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Prefata
Mai jos se mai poate gasi o prefata. A fost scrisa în septembrie
2001, cu 4 ani în urma, cu ocazia sarbatoririi a 40 de ani de la punerea în
functiune oficiala a calculatorului MECIPT. Am hotarât sa pastrez acea
prefata asa cum am scris-o atunci. Nimic din ceea ce am exprimat atunci
nu este perimat cu exceptia puterii calculatorului cu care scriu aceasta
noua prefata si care în confirmarea Legii lui Moore este cu mult mai
puternic decât cel din anul 2001.
MECIPT este una din emblemele reusitei si gloriei Politehnicii Timisorene. Realizatorii lui
au imortalizat numele Politehnicii (pe atunci Institutul Politehnic Timisoara) în numele
calculatorului si al familiei, deoarece se cunoaste ca MECIPT este un acronim de la Masina
Electronica de Calcul a Institutului Politehnic din Timisoara. Un tribut si recunoastere adus
prestigioasei Politehnici Timisorene care împlineste 85 ani si al carui absolvent si doctor ma
mândresc si ca sunt, chiar daca de peste 35 ani am plecat din Timisoara, mai mult din necesitate
decât de voie.
De la scrierea prefetei din 2001, s-au produs mai multe evenimente legate de MECIPT si de
centrul de calcul MECIPT.
Pe departe cel mai important este stingerea din viata în ianuarie 2004 a lui Wili Lowenfeld,
creator al MECIPT si figura luminoasa pentru toti cei care l-am cunoscut si am lucrat cu dânsul.
Este primul dintre pionierii care au creat calculatoare în România care ne paraseste si chiar daca
stiam de lunga si nedreapta sa suferinta fizica, trecerea lui în nefiinta ne-a surprins si ne-a îndurerat.
Ii datoram multe, cei care am prins începuturile informaticii în România. Fara contributiile lui,
informatica româneasca cu siguranta nu ar fi fost la fel.
Personal sunt cu constiinta împacata prin faptul ca Vili înca fiind în viata am generat o
recunoastere a contributiei sale, a lui Iosif Kaufmann si a altor pionieri ai constructiei de
calculatoare din România. Aceasta într-o perioada în care trecutul si istoria informaticii par sa
conteze foarte putin. La propunerea mea prin Asociatia de Tehnologia de Tehnologia Informatiei si
Comunicatiilor din România, al carei presedinte am onoarea sa fiu, si cu sprijinul direct si decisiv al
inimosului nostru deputat în Parlament Varujan Pambuccian, Presedintele României i-a decorat în
2003 pe Vili Lowenfeld si Iosif Kaufmann cu cel mai înalt ordin al tarii Steaua României în grad de
Cavaler, alaturi de creatorii calculatoarelor CIFA Victor Toma si Armand Segal (Facsimil 23).
Chiar daca dânsii nu au putut fi prezenti în 23 februarie 2003 la Palatul Cotroceni, chiar daca în stil
tipic dâmbovitean lista a fost marita pentru a profita de ocazie si cu persoane care cu greu pot fi
numite pionieri ai calculatoarelor, chiar daca în loc de multumiri am avut parte si de reprosuri ca
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decoratia nu ajunge din cauza birocratiei aparatului de stat mai repede în SUA si Germania unde
erau Vili, respectiv Sepi, decorarea lor este fara îndoiala cea mai înalta recunoastere în România
post-revolutionara, într-o perioada în care asa cum mai spuneam trecutul este adesea pe nedrept
sters din carti. Cu ocazia acordarii decoratiilor (Facsimil 24), domnul Ion Iliescu, pe atunci
presedinte al României, a evocat puternic în alocutiunea rostita, echipa MECIPT, vizitele la
MECIPT din anii 1960, amintindu-si de Vili si Sepi si chiar si de tânarul care era subsemnatul
Am avut, de asemenea, în perioada 2001-2004 schimb de vizite repetate cu Gyozo Kovacs,
care în anii 1960 lucra ca director la un institut al Academiei Ungare si pe care împreuna cu Vili lam vizitat în 1962. A scris mult despre MECIPT, parte si din dorinta de a fi recunoscut ca un coautor al MECIPT prin faptul ca au livrat memoria cu tambur si pare-se ceva scheme de cuplare,
dorinta ce o consemnez fara a o confirma. Se pare ca si Iosif Kaufmann are aceiasi parere. A
publicat o carte Valogatott kalandozasaim Informatikaban în care MECIPT ocupa un loc de frunte
si am regasit cu placere chiar si o fotografie facuta cu ocazia vizitei din 1962 la Budapesta (Facsimil
25) în care apar Vili, subsemnatul si sotia lui Gyozo, cercetatoare la acel institut. Gyozo s-a
prezentat si la conducerea facultatii de profil a Politehnicii timisorene nemultumit ca MECIPT este
ignorat, parere pe care în interviul ce i l-am dat am considerat-o subiectiva. Cartea este în limba
maghiara si nu înteleg ce a scris, inclusiv despre mine.
