţă tricotată de mâna soţiei 

dânsului, tot ca pe la noi, în Ardeal (Vara, în sala 

calculatoarelor, se păstra o temperatură de 17 

grade, şi dacă ieşeai la cele 34 de grade de afară, 

riscai să tragi o răceală zdravănă, - cum am păţit şi 

eu, de altfel, în acea vară - de strănutam într-una 

în tramvai, spre casă). 

În aceste condiţii, mi-a mai venit inima la 

loc, şi, vorba unui prieten ungur, parcă am prins 

"un picior al lui Dumnezeu", deşi pe fişa de 

angajare Victor Megheşan a scris "va lucra în 

cadrul colectivului de ingineri de sistem de la 

PDP-11" - text care părea atunci a fi în chineză 

curată pentru mine. 

În continuare, aveam să mai descopăr multe 

taine din ITC, o lume nouă, fascinantă, într-o 

atmosferă de lucru prietenoasă, haioasă chiar, dar, 

în acelaşi timp, de înaltă competenţă şi de dorinţă 

de a învăţa cât mai mult, de a fi cât mai bun, mai 

competitiv, dar în limite colegiale. 

Sunt convinsă că această atmosferă era 

insuflată de dl. Megheşan, şeful căruia noi îi 



Victor Megheșan - Evocări 

 

 

215 

 

spuneam familiar “boss”-ul. Mama mea venise la 

început cu mine la Bucureşti, iar eu îi tot 

povesteam încântată ce se întâmpla pe la serviciu, 

cu colegii şi cu „bossu”, şi ea credea că îl chema 

chiar aşa. 

Dânsul ştia să ne motiveze, să ne laude 

dacă era cazul, să ne atragă uneori atenţia dacă 

ceva nu mergea bine. Te credita de la început cu 

foarte multă încredere, pe care apoi te străduiai  

să-i dovedeşti că o meriţi, fiind mândru în sinea ta 

că erai băgat în seamă. 

Sigur, profesional era ireproşabil, avea acea 

detaşare a unui adevărat profesionist, de a nu se 

teme că cineva îi va lua locul, şi atunci avea acea 

bucurie de a discuta de la egal la egal cu toţi 

subalternii săi. Când vedea pe câte unul că este 

foarte capabil, îl sprijinea, îl capacita, făcea să 

aibă condiţii să cerceteze în acea direcţie, în anii 

de pionierat de atunci, şi să pună pasiune în ceea 

ce făcea. 

În acelaşi timp, avea o căldură sufletească 

greu de găsit în vremurile noastre, o bunătate 

plină de candoare ce răzbătea neaşteptat dintr-un 

om atât de impunător, şi nu cred să nu fi încercat 

să ajute pe cineva care venea la el cu vreo 

problemă de rezolvat. Probleme erau multe, fie 
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ore de recuperare, fie programarea schimburilor 

de ture, fie concedii de studii, cursuri, situaţii 

familiale grele etc. 

Avea un fel direct, simplu, de-a explica pe 

înţelesul tuturor unele lucruri aparent complicate. 

Îmi amintesc, de exemplu, cum a exemplificat 

noţiunea de multitasking prin analogie cu o 

gospodină care are de făcut mai multe treburi în 

acelaşi timp scurt, şi cum procedează ea să 

eficientizeze munca ei. 

Nici o clipă nu uita că are şi datoria să ne 

formeze, ne dădea muncă potrivită fiecăruia după 

capacitate şi la timpul potrivit. Mie, de exemplu, 

mi-a propus, chiar de la început, să ţin cursuri de 

formare cu operatorii, ocazie cu care m-am format 

eu însămi, limpezindu-mi nişte nebuloase, şi, în 

plus, am stabilit relaţii de prietenie cu serviciile 

adiacente - operare, perforare, magnetotecă - 

relaţii ce s-au dovedit foarte utile, având ulterior 

prioritate la rularea programelor. 

De asemenea, m-a sprijinit cu trimiterea în 

RDG la cursuri de specializare, la ROBOTRON, 

în vederea importului unui calculator EC 1055 cu 

componente din ţările CAER, în vederea 

compatibilizării IBM 360 cu IRIS 50. Faptul că 

acolo - fiind vorbitoare de germană din şcoală, am 
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mers ca translator pentru ceilalţi colegi din grup -, 

mi-a oferit ocazia unei specializări pentru 

germana tehnică, lucru esenţial în activitatea mea 

la reprezentanţa germană, unde am lucrat ulterior, 

după plecarea de la ITC. 

Acum, privind înapoi cu acea "traceability" 

pomenită de Steve Jobs în celebrul său discurs de 

la Stanford, îmi dau seama cât de importante au 

fost toate aceste începuturi pentru viaţa şi cariera 

fiecăruia dintre noi, şi cât de mult ne-au marcat. 

Atunci erau mai vizibile aspectele 

cotidiene, poantele care dădeau sarea şi piperul 

orelor de muncă gen turnat sare în cafeaua lui 

“bossu”, din greşeală, crezând că e a unui coleg, 

fază la care dânsul a întrebat foarte inocent: da’ 

voi beţi cafea cu sare ? Sau glumiţe de 1 aprilie, 

cu pierderea prin sala calculatoarelor a compila-

torului COBOL, deci imposibilitatea de a rula în 

acea zi programe, sau lăsarea "calculatorului să 

ruleze la foc mic", şi câte şi mai câte, întrucât în 

acest sens inventivitatea colegilor era nestăvilită. 

Îmi amintesc, de asemenea, parcă era azi, 

cum râdea dl. Megheşan din toată inima la 

poantele bune, fără teamă de a-şi ştirbi din 

autoritate, alături de noi, mai tinerii săi colegi, nu 

subalterni. De altfel, invitaţia de conectare la 
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LinkedIn era semnată pur şi simplu colegial: 

Victor. Toată acea atmosferă plăcută de lucru 

venea de mai sus, din necesitatea modelelor. 

Dl. Megheşan ne permitea să ne distrăm, 

dar, în acelaşi timp, ştia că are în subordine nişte 

vârfuri în domeniul tehnicii de calcul - eu îi 

priveam ca nişte monştrii sacri - care erau dispuşi 

oricând să te ajute cu explicaţii, în mod firesc, fără 

să te privească de sus, cu colegialitate şi 

înţelegere. Şi aş da aici, ca exemplu, pe colega 

mea Rodica Popescu, pe care îmi venea greu s-o 

tutuiesc la început. Bineînţeles, mai erau mulţi alţi 

colegi pe care îi admiram.  

Toate acestea te făceau să vii cu plăcere la 

serviciu, ceea ce nu e puţin lucru. 

Se spune că s-ar fi putut face filiale ITC şi 

în SUA, sau Canada, deoarece mulţi dintre cei 

plecaţi acolo, sau aiurea în lume, spun că au rămas 

cu nostalgia atmosferei din Centrul de Calcul al 

ITC.  

Să ne amintim cu drag de dl. Victor Meghe-

şan, cel care, cu siguranţă, ne îndrumă şi ne 

priveşte chiar şi acum de undeva de Sus, din Cer. 
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Victor Megheşan – iniţiator de filiale 
ITC în ţară 

 

Beatrice Ştefănescu - inginer în C.T.C.E. Suceava 

 

Unii oameni au  trăit  istoria, alţii au 

construit-o. În această a doua categorie se află şi 

Victor Megheşan. Cel puţin, în informatica 

teritorială românească. 

Personal, nu am colaborat cu acest domn, 

dar cunosc câte ceva din activitatea sa în Suceava, 

şi cred că ar trebui să vă povestesc despre această 

activitate, atât cât ştiu de la colegii mai în vârstă, 

mai importanţi în funcţii decât am fost eu. 

Ştiu că a contribuit la crearea reţelei de 

Centre Teritoriale de Calcul Electronic (C.T.C.E.-

uri), iniţial având câteva nuclee de informaticieni, 

şi apoi extinse la toate judeţele ţării. 

Cred că a iubit mult Suceava, pentru că în 

acest oraş a creat un centru teritorial care iniţial a 

deservit şi judeţul Botoşani. Şi, de asemenea, 

pentru că la Suceava a iniţiat o colaborare cu 

Universitatea “Ştefan cel Mare”, sub forma unei 

filiale a ITC Suceava, care a funcţionat, până după 
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revoluţie, în incinta Universităţii. S-au derulat 

proiecte ştiinţifice comune, care, îmi aduc aminte, 

că la vremea aceea s-au bucurat de recunoaştere 

naţională. 

A impus un standard deosebit pentru perso-

nalul angajat, în general erau “vânaţi” şefii de pro-

moţie şi cei foarte aproape de vârful listei absol-

venţilor de la facultăţile de profil. Evident, s-au 

creat colective foarte tinere, entuziaste şi 

performante. În câţiva ani, a spune că lucrezi  

într-un centru de calcul electronic reprezenta o 

carte de vizită redutabilă oriunde în ţară. 

A fost un profesionist vizionar, care a simţit 

importanţa tehnologiilor IT şi impactul 

extraordinar al acestora pentru evoluţia societăţii, 

cu atât mai valoros într-o perioadă în care 

România se afla încă după “cortina de fier”. A 

intuit în mod excepţional în ce direcţie şi cu cine 

trebuie colaborat pentru a obţine progresul. 

Şi, nu în ultimul rând, a fost un om ade-

vărat, care şi-a iubit cu patimă munca, colectivul 

şi, în mod deosebit, tinerii. 
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Un interviu prietenos 

Constantin Florea - Cercetător ştiinţific gr. 3, Laborator 

2 din ITC condus de Corneliu Maşek. A mai lucrat la 

CICOOP, IBM – România, în prezent în Canada, Toronto 

 

În 1983, nu-mi mai reamintesc luna şi ziua, 

mă întâlnesc, din întâmplare, cu Liviu Manolescu, 

fost coleg de armată şi facultate, ce lucra la ITC. 

La vremea aceea eu lucram la Centrul de 

Calcul al Centrocoop (CICOOP), din str. 

Floreasca, unde iniţial fusesem angajat ca analist-

programator, dar apoi am lucrat ca inginer de 

sistem având sub administraţie, împreună cu alţi 

colegi, două sisteme Felix (256 şi 1024). Eram 

cam nemulţumit de statutul meu la CICOOP, 

deoarece solicitasem să fiu trimis la nişte cursuri 

de ingineri de sistem, dar cei ce luau deciziile în 

CICOOP îmi refuzaseră cererea pe diverse 

motive, în ciuda faptului că la vremea aceea 

Biblioteca Naţională de Programe (de la ICI) îmi 

omologase şi acceptase două aplicaţii create în 

Assiris: o aplicaţie ce verifica validitatea infor-

maţiei pe benzi magnetice (RezBanda) şi o alta ce, 

de fapt, era o subrutină (CheckPointCreation) ce 
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se putea folosi ca un plug-in în orice aplicaţie 

Fortran/Cobol/Assiris permiţând crearea de punc-

te de reluare, care puncte de reluare, în caz de 

incidente, permiteau să se re-execute o aplicaţie 

de la orice punct de reluare anterior creat. 

Liviu îmi spuse că la ITC este un colectiv 

condus de dl. Corneliu Maşek, ce lucra la un nou 

sistem de operare HELIOS pentru calculatoarele 

Felix 256/512/1024, şi că auzise că se căutau 

specialişti. L-am rugat să se intereseze mai 

detaliat, şi peste câteva zile îmi dădu un telefon, 

spunându-mi că directorul ITC, dl. Victor 

Megheşan, ar vrea să mă vadă; la vremea aceea 

din cărţile pe care le studiasem despre calcula-

toarele Felix ştiam deja că atât Victor Megheşan 

cât şi Corneliu Maşek erau autorităţi tehnice în 

materie de calculatoare Felix. 

  În sfârşit, la data propusă, m-am prezentat la 

ITC, iar Liviu m-a condus în biroul dlui. Victor 

Megheşan. Primul lucru ce m-a frapat, a fost când 

l-am văzut, în halatul alb, aplecat peste nişte 

listinguri cu cod de asamblare Assiris; şi alte 

topuri de listinguri erau pe birou. Era o imagine 

total deosebită faţă de ce văzusem eu până atunci 

la un director de instituţie. Mi-am zis în sinea 

mea: “omu’ ăsta este un profesionist, fii atent ce 
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vorbeşti, că se prinde imediat dacă răspunzi aiu-

rea”. 

Cu o voce de stentor, îmi punea întrebări 

clare, dar profesionale, pentru a-mi testa pregăti-

rea tehnică. În cursul conversaţiei, realmente am 

simţit atitudinea caldă, de fair-play, ce venea din 

partea dânsului. Sunt interviuri şi interviuri; la 

unele te simţi încorsetat, incomodat, iar la altele 

relaxat, destins. În cazul acestui interviu, fără nici 

o exagerare, m-am simţit degajat, ca şi cum aş fi 

avut o conversaţie informală; cred că am vorbit 

chiar prea mult. Liviu era şi el prezent. 

Spre sfârşitul interviului, Liviu, cu bună 

intenţie, ca să-mi sporească şi mai mult şansele de 

succes, a început să spună tot felul de lucruri bune 

despre mine: că mă cunoaşte din armată şi 

facultate, că sunt o persoană bine pregătită, că se 

poate conta pe mine etc., etc.  

La un moment dat, dl. Megheşan l-a 

întrerupt, şi i-a zis ceva de genul “Lasă, Liviule, 

nu-l mai lăuda atât, că dacă o să-l angajăm, o să 

vedem cât de bun este, iar dacă nu corespunde, se 

va izola singur”. Asta a fost tot; ne-am strâns 

mâinile cordial, după care l-a rugat pe Liviu să mă 

conducă la dl. Maşek, unde am avut aceeaşi 

surpriză; dl. Maşek, în celebrul său halat alb, era 
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total îngropat în listinguri. Am discutat pe teme 

profesionale şi cu dânsul, apoi am plecat. 

După câteva zile am primit telefon de la 

ITC, că atât dl. Victor Megheşan, cât şi dl. Cor-

neliu Maşek erau de acord să mă angajeze la ITC. 

Am fost în culmea fericirii; în câteva 

săptămâni am plecat de la CICOOP fără nici un 

regret. 

La câtva timp după angajare, când eram la 

ITC în sala calculatoarelor, dl. Megheşan m-a 

văzut, ne-am salutat, şi, cu aceeaşi voce de 

stentor, zise ceva de genul: “Să trăieşti Costică, 

am auzit de la Maşek că ai intrat deja bine în 

pâine. Bravo !!!”. 

Acesta a fost omul şi directorul Victor 

Megheşan. 
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Deliciul plăcuţelor de la 
demonstraţiile de 23 August 

 

Vlad Bărbunţoiu - Cercetător ştiinţific de gradul 3 din 

Laboratorul CAD-CAM condus de Dan Roman 
 

Printre multe alte lucruri bune făcute pentru 

mine şi Institut, pe mine dl. Megheşan m-a 

“selecţionat” într-o vară pentru acţiunea cu 

plăcuţe la demonstraţia de 23 August. Aşa că, am 

o amintire de la repetiţii, care, cred, o să vă 

stârnească multe nostalgii din tinereţe, din anii 

când lucram la ITC. 

Nu oricine era bun pentru acţiunea cu 

plăcuţe, băieţii erau aleşi unul şi unul, să fie tineri, 

prezentabili, reactivi la comenzi, buni patrioţi. 

Aceste pregătiri pentru marea zi de 23 August se 

făceau din timp, cu trei săptămâni înainte de 

eveniment, cu repetiţii pe orice vreme, fie ploaie, 

fie vânt, sau vremuri caniculare. 
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Figura 22 – Acţiunea cu plăcuţe 

 

Nu era admisă nici o abatere de la comenzi, 

orice greşeală se putea interpreta. 
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„Dragilor, aveţi grijă” 
 

Mircea Neacşa - ing. secţia Prototipuri de la ITC, fost HR 

Manager în perioada 2008 – 2013 la TVR, în prezent 

Jurnalist la TVR - Televiziunea Română 
 

Era în 1985. Prin septembrie... Proaspăt 

liberat din armată la „termen redus”, admis la 

Facultate la seral cu un an în urmă, ca să nu ajung 

prin cine ştie ce colţ de ţară, iată-mă angajat la 

ITC, adică Institutul de Tehnică de Calcul. 

Denumirea oficială - Institutul de Cercetare Ştiin-

ţifică şi Inginerie Tehnologică. Lucram la Atelie-

rul mecanic de Prototipuri, la parter. Carevasăzi-

că, în sectorul Hard. 

Cum, la absolvirea prestigiosului liceu fost 

real, devenit în anii ’80 liceul industrial „George 

Coşbuc” din Bucureşti, m-am ales cu un Certificat 

de Calificare în profesia de prelucrător prin aşchi-

ere, şi am constatat că mi-a fost de mare folos la 

angajarea în acest colectiv. Dl. Ing. Tiberiu Mol-

dovan, şeful de Atelier, (care ne-a părăsit pe 11 

dec. 2013 la vârsta de 81 de ani...) mi-a zis dintru 

început: „Dacă vrei să înveţi meserie, îţi reco-

mand să rămâi în Atelier. Dacă vrei să ai un ser-
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viciu uşor şi să îţi faci Facultatea, du-te într-un 

colectiv de cercetare!”. Şi am rămas la Atelier.  

Ei bine, în timp ce eu mă „lipisem” de cel 

care mi-a fost ani buni camarad, meseriaş şi care 

mi-a împărtăşit toate tainele meseriei de prelucrări 

mecanice prin aşchiere, Ştefan Guist, Nea Fane 

cum i-am zis, şi îi zic şi acum, aud aşa, o rumoare, 

în atelier: „Vine Domnul Megheşan!”... 

Curios din fire, dar, reţinut în mod asumat, 

îl întreb pe Nea Fane: „Cine e?”. Dumnealui îmi 

zice, în felul lui morocănos: „Ai să vezi!”. Şi am 

văzut. Cu ochii tânărului de 19 ani care eram pe 

atunci am văzut un PERSONAJ în adevăratul sens 

al cuvântului: un URIAŞ ca statură, ca de 45 de 

ani, cu o privire atât de blândă, încât acest aparent 

contrast fermecător mi-a atras atenţia încă de 

atunci. Ceea ce era interesant, era faptul că emana 

blândeţe, nicidecum tensiune ori teamă.  Venise să 

ne vadă. Atât. Se întorsese din concediu. 