La initiativa lui Horia Gligor, sprijinit puternic si logistic si financiar de Dan Bedros,
director general Alcatel România, care si-a început si el cariera ca tânar absolvent în 1968 la
MECIPT, calculatorul MECIPT-1 a fost expus într-o sectie a Muzeului Banatului.
În 2005 Dan Farcas, coleg din anii de început la MECIPT mi-a trimis o auto-intitulata
“istorie subiectiva“ a MECIPT. Apreciindu-i subiectivitatea ca fiind în ceva normal în cazul
memoriilor am postat documentul pe situl ATIC (www.atic.org.ro) la capitolul MECIPT File de
Istorie si l-am difuzat pe e-mail la multe persoane, inclusiv în Timisoara. Este o prima încercare
mai laborioasa de a evoca acei ani frumosi de pionierat.
Sper ca timpul sa-mi permita sa-l imit si sa aduc si eu la lumina tiparului, fapte, evenimente
si gânduri din acea vreme.
Deocamdata, mai jos, gasiti mai putin memorii, cât câteva evocari si mai ales documente.
Scanarea datorita tehnologiei moderne a pastrat patina timpului de pe documentele originale. In
fond au trecut peste 40 ani de la data crearii celor mai multe dintre ele.
Sunt puternic îndatorat celor care în acea perioada m-au sprijinit puternic sa ma dezvolt,
într-un mod care mi-a marcat decisiv cariera si evolutia profesionala. În primul rând la MECIPT
Vili Lowenfeld si Iosif Kaufmann, la Electro profesorul Toma Dordea, care m-a lasat sa merg la
MECIPT si nu la Catedra de Masini Electrice, profesorii Constantin Avram si Ioan Anton, rectori ai
institutului în perioada mea timisoreana.
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Profesorul Ioan Anton a vazut în mine un potential manager la nivel national si desi slabeam
Politehnica timisoreana prin plecarea mea m-a propus sa devin director stiintific al institutului de
tehnica de calcul din Bucuresti. Ii multumesc, deoarece am avut curajul sa accept si a fost punctul
de plecare al unei cariere pâna în vârful industriei nationale de electronica si calculatoare în care
sper ca nu l-am dezamagit.

Prof. univ. dr. Vasile Baltac
Bucuresti, 25 octombrie 2005
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În loc de prefata – septembrie 2001
Scriu aceste rânduri cuprins de o mare emotie. De fapt nici nu stiu daca mai pot numi ceea
ce fac acum ca scris. Redactez documentul folosind un calculator personal. Acesta are frecventa
microprocesorului de aproape 1 GHz, memoria interna de 128 MB, cea externa peste 25 GB, tocmai
am întrerupt o conversatie on-line prin Internet cu SUA cu schimb de imagini video. Folosesc un
sistem de operare care îmi ocupa 900 MB de memorie si un procesor de texte care îmi permite
printre multe facilitati sa introduc în text imagini pe care le-am scanat sau fotografiat cu o camera
digitala.