Acum se cuvine să fac unele precizări. În 

acele vremuri, cel puţin la noi, în Atelier (ulterior, 

am putut constata cu plăcere că în tot Institutul), 

apelativul curent era „Domnul”. Domnul Me-

gheşan. Domnul Moldovan. Domnul Baltac. 

Dom-nul Roman. Domnul... Aveam şi tovarăşi... 

În Atelier... Nu-i nominalizez...  
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În micro-Universul social din Atelier, for-

mat din cei mai buni meseriaşi din Platforma Pi-

pera, F.E.A. şi Electroaparataj - matriţerie şi pre-

lucrări, mai circula un apelativ „popular” în ceea 

ce-l privea pe Domnul Megheşan: Meghe (adică 

MG). Dar spus de fiecare dată cu simpatie. Era u-

nul de-al lor... Mare lucru să poţi câştiga simpatia 

acelor „gladiatori” ai tuturor materialelor! 

1987. Depozitul de cartofi din Str. Heliade 

între vii. Că mă trimiteau pe mine la sortat şi 

ambalat cartofi, era ceva normal în logica acelor 

vremuri - eram student, încadrat muncitor, trebuia 

să-mi fac datoria, în adevăratul sens al cuvântului. 

Dar, ca să vezi cercetători - matematicieni, auto-

matişti, electronişti - ţinând sacul cu cartofi să fie 

umplut, este o imagine a umilinţei la care erau su-

puşi intelectualii în acele vremuri. Din păcate, voi 

mai relata alte exemple de acest gen... 

Cine credeţi că venea să vadă ce fac oame-

nii? Vă rog, reţineţi oamenii! Desigur, aţi ghicit - 

Domnul Megheşan. Aceeaşi blândeţe a privirii 

sale şi aceeaşi dominare întru grijă a staturii sale 

impozante (cel puţin, aşa îl vedeam eu!). 

Că trecea adesea, duminicile, dimineaţa, pe 

la „sectorul” nostru de lucru patriotic de pe 

viitorul Bd. Barbu Văcărescu, devenise deja o 
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obişnuinţă pentru noi. Prezenţa dumnealui, întru-

câtva, umaniza „contextul” acelor duminici de 

muncă obştească impusă... Între ISPE şi podul 

dintre Lacurile Floreasca şi Tei, am lucrat la ame-

najarea acelei artere rutiere, între 1985 şi 1988, de 

la târnăcop şi lopată, până la mătură. Era „sec-

torul” alocat ITC-ului... 

Dar „secvenţa umilinţei supreme” (pentru 

că era, parcă, desprinsă dintr-un film suprarealist!) 

s-a petrecut în vara anului 1988, când, ITC-ul, 

unit deja cu ICI, devenit ITCI, primeşte sarcina de 

la Comitetul de Partid al Sectorului 2, „să-şi aducă 

aportul” (obişnuita expresie a propagandei de 

atunci) în... agricultură!... 

Şi iată cum vreo trei autobuze au fost 

umplute cu „lucrători” de la ITC gata de plecare la 

muncă. În timp ce oamenii urcau în autobuze şi 

tov. secretar de partid de sector 2 veghea vigilent, 

secondat de zeloasa secretară de partid a 

Institutului (nu-i dau numele) ca nu cumva cineva 

„să se sustragă” de la „activitatea programată”, 

domnul Megheşan urcă şi dumnealui în autobuz în 

rând cu oamenii, privindu-i cu aceeaşi grijă... Şi 

tot în rând cu oamenii, a coborât pe câmp, la 

Găneasa, jud. Ilfov, şi, cu căldarea de 10 l în mâna 

stângă şi cănuţa în mâna dreaptă, spre a uda 
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rândul de porumbi de-o şchioapă, fir cu fir. În 

rând cu toţi cercetătorii ştiinţifici gradul III...  

În acest timp, sinistrul secretar de partid de 

sector îşi „etala” vigilenţa: nu cumva, printre 

„lucrători” să fie cineva cu barbă...! Bărbat, pe 

vremea aceea. Inutil să mai spun că era înconjurat 

de „haloul” zelului activiştilor. Desigur, fiecare cu 

câte o agendă la subraţ. 

Şi tot Domnul Megheşan l-a oprit fizic,  

de-a dreptul, pe acel sinistru tov. de la sector, în 

1987 (atunci am văzut eu, or mai fi fost şi alte 

dăţi...), din urmărirea lui penibilă prin 

laboratoarele de cercetare, etaj cu etaj, spre a-i 

„rade” pe cei cu barbă. Atunci, pe scări, între 

etajele 2 şi 3 ale Institutului, am văzut şi forţa 

caracterului Dânsului. Îndurase destul. Era deja 

prea mult. Respectivul a plecat umilit şi furios. 

Bărboşii noştri plecaseră şi ei, mai devreme, pe 

scara din spate, ca de fiecare dată, să nu fie văzuţi 

de activişti... 

În decembrie 1989, apăram Institutul. Eram 

în Centrul de Calcul cu colegii şi prietenii mei 

Nelu Geangu şi Cătălin. Mai era şi domnul Vlad 

Ţepelea. Predam armamentul şi muniţia pe bază 

de proces verbal. Ieşeam din gardă, cu alte cuvin-

te. Era pe la 7 dimineaţa. Cine intră? Domnul 
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Megheşan. Aceeaşi privire blândă, aceleaşi vorbe 

părinteşti: „Aveţi grijă, dragilor!”. Deja puteam 

să-i spunem „legal” Domnul... 

Prin vara lui 1990, ITC-ul se re-brenduia, 

cum am zice azi. Avea un nou logo grafic. Fireşte, 

elementele materiale au fost făcute la Atelierul de 

Prototipuri. Cum eram student în anul VI, deja 

coordonam lucrarea. Când a fost să asamblăm şi 

să fixăm cubul de pe clădire, care şi azi e tot 

acolo, ne trezim cu... aţi ghicit! Domnul Meghe-

şan. „Dragilor, aveţi grijă!”. Am zâmbit cu toţii. 

De drag. Era acolo. Cu noi. Aşa l-am perceput 

mereu. Cu noi! 

În vara lui 1991, am terminat Facultatea, 

am devenit Inginer. Şi am fost încadrat Inginer. 

Aşa cum mi-am dorit 6 ani, la Atelierul de Proto-

tipuri. De-aia n-am plecat după anul I, când, cei 

de la Facultate au vrut să mă treacă de la seral la 

zi... Dar eu, nu şi nu...! Să rămân la Atelier! Des-

tinul, însă, m-a dus pe alte căi, după doar 6 luni. 

Şi aşa a trebuit să mă de-profesionalizez de ingi-

neria pe care am studiat-o cu mare asiduitate şi să 

mă apuc de jurnalism. Vorba ceea: „încurcate sunt 

căile Domnului!”. 

Am aflat că domnul Megheşan s-a retras 

discret la unitatea de cercetare pentru CNE 
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Cernavodă, cu sediul pe Str. Fabrica de Glucoză. 

Acolo, în primii trei ani de lucru, îmi petreceam 

nopţile de sâmbătă spre duminică, fiind „Ofiţer de 

serviciu”. Aşa îmi puteam făcea orele de muncă 

spre a putea pleca la Facultate. Şi cu zilele de 

duminică, pe actualul Bd. Barbu Văcărescu. 

  2009. După 17 ani de carieră jurnalistică şi de 

management în TVR, eram, de un an, deja, Şeful 

Departamentului de Resurse Umane. Se scosese la 

concurs un post de Programator. Le rog pe 

colegele mele să-mi aducă dosarul concursului şi, 

când vine câştigătorul, să treacă şi pe la mine. Zis 

şi făcut. Citesc dosarul. Câştigătorul concursului 

era un domn Viorel Darie. Când mă uit să-i văd 

parcursul profesional, constat că lucrase la... ITC. 

Peste câteva zile, dl. Darie ajunge la mine. 

Mi-a făcut mare plăcere să depănăm amintiri 

despre ITC. Şi – sunt convins! – şi dumnealui. La 

finalul discuţiei, îi zic dlui. Darie. „Am o surpriză 

pentru Dumneavoastră!”. Am scos din dulapul 

meu o revistă şi i-am arătat-o. Era nr. 1 al Revistei 

Institutului de Tehnică de Calcul – august 1985. O 

păstram acolo, în dulapul meu, ca un „memento”, 

spre a nu uita niciodată de începuturi, de Atelier, 

de ITC... Cine erau primii trei semnatari? Domnul 

Vasile Baltac, domnul Victor Megheşan şi dom-
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nul Dan Roman. Am trăit amândoi clipe de emo-

ţie... Şi de nostalgie... 

Prin 2010, dau de domnul Megheşan în 

spaţiul virtual, pe LinkedIn. De atunci, am tot pri-

mit mesaje pe email de la domnia sa. Devenise 

iar, de această dată, în paradigma tehnologică a 

secolului al XXI-lea, o prezenţă în viaţa mea. 