Emotia îmi însa data de faptul ca pot revedea la ce evolutie extraordinara a calculatoarelor
am participat în 40 de ani. Imaginile de mai jos apartin unui dosar îngalbenit de trecerea timpului si
pe care numai întâmplarea face sa-l fi pastrat. El îmi arata de unde am început acum 40 de ani ca
student în ultimul an participarea la construirea MECIPT-1. Sunt prezente crâmpeie din viata
Centrului de calcul MECIPT al Politehnicii din Timisoara, unde mi-am petrecut primii 7 ani ai
carierei mele profesionale.
MECIPT-1 avea dimensiuni impresionante, era construit cu peste 2000 tuburi electronice,
zeci de mii de componente electronice discrete, avea ca memorie interna si externa un tambur
magnetic cu o capacitate de ceea azi am aprecia ca 3 KB. Viteza calculatorului era de 50 operatii pe
secunda si programele se elaborau în cod masina. Introducerea datelor si programelor se facea pe
banda de hârtie perforata, iar extragerea la o masina de scris electrica adaptata rudimentar cu
electromagneti care actionau clapele acesteia. Nu se putea vorbi de importuri vest în acei ani.
Pare imposibil sa fi fost folosit util la standardele de azi. Si totusi la MECIPT-1 s-au
executat calcule pentru multe obiective de importanta nationala, printre care îmi amintesc de barajul
hidrotehnic de la Vidraru si actuala cupola de la pavilionul central Romexpo. Se cerceta intens, s-a
încercat si traducere automata dintr-o limba în alta.
MECIPT-1 a contribuit la formarea primilor ingineri în calculatoare din România care au
absolvit Politehnica din Timisoara exact acum 35 de ani. Crearea primei specializari de ingineri în
calculatoare este o alta premiera nationala a Timisoarei, de data aceasta prin Catedra de electronica
a Facultatii de electrotehnica. Au trecut apoi pe la MECIPT si alte generatii care ulterior au facut
cinste tehnicii de calcul din România.
Nu am ajuns la MECIPT din întâmplare. A trebuit sa lupt ca sa ajung acolo, fiind repartizat
initial într-o alta institutie de învatamânt superior si apoi în alta catedra din IPT. Am vrut la
MECIPT pentru ca eram convins de atunci de viitorul calculatoarelor electronice.
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Un viitor pe care recunosc ca nu-l prevedeam asa de dinamic în acei anii de ucenicie de la
MECIPT. Cei 40 de ani au însemnat sa traiesc activ aparitia multor generatii noi de calculatoare pe
care la un moment dat am încetat cu totii sa le mai numerotam. Si ma mir înca în continuare de
resursele inepuizabile de inovare pe care le are domeniul tehnologiilor informatiei. MECIPT m-a
pregatit sa încerc sa îmi asum un rol de creator de industrie cu toate dificultatile pe care le
presupune aceasta.
Sunt de aceea recunoscator Facultatii de Automatica si Calculatoare din Universitatea
Politehnica din Timisoara pentru ca nu a lasat sa treaca neobservat un asemenea eveniment ca
aniversarea a 40 de ani de la finalizarea calculatorului MECIPT-1.
Sper ca facsimilele redate mai jos sa contribuie la redarea atmosferei acelor ani.

Prof. Dr. Ing. Vasile Baltac

Bucuresti, 15 septembrie 2001
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MECIPT 1 – realizare de importanta nationala a cercetarii Politehnicii
timisorene
În 1961 în Bucuresti se realizase în tara un singur calculator CIFA-1 de catre echipa lui
Victor Toma la IFA Magurele. Se stia ca acolo se lucreaza si la alte calculatoare. Aparitia lui
MECIPT-1, al doilea din tara, si primul conceput si realizat în mediul universitar a fost un adevarat
eveniment, MECIPT-1 fiind puternic mediatizat de presa vremii ca o realizare de prim plan a
cercetarii românesti. În Facsimilul 1 se poate vedea o fotografie din România Libera din 1963 si
originalul Agerpres al fotografiei.