Până într-o zi, când, domnul Vasile Baltac, cu 

care m-am întâlnit, mi-a zis că domnul 

Megheşan... a murit...  

A doua zi, mă văd pe pasarela Televiziunii 

cu domnul Viorel Darie, care aflase şi dânsul... 

Chiar am avut un schimb de email-uri... 

Domnul Megheşan a fost un Om de 

caracter, blând cu noi, plebea, din care făceam eu 

parte atunci, cred că şi cu elitele, dar n-am 

informaţii, prezent de fiecare dată la greu şi 

susţinător şi pavăză deopotrivă exceselor de zel şi 

umilinţelor. Aşa l-am văzut eu atunci, la 19 ani ai 

mei... 

P.S. De fiecare dată când, în drumurile 

mele, treceam pe Str. Nicolae Caramfil, căutam cu 

privirea antena parabolică în consolă, de la 

balconul apartamentului Domnului Megheşan... 
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Victor Megheşan - conducător şi 
strateg 

 

Viorica Droaşcă - Cercetător ştiinţific gradul 3 în 

Laboratorul de Reţele, condus de Riuric Bulgacov 

 Mă consider norocoasă pentru că am avut 

ocazia să lucrez 10 ani în Institutul de Tehnică de 

Calcul, între anii 1982-1992. Aceşti ani mi-au 

schimbat şi mi-au marcat viaţa pentru totdeauna. 

Pe domnul director Victor Megheşan l-am 

întâlnit prima oară la interviul programat pentru 

angajarea în Institut. Emoţiile erau mari, dar 

blândeţea, fermitatea şi inteligenţa cu care domnia 

sa a condus interviul m-au determinat să-mi adun 

gândurile şi să pot da răspunsurile 

corespunzătoare. Fin psiholog şi bun cunoscător al 

fiecărui laborator al Institutului, Domnul 

Megheşan m-a repartizat în Centrul de Calcul, 

într-un colectiv de oameni tineri, entuziaşti şi 

neatinşi încă de microbul invidiei şi al 

concurenţei, în sensul neplăcut al cuvântului. 

Nu a fost uşor, dar, cu ajutorul acestora, şi 

prin muncă asiduă, am reuşit ca în câteva luni să 
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mă integrez în colectiv, şi să-mi aduc aportul, 

după posibilităţi, la realizarea proiectelor. 

Este ştiut că acolo unde densitatea de 

inteligenţă pe metru pătrat este mare, îşi face loc o 

luptă între orgolii, iar disputele, nu întotdeauna 

ştiinţifice, pe diverse teme, între laboratoarele 

institutului, să ajungă până în biroul directorului 

general.  

Aici interveneau întotdeauna calităţile 

deosebite de mediator ale domnului director 

Victor Megheşan, care, cu tact, a ştiut să găsească 

soluţii şi să aplaneze orice conflict, înainte de a se 

transforma într-o luptă vizibilă din afara 

Institutului, şi cu rezultate negative pentru toţi. 

Acest lucru s-a simţit mult după retragerea 

domnului Megheşan de la conducerea Institutului, 

când „lupii tineri au început să-şi arate muşchii şi 

colţii unii altora”, astfel încât, coroborat şi cu 

lipsa investiţiilor în cercetare, după anul 1989, 

practic, să se ajungă ca Institutul să fie în starea de 

colaps financiar.  

Sufletist şi conştient de responsabilitatea 

pe care o avea faţă de salariaţi, în ultima perioadă 

a directoratului, domnul Victor Megheşan se 

zbătea din greu pentru a face rost de proiecte, 

respectiv bani pentru plata salariilor. Puţini sunt 
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aceia care ştiu câte compromisuri s-au făcut 

pentru supravieţuirea Institutului în acea perioadă 

grea, astfel încât toţi salariaţii să lucreze şi să fie 

remuneraţi conform schemei de salarizare. 

În concluzie, consider că perioada în care 

domnul Victor Megheşan a condus Institutul de 

Tehnică de Calcul, cu competenţă, echidistanţă şi 

multă omenie, a fost benefică pentru toată lumea, 

şi de aceea îi voi purta o frumoasă amintire. 
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Amintiri despre “Bossul” 
Mihail Prundaru - Cercetător ştiinţific gr. 3  

în laboratorul de prelucrări de imagini 
 

Dl. Megheşan era tipul de şef care impunea 

din primul moment când îl cunoşteai! Este ade-

vărat că îl ajuta şi fizicul impunător! Deşi la un 

moment dat director plin al ICSIT-TCI, adică răs-

pundea de peste 4000 de suflete, era cel mai acce-

sibil cadru de conducere al institutului! Era des-

chis, direct şi prietenos! Tocmai aceste trăsături 

de caracter i le voi evoca în rândurile de mai jos. 

Era în vara lui 1990, adică după “revoluţia” 

din decembrie 1989. Institutul era în plin proces 

de transformare din punct de vedere al perso-

nalului şi al activităţii. Dl. Megheşan era acum 

director adjunct în sediul din Floreasca, obiectivul 

principal fiind acoperirea cu contracte a capaci-

tăţii de cercetare a Institutului! Eu tocmai mă 

întorsesem din concediu: prima dată în vest! De 

fapt a fost în sud, adică Grecia! Intrând în clădirea 

Institutului am dat cu ochii de un anunţ: “firmă 

japoneză de grafică şi prelucrări de imagini caută 

2 ingineri pentru a lucra în Japonia pentru 2 ani”! 

Acum poate să pară un anunţ banal, dar atunci era 
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ca un scenariu de science-fiction! Când spun asta 

cei care au trăit vremurile acelea ştiu ce înseamnă! 

La momentul respectiv, lucram în cadrul labora-

torului de prelucrări de imagini şi tocmai fusesem 

admis la doctorat cu o temă de prelucrări de ima-

gini şi recunoaştere de forme. Ar fi fost, pentru 

mine, ocazia ideală a carierei mele! 

Văzând anunţul mi-am închipuit că oricum 

locurile sunt probabil deja date şi anunţul este 

numai pentru a da un luciu de corectitudine 

procesului de selecţie! Cu un an înainte, după o 

aşteptare de aproape 10 ani, mi s-a permis să dau 

examen pentru admiterea la doctorat la Facultatea 

de Electronică şi Telecomunicaţii. Am constatat 

pe propria piele ce înseamnă un proces cu 

rezultate cunoscute dinainte! De aceea, sceptic 

fiind cu privire la corectitudinea procesului de 

selecţie, m-am gândit să întreb dacă am vreo şan-

să, înainte să mă înscriu la interviurile de selecţie. 

Singurul cadru de conducere pe care-l ştiam şi mă 

ştia era dl. director Megheşan. De aceea am bătut 

la uşa biroului său de la etajul 2 pentru a întreba 

direct dacă se ştiu deja cei doi ingineri ce vor 

lucra în Japonia! Ştiam că dl. Megheşan era un 

om direct, deschis şi corect. Şi nu m-am înşelat, 

dl. Megheşan mi-a spus doar atât: “Mihai, dacă 
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vrei să lucrezi în Japonia, atunci înscrie-te! Proce-

sul de selecţie este condus de un japonez, repre-

zentant al firmei Graphica, iar ITC-ul a fost ales 

pentru a furniza cei doi specialişti datorită relaţi-

ilor dlui. Baltac”, pe vremea aceea ministru la 

noul creat Minister al Electronicii şi Electroteh-

nicii. Mai târziu am aflat că ITC-ul trebuia să 

primească, în schimbul celor 2 ingineri, 2 staţii 

grafice produse de japonezi. Însă firma Graphica 

nu s-a ţinut de cuvânt. De vină a fost situaţia 

economică din perioada post “bubble economy” 

care a dus cu timpul şi la falimentul firmei Gra-

phica! 

Procesul de preselecţie, selecţie şi plecare 

în Japonia a durat cam 5 luni. Pentru vremea 

respectivă a fost un record de viteză. În loc de 2 

ingineri, datorită largului ecou avut, firma 

japoneză a luat 5 ingineri! Numai la preselecţie  

s-au prezentat peste 70 de cercetători din ITC 

Bucureşti şi celelalte filiale! 

După ce ne-am instalat în Japonia, 

preşedintele firmei Graphica, dr. Kansei Iwata, l-a 

invitat pe dl. Megheşan în Japonia să ne vadă la 

lucru, în Tokio. Fiind cel mai în vârstă dintre 

cercetătorii români, am avut ca sarcină să-l 

însoţesc pe “bossul” în programul său în Japonia.  
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Am fost împreună cu dl. Megheşan în vizită 

la prof. Kuni de la Todai, Tokyo Daigaku, adică 

universitatea tehnică cea mai renumită din 

Japonia. Ştiu că dl. Megheşan a fost foarte 

interesat de ceea ce am văzut acolo: prof. Kuni 

fiind unul dintre părinţii industriei de roboţi din 

Japonia. Dacă nu mă înşel, dl. Megheşan îşi 

pregătea lucrarea de doctorat atunci. În tot timpul 

şederii în Japonia, am cunoscut şi omul 

Megheşan, nu numai directorul ITC. Un om cald, 

bonom, deschis, complet lipsit de morga unui 

director! 

Anii au trecut şi nu l-am mai văzut pe dl. 

Megheşan, decât o dată, după ce m-am întors din 

Japonia: era aproape de pensie. Veşti despre 

“bossul” aveam de la Dan Maniu cu care mă 

vedeam aproape în fiecare an în SUA. Acum un 

an am început să primesc e-mail-uri de la dl. 

Megheşan, un fel de buletin cu fişiere Power Point 

cu subiecte diverse, dar întotdeauna de calitate.  

Acum câteva luni, aceste e-mail-uri, cu care 

mă obişnuisem, au încetat. În vâltoarea evenimen-

telor cotidiene, nu am dat importanţă acestui fapt, 

şi nu am ştiut că cel care era “bossul” nostru în 

Centrul de Calcul al ITC, din anii 1980, nu mai 

era printre noi! 
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Şeful pe care orice angajat şi l-ar fi 
dorit 

 

Mihai Olariu - Cercetător Ştiinţific gradul 3,  

ITC - Bucureşti 
 

Am ajuns la Centrul de Calcul al ITC în 

vara anului 1978. În cei doi ani şi jumătate cât am 

lucrat acolo, am avut, din păcate, puţine ocazii să 

interacţionez direct şi în exclusivitate cu dl. 

Megheşan. Cu toate acestea, l-am apreciat foarte 

mult pentru profesionalismul său, integritatea, 

toleranţa, prietenia şi bunul simţ. 

Într-o perioadă în care emigrarea din 

România era o invitaţie la abuzuri şi repercusiuni 

de tot felul pentru aplicant, am convingerea că dl. 

Megheşan a făcut tot posibilul să nu fiu margina-

lizat. În fapt, până la plecarea din România, viaţa 

mea la ITC a rămas neschimbată. Pentru asta tre-

buie să-i mulţumesc din nou.  

Când am plecat de la ITC am luat cu mine 

două sfaturi semnificative de la dl. Megheşan. Pri-

mul era, ca în momente dificile, profesionale sau 

de viaţă, orice problemă, oricât de complexă este 

alcătuită din probleme simple, deci rezolvabile. 



Victor Megheșan - Evocări 

 

 

244 

 

Al doilea sfat a rezultat dintr-o anecdotă cu 

tâlc, care, cred eu, era o favorită a dlui Megheşan: 

- Ce faci bade? Şezi şi gândeşti? întreabă un 

drumeţ. 

- Numa şed, răspunde ciobanul. 

Concluzia, în opinia mea, era o invitaţie la 

autocritică, reflexie şi îmbunătăţire personală.  

După ce am părăsit România în 1980, şi du-

pă diferite experienţe avute lucrând pentru diverse 

companii din SUA, am ajuns să-l apreciez încă şi 

mai mult pe dl. Megheşan; sunt convins că perso-

nifica şeful pe care orice angajat şi l-ar fi dorit.  

În 1983 m-am reîntors în România pentru o 

scurtă vizită şi, desigur, am dorit să-mi revăd co-

legii. Într-o perioadă de teribilă persecuţie poli-

tică, dl. Megheşan şi-a asumat riscul de a se întâl-

ni cu mine; a fost extrem de amabil, deschis, cor-

dial şi mi-a făcut mare plăcere să-l revăd. 

În iunie 2010, după câteva încercări nereu-

şite în anii precedenţi, mi-am realizat dorinţa de a 

mă revedea cu colegii. A fost ultima dată când l-

am reîntâlnit pe dl. Megheşan. A fost încă odată o 

revedere de neuitat! 

Regret dispariţia prematură a dlui. Meghe-

şan. Îmi voi aminti întotdeauna cu drag de clipele 

petrecute împreună. 
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Capetele magnetorezistive realizate 
în straturi subţiri 

Georges Chiriţă – Cercetător ştiinţific în Laboratorul de 

Discuri condus de Riuric Bulgacov, în prezent fondatorul 

fundaţiei Chiriţă din Paris Franţa 

Dispariţia prematură a domnului director 

Victor Megheşan m-a întristat profund, a fost un 

mare vizionar în domeniul IT, un foarte bun 

coleg, iar sub conducerea dumnealui la direcţia 

ITC-ului s-au realizat proiectele cele mai impor-

tante.  

Una dintre aceste realizări de excepţie ale 

ITC-ului sub conducerea domnului director Victor 

Megheşan au fost capetele magnetorezistive reali-

zate în straturi subţiri. 

Dl. director Victor Megheşan ne-a sprijinit 

la crearea primului laborator de cercetare pentru 

realizarea capetelor magnetorezistive în straturi 

subţiri, utilizate la citirea informaţiilor pe benzi 

magnetice şi discuri. 

Acest fenomen magnetorezistiv, a fost una 

dintre primele aplicaţii cu adevărat semnificative 
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ale nanotehnologiei care a găsit aplicaţii directe în 

electronică.  

Pentru a realiza aceste capete magneto-re-

zistive în straturi subţiri, am lucrat, printre alte-

le, cu pompe de vid atomo-moleculare şi am fabri-

cat, personal, un generator de coroziune ionică. 

În urma cercetărilor şi experienţelor făcute 

în acest laborator în 1987 am realizat cu succes 

primul cap magnetic care folosea o dublă 

tehnologie, magnetorezistivă pentru lectură, şi 

inductivă pentru scrierea informaţiilor magnetice 

pe benzi şi discuri, realizate în straturi subţiri. 

Dl. director Victor Megheşan a intermediat 

implantarea acestei noi tehnologii de fabricare a 

capetelor magnetorezistive la ITC Timişoara. A-

veam nevoie doar de o sacoşă de materiale, şi, în 

rest, materie gri pentru a asigura producţia pe un 

an. 

Din nefericire, nu am putut continua 

această aventură pentru că după revoluţie nimeni 

nu se mai interesa de cercetarea fundamentală şi 

fără nici o posibilitate de a fructifica aceste 

cercetări în România.  

În lume la acea dată nu existau decât 5 

laboratoare care se ocupau de capete magneto-
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rezistive, unul dintre ele fiind la ITC. Evident, 

celelalte laboratoare au continuat să se dezvolte. 

  În anul 2007 francezul Fret şi germanul Grun-

berg au primit premiul Nobel de Fizică pentru 

realizarea în 1988 a unor capete magnetorezistive 

similare cu cele realizate de noi la ITC încă din 

1987. Astăzi aceste capete magnetorezistive echi-

pează toate hard discurile din lume.  

  Rămân profund recunoscător domnului 

director Victor Megheşan, fără sprijinul lui, astăzi 

nu m-aş putea mândri că am lucrat într-un 

domeniu care mai târziu a fost premiat cu 

prestigiosul “prix Nobel de Physique “. 

 
Figura 23 - Capete magnetorezistive ITC 1 
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Figura 23 reprezintă capete magnetorezis-

tive pentru lectură şi inductive pentru scrierea 

informaţiilor magnetice realizate la ITC în anul 

1987. 
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Victor Megheşan 
 

Ing. Călin Mărcuşanu, 

Director general Editura Fin Watch 

 

La începutul lui 2008, cu ocazia pregătirii 

programului editorial anual al revistei Market 

Watch, am consultat un apropiat al revistei, Sorin 

Guiman, preşedintele firmei Allevo (atunci se 

chema BIS), specializată în sisteme informatice 

pentru industria bancară. Acesta mi-a sugerat că 

ar fi interesantă o rubrică de memorii din perioada 

de început a calculatorului în România. 

Sorin a şi finanţat în principal articolele 

apărute în foileton în acel an. La generosul 

proiect au aderat şi alte personalităţi din industrie 

precum prof. Vasile Baltac, Dan Roman - CEO 

Kapsch (pe atunci director S&T) şi Traian Dorin 

Mihu - preşedinte Felix Telecom.  

Sorin mi-a dat totodată şi o listă cu pionierii 

din industrie care ar trebui vizitaţi. Lista începea 

cu Victor Toma, creatorul primului calculator 

electronic românesc, CIFA 1, şi continua cu foştii 

directori şi şefi din ITC: Dinu Buznea, Vasile 
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Baltac, Victor Megheşan şi ajungând apoi la cei 

din generaţia Dan Bedros şi Adrian Stoica. 

Victor Megheşan mi-a primit vizita cu 

sufletul deschis şi dornic să vorbească, chiar cu 

plăcere, despre anii de aur ai ITC-ului. Fiind în 

vervă, mi-a depănat amintiri câteva ore 

bune. Bogăţia amintirilor lăsa să se vadă atât 

bucuria de a vorbi despre acei ani, cât şi 

apropierea pe care a avut-o la vremea respectivă 

de colegii şi subordonaţii din ITC. Mi-a 

relatat despre mulţi ca despre proprii copii, deşi 

aceştia nu fuseseră decât colegi ceva mai tineri. 

Despre cei mai mulţi a avut numai cuvinte de 

laudă, sincere, fiind entuziasmat de succesul 

acestora, unii acum plecaţi aiurea, peste ocean, 

sau alţii rămaşi în ţară, cu afaceri proprii. Cu mulţi 

a păstrat relaţii apropiate, printr-o corespondenţă 

activă dar nu în genul relaţiilor noi, de afaceri, 

dezvoltate după 89. 