În Facsimilul 2 pot fi vazuti Wilhelm (Vili) Löwenfeld si Vasile Baltac într-o alta fotografie
Agerpres din 1963. Se pot evalua dimensiunile calculatorului si panoul de comanda, caracteristice
calculatoarelor din prima generatie. MECIPT-1 avea 2000 tuburi electronice, zeci de componente
pasive si trebuia oprit în zilele calduroase de vara. Nu prea mult, deoarece un sistem de ventilatie
aducea aer rece din curtea facultatii care ocupa în acei ani cladirea Liceului Piaristilor din centrul
orasului. Viteza era si ea “uriasa”: 50 operatii pe secunda pe care personal am marit-o la 70-80
operatii pe secunda printr-o inovatie (înregistrata) prin care amplasam adresele pare pe jumatate de
tambur si cele impare pe cealalta jumatate.
Prin faptul ca MECIPT-1 calcula automat valorile sin x se demonstra in februarie 1962 buna
functionare a calculatorului ata cum se poate vedea în Facsimilul 3. Programele MECIPT-1 ca si ale
altor calculatoare din generatia I se elaborau în cod masina cu un mare efort de timp si atentie.
Programul destinat retiparirii programelor prezentat în Facsimilul 4 este datat de subsemnatul 6
septembrie 1962.
Despre software engineering nu se vorbea înca. Totusi programele MECIPT-1 erau bine
documentate înca din 1962 asa cum se poate constata în Facsimilul 5. Din scoala de programare de
la MECIPT s-au remarcat peste ani programatori valorosi printre care profesorul universitar Stefan
Maruster, Dan Farcas, Gavril Gavrilescu, Alexandru Cicortas si multi altii.
MECIPT -1 era vazut ca o etapa de cercetare care urma sa fie continuata cu alte calculatoare
din aceiasi familie. Odata cu terminarea MECIPT-1 a aparut preocuparea de a construi MECIPT-2.
Notitele din facsimilul 6 reflecta o discutie din 1962 între Iosif Kaufmann si Vasile Baltac privind
perfectionarile avute în vedere si noi caracteristici.
Rezultatele cercetarii privind MECIPT-1 erau comunicate si publicate, Centrul de Calcul
MECIPT creat în Facultatea de electrotehnica fiind considerat unitate de cercetare. Notitele
prezentate în Facsimilul 7 apartinând subsemnatului

schitau comunicarea "Contributii la

proiectarea unei matrici decodificatoare” având ca autori pe I. Kaufmann, V. Löwenfeld si V.
Baltac comunicata la o sesiune si publicata ulterior în Buletinul stiintific si tehnic IPT. Memoria
interna si externa a calculatorului MECIPT-1 era un tambur magnetic furnizat de un institut al
7

Academiei Ungare. Poate provoca un zâmbet azi preocuparea de a mari viteza calculatorului de la
50 operatii pe secunda la aproape dublu ca în propunerea de inovatie facuta de mine, dar atunci
scurta semnificativ timpul de executie al programelor (Facsimil 8).
MECIPT-1 instrument de cercetare
MECIPT-1 a fost intens folosit pentru calcule stiintifice si de proiectare. Tabelul întocmit la
finele anului 1965 si prezentat în Facsimilul 9 listeaza beneficiari importanti ai anilor 1962-1965:
ISCH, ISPH, Electromotor, DSAPCT, ISPE, Centrele de calcul ale Universitatii Bucuresti,
Academiei din Timisoara si Cluj. Mentiunea de calculele interne reflecta rularea unor programe
scrise de cercetatorii din MECIPT pentru diverse teme de cercetare sau catedre din IPT. Printre ele
scrierea unui program pentru Catedra de constructii metalice din IPT condusa de academicianul
Mateescu a elementelor de structura pentru actuala cupola Romexpo. Cupola se prabusise si
termenul de proiectare dat profesorilor timisoreni de la Facultatea de constructii a fost foarte scurt.