Deşi a fost un bun organizator, rezistând la 

conducerea ITC-ului un deceniu, până în 89, după 

revoluţie Victor Megheşan nu s-a lansat în afaceri, 

pentru că, aşa cum singur mărturisea "la afaceri 

am fost şi rămân o nulitate". Practic, prin 

plecarea lui Megheşan de la conducerea Institutu-

lui, în 90 se sfârşea o lume, şi pentru omul Me-
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gheşan dar şi pentru Institut. Dar şi începea 

totodată o lume nouă, pe care Megheşan nu a 

dezavuat-o şi i-a recunoscut meritele, deşi domnia 

sa nu a aderat la ea. Victor Megheşan era altfel 

construit, altfel format, prea altruist pentru a face 

afaceri, prea bun, prea generos şi cu prea mult 

caracter. Nu înţelegea cum poţi să fii şi corect dar 

să mai faci şi profit. Prefera să se considere doar 

un bun inginer şi un conducător poate de modă 

veche.  
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Despre unii specialişti din IT şi ITC 

Victor Megheşan - Articol publicat în Revista 

Market Watch în decembrie 2008 

Dinu Buznea / Florin Munteanu / Vasile Baltac / 

Emil Tudor / Traian Ciobanu / Dan Maniu / Dan Roman / 

Nicolae Badea / Ion Ţiriac / Sorin Guiman / Sorana 

Rabinovici / Dan Farcaş / Josef Kaufmann / William 

Lowenfeld /Tiberiu Ilin / Dan Bedros / Sergiu Budu / 

Corneliu Maşek / Grigore Popescu / Megheşan jr. 

• Domnul Dinu Buznea a fost primul care a 

creat în România condiţiile ca oamenii să lucreze 

în industria de calculatoare. Pe vremea când eu 

eram la MECIPT, echipa lui Buznea a realizat 

primul calculator militar*. A fost primul colectiv 

care a dat oameni specializaţi în calculatoare. 

Săvulescu şi Roşu Mihai, cu care am fost în prima 

delegaţie în Franţa pentru calculatoarele IRIS, 

provin din echipa lui Buznea. Fiind un foarte bun 

organizator şi ştiind să strângă în jurul lui oameni 

de calitate, Buznea a pus practic în funcţiune ITC-

ul. Spre deosebire de Dinu Buznea, predecesorul 

acestuia la conducerea ITC, Florin Munteanu, a 
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fost un om deosebit, dar departe de calităţile pe 

care trebuie să le aibă un conducător.  

Mai târziu, după plecarea lui Vasile Baltac în 

minister, director a venit Tudor Emil, fost şef al 

secţiei militare din ITC, şef de laborator mult 

timp, iar apoi director adjunct şi director plin. 

Tudor era cam fricos din fire, iar relaţia dintre 

ITC şi organele de partid îl obligau de multe ori să 

ia hotărâri pe loc, ceea ce nu era în firea lui.  

Eu am „rezistat” la conducerea ITC până în 

1989 când revoluţia l-a pus director pe Ciobanu 

Traian, din echipa lui Segal Armand. Ciobanu 

era foarte bun inginer, dar nu atât de bun 

conducător, după părerea mea, dar revoluţiile nu 

au logică, iar eu m-am bazat în viaţă pe logică.  

• După revoluţie, mulţi oameni de valoare din 

ITC şi-au căutat un alt drum. De exemplu, bunul 

meu coleg Maniu Dan, pe care l-am lăsat şef al 

Centrului de calcul când eu am fost numit director 

în 82, a plecat după revoluţie în SUA, undeva în 

zona New Jersey, unde lucrează tot într-un centru 

de calcul.  

Dar şi dintre cei care au rămas în ţară foarte 

mulţi au avut cariere de mare succes în afaceri, ca 

să nu pomenesc decât de Dan Roman şi Nicolae 

Badea.  
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La Dan Roman mi s-a părut esenţială, pentru 

institut în special, capacitatea sa organizatorică. 

Pe vremea aceea, proiectarea asistată de calculator 

era un vis, un deziderat foarte greu de realizat. 

Pentru că orice proiect are o parte de proiectare 

propriu-zisă şi o parte de desenare a ceea ce ai 

gândit şi calculat. În ITC nu aveam atunci aceste 

facilităţi, iar Dan Roman a primit sarcina să se 

ocupe de această chestiune şi a realizat-o 

magnific. Am ajuns să avem atât un sistem de 

proiectare pe calculator, cât şi o masă de mare 

performanţă pentru desenat. Dan Roman a început 

treaba asta şi a realizat-o la un nivel foarte bun.  

Nicu Badea (Dincă) era un foarte bun 

organizator, dar şi un mare pasionat de economie. 

Era şi un coleg loial. Nu s-a folosit niciodată de 

faptul că era ginerele lui Dincă (Teleagă). A 

rămas de o corectitudine impecabilă şi acelaşi 

pasionat de tehnică de calcul.  

• Eu n-am nici o calitate din punct de vedere 

al afacerilor şi am recunoscut întotdeauna acest 

lucru. Mi-a plăcut să organizez, dar la afaceri am 

fost şi rămân o nulitate. Pentru că sunt două 

lucruri distincte. Am destui foşti colegi care deţin 

ambele calităţi.  
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De exemplu, fostul meu coleg de şcoală Ion 

Ţiriac este şi bun organizator şi geniu în afaceri 

(dar şi un zgârcit notoriu**). În business trebuie 

să fii foarte realist, cu picioarele pe pământ, să ai 

o viziune clară despre ce se întâmplă. Dacă ştii să 

oferi ce, cui şi când trebuie, câştigi. Dacă vii peste 

5 minute poţi să pierzi tot. Eu, ca director în ITC, 

ştiam altceva. Noi nu cumpăram şi nu vindeam 

nimic.  

• Cu Sorin Guiman am lucrat când era la 

ITC, el fiind din Poiana Mărului, tot de pe lângă 

Braşov ca şi mine. Sorin este un inginer deosebit, 

cu un bun simţ cum rar întâlneşti şi cu o minte 

strălucitoare. Oameni de un asemenea caracter 

sunt mai puţini în lumea asta a afacerilor. Atunci 

când interesul poartă fesul, mulţi nu mai au nici 

mamă, nici tată (asta apropo de Ţiriac). Ori Sorin 

a fost mereu de o corectitudine impecabilă şi a 

căutat să fie, mă şi mir cum de reuşeşte să reziste 

în afaceri, pentru că e cam greu să fii şi corect, şi 

prosper. Pentru că a fi corect costă, corectitudinea 

e scumpă.  

• Am avut la ITC o ingineră care a terminat 

facultatea în 1970 cu nota 10, se numea Rabino-

vici Sorana. Avea o minte luminoasă, cum rar am 

întâlnit, strălucea. A fost unul din pionii de bază 
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pentru crearea sistemelor de operare pentru 

calculatoarele mari. Era băieţoasă, ştia să pună la 

punct un calculator. Dar, când am încercat să o 

trimit în vreo delegaţie, oriunde, măcar în RDG 

(în 1984), nu se putea pentru că o chema 

Rabinovici, fostă Merovici. M-am rugat de dom-

nul Baltac, care era ministru şi o cunoştea, dar nici 

dânsul nu a putut face nimic. Colega şi prietena ei, 

Ioana Dobre, care profesional era un sfert din 

Sorana***, plecase de foarte multe ori în 

străinătate în acea vreme.  

Până la urmă, înainte de ’89, Sorana a emigrat 

în America, legal, împreună cu familia, pentru că 

asta era admis. Nu e în logica mea, ci a acelor 

vremuri.  

• Dan Farcaş este şi el deosebit, dar altfel. Pe 

vremea Meciptului DC (Farcaş) nu era unul dintre 

cei mai buni programatori, se plictisea repede la 

MECIPT. În schimb scria SF-uri, avea talent şi 

era pasionat la scris, dar mai puţin la programare 

sau calculatoare. Kaufmann şi Lowenfeld îl 

ignorau pentru că nu era dintre cei cărora nu le 

mai trebuia de mâncare dacă stăteau la calculator, 

aşa cum era Baltac, spre exemplu.  

• Kaufmann, doctor în matematică, dar cu 

diploma nerecunoscută, era pe vremea aia 
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muncitor. Asociatul său Lowenfeld nu era om de 

ştiinţă, dar era un organizator fabulos, foarte 

descurcăreţ, putea să aducă orice şi să pună pe 

masă. Ori, Politehnica din Timişoara fiind săracă, 

asta era o mare calitate. În întreprinderea lor, 

gânditorul a fost Kaufmann, iar întreprinzătorul 

Lowenfeld: a fost nevoie de ambele elemente în 

această combinaţie. Cei doi au făcut între ei un fel 

de contract, că dacă în trei ani reuşesc să realizeze 

calculatorul bine, dacă nu, se lasă. Astfel că Lo-

wenfeld s-a dus la Moscova şi a adus de acolo 

tone de lămpi de radio, rezistenţe, condensatori 

ş.a.m.d., toate ruseşti. După asta, s-a dus în Unga-

ria şi a adus un tambur pentru memorie, de la 

Academia din Budapesta, nu nou, dar nici uzat. 

Aşa s-a născut Meciptul. După această izbândă lui 

Kaufmann i s-a recunoscut diploma şi a obţinut un 

post de profesor de matematică la facultate, iar 

Lowenfeld a fost numit mai târziu directorul 

Centrului teritorial de calcul Timişoara. Ambii au 

emigrat ulterior în America. Calculatorul ME-

CIPT există şi acum la muzeul tehnicii din 

Timişoara.  

• Vasile Baltac a fost profesorul meu la Timi-

şoara. Prin el am ajuns la tehnica de calcul, când, 

fiindu-i prezentat ca student la un cerc ştiinţific 
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din facultate, m-a luat şi mi-a arătat Meciptul. Am 

început prin a face programe pe calculator încă 

din anul doi de facultate. Baltac m-a reţinut şi  

mi-a dat şi alte lucrări de acest gen. Mai târziu, 

fiind cooptat în echipa Mecipt, am avut un coleg, 

Viţan. Acesta se ocupa de memoria cu toruri de 

ferită a calculatorului şi nu reuşea să-i dea de cap, 

s-o facă să meargă corect. Pe mine mă apuca 9-10 

seara la Mecipt, aşa că o dată, cerându-i voie lui 

Baltac, m-am implicat în montajul lui Viţan, am 

mai adăugat două circuite şi a mers. Asta a fost o 

surpriză totală pentru ceilalţi, remarcându-mă 

acum şi pe parte de hardware. Mai târziu, când a 

venit director tehnic la ITC în Bucureşti, Baltac 

şi-a luat cu el toată echipa. Şeful filialei ITC Ti-

mişoara a rămas un softist, Tiberiu Ilin, iar după 

revoluţie a fost pus pe această funcţie Dan Be-

dros, numit apoi şeful fabricii Alcatel România. 

Cu Bedros am fost coleg de grupă la facultate.  

Baltac a avut mereu în spate o echipă pe care 

s-a bazat şi oameni de nădejde care, dacă spun 

ceva, apoi şi fac. Astfel de oameni erau Budu 

Sergiu, inginer electronist, dar şi mecanic foarte 

bun, la fel Maşek Corneliu, fost şef de laborator în 

ITC, actualmente la IBM România. După 

revoluţie, Budu a lucrat la Minolta, în perioada în 
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care şi-a construit casa din Baloteşti; a fost o 

vreme la firma lui Baltac şi mai recent l-am 

întâlnit la o companie de catering.  

• Faima şi tradiţia românilor în domeniul 

informaticii s-ar putea să apună.  

Noi suntem azi buni în calculatoare pentru 

că am avut o industrie de profil, iar ITC-ul a fost o 

instituţie în care a existat o atmosferă de emulaţie, 

propice dezvoltării de mereu noi talente în infor-

matică. Acum aud că institutul s-a vândut la 

„vagonari“ şi ăsta e încă un pas spre distrugerea 

acestui mediu datorită căruia informaticienii 

românii au ajuns unde au ajuns. Uitaţi-vă că 

Institutul de cercetări în electronică (ICE) de 

lângă ITC a fost demolat, acum acolo este o 

groapă în care se va construi altceva, la fel FEA şi 

IEMI au fost rase. Aşa va dispărea probabil şi 

ITC-ul, se va transforma într-o investiţie 

imobiliară.  

 

Grigore Popescu, ultimul director al 

Institutului, a deranjat probabil factorii de decizie 

din AVAS şi a fost mazilit. Distrugerea fizică a 

acestor adevărate „lăcaşe de cultură” informatică 

şi pepiniere de talente, ultime bastioane ale 

tradiţiei şi practicii româneşti din domeniu, va 
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duce la pierderea avantajului competitiv faţă de 

alte ţări, câştigat de noi în 2-3 decenii de 

acumulări şi muncă.  

• Am două fete care, împotriva voinţei 

mele, au terminat electronica.  

Una este softist în Canada împreună cu so-

ţul ei, tot electronist, cealaltă este şeful aprovi-

zionării la Marriott Bucureşti.  

 

 
Victor Megheşan 
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„A fost perioada când aveam în subordine circa 

4350 de suflete, eram director peste ITC, ICI, 

CCAB şi aveam în subordine toate centrele de 

calcul teritoriale, dar şi liceele cu profil de 

informatică şi multe filiale ITC în ţară 

(Timişoara ITC dar şi Fabrica de Memorii, Cluj, 

Iaşi, Constanţa, Craiova).“  
* 

Comentariu la articolul de mai sus, publicat în decembrie 2008 în 

revista Market Watch: 

 

* Victor face o uşoara confuzie, Dinu Buznea n-a lucrat în 

domeniul calculatoarelor la armată şi înainte de a fi numit 

director la ITC, a fost directorul Institutului de cercetări 

electronice, vicepreşedinte CNST si director general ICI 

 

 

** Ion Ţiriac are reputaţia de a fi foarte econom, Victor pare 

a-l cunoaşte de tânăr 

 

 

*** Afirmaţie exagerată a lui Victor făcuta evident în stilul 

comparaţiilor sale cantitative amintite de dl. Baltac, vezi pag. 

33 
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Cele două decenii ale industriei de 
calculatoare româneşti 

 

Victor Megheşan povesteşte despre anii de aur ai ITC 

(articol din Market Watch 2008) 
 

 

Victor Megheşan - bunic 

 

Director al ITC în perioada 1981-1989, 

unul din oamenii cei mai implicaţi în cercetarea şi 
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fabricaţia de calculatoare din România, ne-a oferit 

o succintă perspectivă a deceniilor VIII şi IX din 

ITC, de referinţă în ceea ce priveşte industria 

românească de calculatoare.  

 

Primii ani în ITC  
 

La terminarea facultăţii din Timişoara în 

1967 am fost angajat ca asistent având media de 

absolvire foarte mare şi am fost inclus în „colec-

tivul Baltac“ din ITC filiala Timişoara. Lucrasem 

pe MECIPT încă din anul III de facultate.  

În 1968 am venit la Bucureşti aproape toată 

„echipa Baltac”. Baltac era lector universitar la 

vremea aceea, terminase facultatea cu cinci ani 

înaintea mea şi venea director adjunct la ITC-ul 

din Bucureşti. Filiala ITC Timişoara şi-a continuat 

activitatea şi există şi azi. ITC Bucureşti s-a 

dezvoltat şi el foarte mult, adunând an de an cei 

mai buni absolvenţi de calculatoare şi matematică 

din fiecare promoţie. Existau, pe vremea când 

eram director, cca. 4500 de salariaţi la ITC (care 

includea ICI). ITC-ul avea patru locaţii: ITC-ul 

central din Floreasca, ICI din Averescu, ITC -

nuclear din Fabrica de Glucoză şi o secţie 

militară, cu sediul peste drum de ITC - Floreasca, 

unde este acum CCAB-ul. Noi, când am venit la 
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ITC, am lucrat o vreme în FEA (Fabrica pentru 

Elemente de Automatizări), vis-a-vis de clădirea 

ITC care se construia. 

Controversata licenţă franceză Fabricaţia 

propriu-zisă de calculatoare a început în România 

după cumpărarea licenţei IRIS 50 de la francezi. 

 După mine, acesta a fost un pas important, cel 

mai bun care se putea face atunci. Singurii care au 

oferit, pe lângă licenţa de calculator, şi licenţă 

pentru componente au fost francezii. Englezii nu 

ne dădeau nici calculatoare nici circuite integrate, 

iar americanii ne ignorau total. Mica grupă IBM 

aflată atunci în România adusese un calculator 

IBM 360, pe care s-a lucrat şi atât. Ei nu au vrut 

nici să ne vândă calculatoare şi cu atât mai puţin 

tehnologie informatică, pentru că eram prea 

aproape de ruşi. Deci IBM-ul nu era în nici un caz 

o soluţie. Traversam perioada cea mai „îngheţată” 

a războiului rece şi se considera că tehnologia de 

vârf poate oricând fi folosită în scopuri militare. 

La americani nici nu se accepta să intrăm în 

fabrici pe vremea aceea. Delegaţiile care au fost în 

America nu au vizitat fabrici. 
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MECIPT-1 în 1962: Vasile Baltac la pupitru, Vili Lowenfeld lângă 

panoul cu tuburi electronice 

 

De la Germaniu la Siliciu 
 

După cumpărarea licenţei franceze, la IPRS 

Băneasa s-a înlocuit fabricaţia tranzistorilor cu 

Germaniu cu cei pe Siliciu. Primii rezistau până la 

temperaturi de lucru de maxim 30 de grade 

Celsius, fapt care te obliga la sisteme de răcire 

pretenţioase, în timp ce tranzistorii pe siliciu, încă 

folosiţi şi azi, funcţionează şi la 100 de grade. În 

sala calculatoarelor trebuia să faci frig ca să ai 

stabile circuitele pe germaniu. 
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De la stânga la dreapta : Dan Bedros, Vasile Baltac, Horia Gligor 

 

Un procesor modern rezistă azi la 95-100 

de grade. În comparaţie, MECIPT-ul, care 

consuma 4KW (pentru 1KB de memorie care 

stătea pe un tambur!), trebuia răcit cu ventilatoare 

puternice, pentru că Politehnica din Timişoara nu 

dispunea de climatizare, cel puţin la nivelul anilor 

64-68. La noi, prima climatizare a fost instalată în 

1970 pentru calculatorul IRIS 50, asamblat în 

Franţa şi adus la FEA. Împreună cu doi colegi, 

Săvulescu şi Roşu Mihai, am stat şase luni în 

Franţa, la Paris şi Toulouse, pentru a monta acest 

calculator pe care l-am adus în martie 1970 la 

FEA şi care a beneficiat de climatizare. Era un 
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IRIS 50 cu memorie de 64 KB. Cel care l-a 

rebotezat FELIX 256 se numea Segal Sandu, care 

a fost director în minister şi directorul Fabricii de 

Calculatoare într-o anumită perioadă (simplă 

coincidenţă de nume cu Armand Segal). La acea 

dată, cel mai puternic calculator avea o memorie 

de 64 kilo-octeţi. Deci Felix 256 era un gigant 

pentru ce era atunci, dar un pigmeu în comparaţie 

cu ce e azi.  