Au venit la noi sa facem calculele si mi-a revenit onoarea de a scrie programul si a urmari executia
în toata luna iulie 1963. Nu aparuse înca diviziunea muncii între programatori si operatori! Puteau
apare erori pe care numai programatorul le putea corecta rapid. O echipa a ISPH Bucuresti care
programa si a calculat structura de rezistenta a barajului de la Vidraru a stat la Timisoara peste 6
luni.
Programarea MECIPT-1 a evoluat rapid de la scrierea programelor în cod masina spre
elemente de asambloare. Programe si subprograme erau folosite în comun. Lucrarea din Facsimilul
10 elaborata de Gavril Gavrilescu descrie un program pentru virgula mobila numit atunci deja
compilator.
De altfel, cercetarea stiintifica reprezenta o componenta importanta a colectivului MECIPT.
Înca din 1962 a devenit evident ca memoriile cu ferite urma sa aiba viitor. O scrisoarea datata 29
octombrie 1963 (Facsimil 11) propunea cercetatorului iesean Dr. Dumitru Sandu un plan de
colaborare, care de altfel a si fost adoptat punând bazele unor preocupari care au condus la ceea ce
mai târziu a fost investitia pentru Fabrica de Memorii Electronice Timisoara, devenita prin
evenimente succesive ALCATEL Timisoara. Un raport din octombrie 1963 (Facsimil 14) arata
preocuparile diverse de la MECIPT pe linie profesionala si stiintifica: participarea la sesiunea
organizata de Academie, vizita la Electromagnetica, la Centrul de calcul al Universitatii Bucuresti si
laboratoarele CIFA de la Magurele, discutii cu specialisti francezi. În raportul lui Vasile Baltac sunt
mentionati acad. Grigore C. Moisil, W. Löwenfeld, I. Kaufmann, Dan Farcas. Preocuparile
stiintifice la MECIPT erau de altfel dintre cele mai diverse. Corespondenta din 1963 dintre Vasile
Baltac si Dan Farcas cu profesorul Kuseliov de la Moscova (Facsimilul 15) reflecta preocupari în
domeniul automatelor auto-instruibile si bionicii.
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MECIPT-1 folosit în procesul didactic
MECIPT-1 a fost folosit intens pentru scopuri didactice. Studenti de la facultati din
Timisoara, Bucuresti si Cluj au lucrat la MECIPT în cadrul orelor de laborator sau în practica de
vara.
Prima promotie de ingineri cu specialitatea calculatoare electronice a absolvit Politehnica
din Timisoara în 1966. A fost indiscutabil meritul profesorului Alexandru Rogojan care s-a luptat
mult pentru înfiintarea specializarii, dar fara îndoiala faima MECIPT-1 ca prim calculator în
învatamântul superior a contat mult la Ministerul Învatamântului pentru obtinerea aprobarii.
Lucrarile practice ale sectiei au cuprins si studierea amanuntita a calculatorului MECIPT-1
sub conducerea deja sefului de lucrari Vasile Baltac (Facsimilul 12). Programa analitica a unui curs
de "Programarea calculatoarelor electronice automate" predat de Lector Kaufmann Iosif si Sef
lucrari Pop Vasile si a unui curs de "Utilizarea calculatoarelor numerice" predat de Sef lucrari
Baltac Vasile sunt prezentate în Facsimilul 13.
Lucrarile practice erau executate la MECIPT si pentru studentii altor sectii si facultati.

MECIPT – un început de scoala si industrie de tehnica de calcul
Elev la Liceul I.L. Caragiale din Ploiesti, premiant al Gazetei Matematice si Olimpiadelor
nationale l-am auzit deseori pe Grigore C. Moisil prin 1954-1957 vorbindu-ne despre cibernetica si
calculatoare. Atunci m-am hotarât instinctiv ca aceasta va fi profesia mea. În anul IV de studii la
Electro la Timisoara Vili Lowenfeld m-a chemat sa lucrez la MECIPT. M-am dus fascinat de ce
vedeam si am lucrat la diverse teme împreuna cu dânsii.