 

Dublă premieră: calculatorul IRIS şi 

sistemul de climatizare. 
 

Primul IRIS a fost montat în Centrul de 

Calcul al ITC, care funcţiona în FEA la parter şi 

unde am lucrat doi ani. Următorul calculator, la 

şase luni după cel montat la FEA, a fost pentru 

Centrul de Calcul teritorial Cluj, primul centru 

teritorial dotat cu un astfel de calculator. În 1972 

ne-am mutat în clădirea ITC-ului. În acel moment 

a început pregătirea pentru fabricaţie. Se ridicase 

Fabrica de Calculatoare şi oamenii au început să 

fie trimişi la specializare. Dacă prima echipă care 

a mers în Franţa şi din care am făcut parte avea 

trei membri, din Fabrica de Calculatoare au fost 

trimişi la specializare prima dată circa 200 de 

oameni, ingineri şi muncitori, care au învăţat la 
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Paris şi Toulouse şi teorie, şi practică. Pentru 

mine, IRIS era un pas mare faţă de MECIPT, era 

un calculator mult mai complicat şi cu posibilităţi 

mult mai mari. 

Mai departe am dezvoltat şi alte calculatoare 

bazate pe principiul IRIS-ului şi pe circuitele 

integrate care acum, fabricându-se la noi la IPRS, 

erau accesibile. Îmi amintesc de faptul că pentru 

MECIPT improvizasem singuri circuitele din 

tranzistori, inspiraţi de calculatorul britanic 

ATLAS.  

Cam prin 1974-’75 am realizat un proiect de 

calculator complet românesc, Felix 512, care 

folosea tehnologia de la francezi, circuite IPRS, şi 

care atingea performanţe mai înalte. Sistemul de 

operare al calculatorului era controlat de noi 

complet. 

 

Industria românească de mini-

calculatoare din deceniul al IX-lea. 
 

În 1976 s-a pus problema realizării unui 

minicalculator, mic, dar performant, şi compatibil 

cu sistemele PDP. Calculatorul PDP era foarte 

căutat la vremea aceea, inclusiv de cei din ţările 

socialiste. Şi atunci am „clonat” un PDP, 



Victor Megheșan - Evocări 

 

 

272 

 

software-ul de bază a fost preluat şi el şi dezvoltat 

de două echipe separate, foarte bune amândouă.  

Laboratorul din ITC condus de domnul 

Roşu Mihai, actualmente în Canada, din care 

făcea parte şi domnul Adrian Stoica, au realizat 

acest calculator. Laboratorul mai există şi acum, 

este condus de domnul Geantă Virgil. Fabricaţia 

de serie a acestui prim microcalculator, numit 

Independent 100, a început prin 1977-1978. 

Ulterior, a doua echipă a realizat la Fabrica de 

calculatoare produsul Coral, pe acelaşi principiu 

al PDP-ului, dar cu componente mai bune, mai 

larg integrate, pentru că în fabrică resursele 

valutare erau mai mari decât ale ITC-ului, care 

devenise „ruda săracă” şi unde putea să dureze ani 

de zile pentru obţinerea de fonduri şi 

aprovizionarea cu componente. Creându-se acest 

colectiv în fabrică, a apărut şi o mică dispută cu 

Institutul. Oricum, fabrica a produs şi livrat la 

export ambele calculatoare, o perioadă destul de 

lungă. 

ITC-ul a dat oameni de succes. După 

revoluţie, cei mai mulţi oameni au plecat din 

Institut, s-au răspândit în cele patru zări (dar mai 

mult spre Vest). Cei care au lucrat în ITC se 

găsesc azi în întreaga lume şi numai în locuri de 
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vârf: în Valea Siliciului, în New York, în 

Germania, în Franţa. Acum ITC mai are doar 250 

de salariaţi. 
 

 

 
TIM-S: procesor Z80 de 3,5 Mhz, memorie RAM 41 de kiloocteţi 
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Câteva dintre memoriile construite de ITC, 

expuse la 40 de ani de la înfiinţare   



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Album de fotografii 
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Vizita delegaţiei chineze la ITC în anii 1970. Victor în dreapta  spate, 

în halat alb, Vasile Baltac, Dinu Buznea, Emil Tudor, Lucia Popescu 

 
 

 
La o convocare pe municipiu alături de Vasile şi Luminiţa Baltac, 

Monica Roman ş. a., când Victor se mai dădea ... cu alifie chinezească 
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Cetatea Dârste din Braşov - Locul unde a copilărit 

Victor Megheşan 
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Victor Megheşan la un simpozion alături de 

academicianul Mircea Maliţa şi Vasile Baltac 

 
Şedinţă Sistemul internaţional de minicalculatoare SMC:  

Victor Megheşan, Vasile Baltac, Dumitru Ichim 
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La o expoziţie IT: în centru, Vasile Baltac şi Victor Megheşan, 

Vlad Maican 

 
Prezidiu simpozion 1988; de la stânga la dreapta: Emil Muntean, 

Nicolae Badea, Dan Roman, Ion Iliescu, Vasile Baltac,  

Victor Megheşan şi alţii 
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Victor Megheşan şi Vasile Baltac – la un simpozion 

 

 
Bătrâioara, jud. Cluj 1987 - Întâlnire la aniversarea a 20 ani de la 

înfiinţarea ITC: Vasile Baltac, Victor Megheşan, Emil Muntean 
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Bătrâioara, jud. Cluj 1987 - Întâlnire la  20 ani de la înfiinţarea ITC: 

Emil Muntean, V. Baltac, Victor Megheşan, Dan Roman, Mihai Roşu 
   

 
Bătrâioara, jud. Cluj 1987 - Întâlnire la aniversarea a 20 ani de la  

înfiinţarea ITC: Emil Munteanu, Vasile Baltac, Victor Megheşan,  

Ion Căruţaşu, Emil Tudor 
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Cluj 1987 - Victor Megheşan 
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Evenimentul Allevo din 24 ianuarie 2014.  

În fotografie Victor Megheşan, Călin Mărcuşanu şi Sorin Guiman 
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24 ianuarie 2014 când Allevo a avut în salonul Le Diplomate  

la Hilton un eveniment la care a fost invitat şi Dl Megheşan.  

Victor în stânga, alături de Călin Mărcuşanu 
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Postfaţă 

 
   

În martie 2014, când am iniţiat acest 

“proiect de suflet”, am vrut să ofer tuturor celor 

care l-au cunoscut şi apreciat pe domnul 

Megheşan prilejul de a-i aduce un binemeritat 

omagiu. Doream să rămână pentru familie, pentru 

urmaşii lui, mărturii despre acest om minunat. 

Mulţumită vouă, tuturor celor care aţi 

participat cu evocări sensibile şi şugubeţe, bine 

ancorate în istoria vremurilor, a prins contur şi 

profunzime atât personalitatea complexă şi 

luminoasă a directorului nostru Victor Megheşan, 

cât şi o neaşteptată reconstituire a epocii, cu 

lumini şi umbre dar mai ales cu regăsirea unui 

sens.  

Am avut girul personalităţii de excepţie a 

coordonatorului nostru, profesorul Vasile Baltac, 

care ne-a mobilizat prin exemplul personal şi prin 

cooptarea colaboratorilor pentru realizarea cărţii, 

dar şi competenţa şi dăruirea colegilor noştri 
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Viorel Darie şi Viorica Droască care au “dus 

greul”. Alături de ei, Rodica Popescu şi Mihaela 

Popazu, membre ale grupului de iniţiativă, au pus 

suflet pentru buna reuşită a demersurilor noastre. 

Şi aşa “apele s-au adunat”.  

Ne simţim acum o familie. A fost greu să 

trecem peste inhibiţiile iniţiale, mulţi dintre noi 

scriu pentru prima oară un text într-o carte, dar am 

reuşit să ne deschidem sufletul şi să ne 

redescoperim spiritul tânăr, florile recunoştinţei 

noastre, nostalgii şi adevăruri nespuse până acum.  

Iată că şi după plecarea lui din lumea 

noastră, domnul Victor Megheşan ne adună şi ne 

redă încrederea şi demnitatea. Vă mulţumim! 

 

Carmen Stan 
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