Fiind sef de promotie la repartizare aveam de ales mai multe variante de catedre în care sami încep activitatea didactica universitara. Ba chiar am aflat de la profesorul De Sabata pe atunci
prorector ca fusesem repartizat si la Politehnica din Bucuresti unde puteam opta sa plec, dar nici nu
ma gândeam sa parasesc Timisoara. Cele mai puternice presiuni au fost din partea academicianului
Toma Dordea sa merg la Catedra de Masini Electrice, mai ales ca proiectul de diploma fusese
condus de dânsul. În plus dânsul era decan si ca presedinte al comisiei de repartizare s-a opus
dorintei mele de a merge ca inginer la MECIPT. Îmi amintesc cu emotie ca a cedat numai la vorba
buna pusa de un alt membru al comisiei, profesorul Brasovan, care a fost impresionat de pasiunea
cu care am vorbit de viitorul calculatoarelor. Am fost repartizat la Centrul de calcul MECIPT si …
prin cumul la Catedra de Bazele Electrotehnicii. În Facsimilul 16 se poate vedea Ordinul Rectorului
IPT privind încadrarea lui Vasile Baltac ca inginer la Centrul de calcul IPT începând cu data de 29
august 1962: primul absolvent venit direct la MECIPT. Centrul de calcul MECIPT obtinuse în acel
an recunoastere juridica în cadrul Facultatii de electrotehnica. Salariul de debut era atunci 1050 lei.
Intrarea în echipa la MECIPT a fost formala deoarece lucrasem înainte ca student. O
caracterizare a tânarului pe atunci ing. Vasile Baltac întocmita în 1963 de W. Löwenfeld reflecta
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preocuparile stiintifice la MECIPT din perioada 1961-1963. Perioada aceea a fost pentru mine
fantastica. Nu existau rigori formale, dar lucram pâna seara la orele 22 la teme de cercetare, scriam
programe, rulam aplicatii pe calculator, aveam ore de seminar si apoi de curs si mai eram din 1963
si presedintele pe Politehnica al asociatiilor studentesti. Locuiam în camin studentesc, patru în
camera, printre colegii de camera fiind Mitru (acum profesorul) Daba si Uwe Grun.
Lucram sau coordonam si teme hardware si de programare (înca nu se zicea software,
termen prea occidental). Componente electronice din import vest nu puteam nici visa, iar
documentatia stiintifica era numai în limba rusa. Este adevarat ca se traducea mult în rusa si
buletinul Novye Knighi abunda de titluri ale celor mai recente carti din SUA si Europa de Vest.
Traduse desigur fara vreo atentie data drepturilor de autor.
În 1965 am aflat ca sunt selectionat pentru o bursa British Council în Anglia si ca trebuie sa
mentionez universitatea la care sa se ceara acceptul. M-am sfatuit cu Vili Lowenfeld si urmarea a
fost ca profesorul (acum Sir) M. V. Wilkes, F.R.S de la Universitatea din Cambridge, Anglia,
pionier al calculatoarelor electronice si inventatorul microprogramarii este informat printr-o
scrisoare din mai 1965 ca MECIPT a fost proiectat si pe baza unor articole trimise de dânsul si este
operational din 1962. I s-a cerut acordul (Facsimil 18) ca inginerul Vasile Baltac sa lucreze în
celebrul sau Mathematical Laboratory, acum Computer Laboratory, unde se construise si primul
supercalculator din lume ATLAS. Raspunsul profesorului Wilkes a fost prompt si încurajator. Este
interesat ca MECIPT-1 foloseste principiile microprogramarii (de altfel un concept implementat
pentru prima data în România prin MECIPT-1) si este de acord ca Vasile Baltac sa lucreze în
laboratorul sau de la Cambridge, ceea ce s-a si realizat în anul universitar 1966/1967( Facsimil 19).
A fost dupa repartizarea la MECIPT al doilea mare eveniment din viata mea în acei ani, anul la
Cambridge schimbându-mi profund modul de gândire si profesional si pe un plan uman mai
general.
Activitatea MECIPT a crescut an de an. Un document din 1965 (1966?) redat în Facsimilul
20 prezinta personalul tehnic, cu functiile si îndatoririle fiecaruia.
Dar, în istoria României începea sa se scrie un nou capitol. În 1967/1968 începe construirea
unei industrii de tehnica de calcul în România. Initial s-a dorit ca toata echipa MECIPT sa se mute
la Bucuresti într-un nou institut. La refuzul nostru se hotaraste înfiintarea unei filiale a Institutului
de cercetare proiectare pentru utilaje de calcul -ICPUEC - un nume bizar înlocuit mai târziu cu
Institutul de tehnica de calcul - ITC si a Centrului teritorial de calcul electronic - CTCE.
Initial s-a dorit ca eu sa devin directorul Centrului Teritorial de Calcul Timisoara si Vili
seful filialei ITC. La refuzul meu care îmi doream sa ramân în cercetare s-a produs o rocada si cea
mai mare parte din personalul MECIPT condusa de Vasile Baltac trece la filiala ICPUEC
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Timisoara, Wilhelm Löwenfeld devine directorul CTCE, iar Iosif Kaufmann ramâne la MECIPT
unde vine ulterior si Mircea Fildan.
Protocolul de transfer la ICPUEC este aprobat de ministrii de resort, actiunea fiind
considerata de interes national. (Facsimil 21). Conducerea IPT în august 1968 îsi da acordul pentru
transferul celor 9 specialisti de la MECIPT la filiala institutul nou creat.
Un început care a condus la crearea filialei ITC, aparitia Fabricii de memorii si ulterior
DATATIM si ALCATEL România. O particularitate a fost cazul meu. Rectoratul asa cum se vede
în text nu a fost de acord cu transferul urmând sa ramân cu functia de baza de sef de lucrari la
Politehnica si numai prin cumul la filiala. Nici azi nu stiu când am trecut totusi la ITC, probabil
când am plecat la Bucuresti. Nici Dan Bedros nu apare pe lista de transfer desi a venit la filiala chiar
din 1968. Era proaspat absolvent si avea repartizare direct la ICPUEC.
Înfiintarea filialei ITC nu a însemnat ruperea legaturilor dintre cei care am lucrat împreuna
la centrul de calcul MECIPT. A existat un proiect pentru MECIPT-3 care urma sa fie realizat în
colaborare. Tema de proiectare este avizata de Vasile Baltac, Wilhelm Löwenfeld, Iosif Kaufmann,
Mircea Fildan. Calculatorul nu s-a mai realizat (Facsimil 23).
Propus de academicianul Ion Anton, am fost convins de academicianul Mihai Draganescu,
atunci seful Comisiei nationale de informatica (comisia avea alt nume, tot unul ciudat) si am plecat
la Bucuresti, director stiintific la ITC în locul lui Victor Toma, care îsi prezentase demisia deoarece
dorea crearea industriei prin multiplicarea CIFA si nu o licenta industriala.
S-a trecut însa la construirea unei industrii nationale pe baza de cooperare internationala cu
Franta.
Cu aceasta s-a încheiat si o prima etapa, de pionierat, în tehnica de calcul româneasca, din
viata MECIPT.
Genele MECIPT se regasesc în institutii cheie din noua industrie, în întreaga industrie de
tehnica de calcul din Timisoara, în institutul de tehnica de calcul, centrala de electronica si tehnica
de calcul, ministerul de profil. MECIPT a fost o veritabila pepiniera de cadre valoroase pentru
industria de tehnica de calcul si informatica româneasca.
Ma consider ajutat de sansa ca mi-am început cariera la MECIPT în mediul extraordinar
care era acolo.
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Facsimil 1 MECIPT-1 era puternic mediatizat de presa vremii ca o realizare de prim plan a
cercetarii românesti. O fotografie din România Libera din 1963 si originalul Agerpres al
fotografiei.
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Facsimil 2 MECIPT -1 Wilhelm (Vili) Löwenfeld si Vasile Baltac într-o alta fotografie Agerpres din
1963. Se pot evalua dimensiunile calculatorului si panoul de comanda.

Facsimil 3 Faptul ca MECIPT-1 calcula automat valorile sin x demonstra in februarie 1962 buna
functionare a calculatorului
13

Facsimil 4 Programele MECIPT-1 se elaborau în cod masina. Programul destinat
retiparirii programelor este datat 6 septembrie 1962
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Facsimil 5 Despre software engineering nu se vorbea înca. Totusi programele MECIPT-1
erau bine documentate înca din 1962
15

Facsimil 6 Înca în
1962 exista
preocuparea de a
construi MECIPT-2.
Notitele din facsimil
reflecta o discutie
între Iosif Kaufmann
si Vasile Baltac
privind
perfectionarile avute
în vedere si noi
caracteristici

Facsimil 7 Rezultatele cercetarii privind MECIPT-1 erau comunicate si publicate. Notitele
alaturate schitau comunicarea " Contributii la proiectarea unei matrici decodificatoare având
ca autori pe I. Kaufmann, V. Löwenfeld si V. Baltac
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Facsimil 8 Memoria interna si externa a calculatorului MECIPT-1 era un tambur
magnetic. Poate provoca un zâmbet azi preocuparea de a mari viteza calculatorului de la
50 operatii pe secunda la aproape dublu ca în propunerea de inovatie facuta de Vasile
Baltac, dar atunci scurta semnificativ timpul de executie al programelor.
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Facsimil 9 MECIPT-1 a fost intens folosit pentru calcule stiintifice si de proiectare. Tabelul
întocmit la finele anului 1965 aminteste beneficiari importanti ai anilor 1962-1965: ISCH,
ISPH, Electromotor, DSAPCT, ISPE, Centrele de calcul ale Universitatii Bucuresti,
Academiei din Timisoara si Cluj. Calculele interne reflecta rularea unor programe scrise de
cercetatorii din MECIPT pentru diverse teme de cercetare sau catedre din IPT (ca de
exemplu calcularea în 1963 pentru Catedra de constructii metalice din IPT condusa de acad.
Mateescu a elementelor de structura pentru actuala cupola Romexpo)
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Facsimil 10 Programarea MECIPT-1 a evoluat de la scrierea programelor în cod masina spre
elemente de asambloare. Programe si subprograme erau folosite în comun. Lucrarea din
facsimil elaborata de Gavril Gavrilescu descrie un program pentru virgula mobila numit
atunci deja compilator
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Facsimil 11 Cercetarea stiintifica a reprezentat o componenta importanta a colectivului
MECIPT. Înca din 1962 a devenit evident ca memoriile cu ferite urma sa aiba viitor.
Scrisoarea datata 29 octombrie 1963 propunea cercetatorului iesean Dr. Dumitru Sandu
un plan de colaborare, care de altfel a si început punând bazele unor preocupari care au
condus la ceea ce mai târziu a fost investitia pentru Fabrica de Memorii Electronice
Timisoara

20

Facsimil 12 MECIPT-1 a fost folosit intens pentru scopuri didactice. Studenti de la facultati
din Timisoara, Bucuresti si Cluj au lucrat la MECIPT în cadrul orelor de laborator sau în
practica de vara. Prima promotie de ingineri cu specialitatea calculatoare electronice a
absolvit Politehnica din Timisoara în 1966. Lucrarile practice au cuprins si studierea
amanuntita a calculatorului MECIPT-1 sub conducerea sefului de lucrari Vasile Baltac
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Facsimil 13 Programa analitica a unui curs de "Programarea calculatoarelor electronice
automate" predat de Lector Kaufmann Iosif si Sef lucrari Pop Vasile si a unui curs de
"Utilizarea calculatoarelor numerice" predat de Sef lucrari Baltac Vasile. Lucrarile
practice erau executate la MECIPT.
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Facsimil 14 Un raport din octombrie 1963 arata preocuparile diverse de la MECIPT pe
linie profesionala si stiintifica: participarea la sesiunea organizata de Academie, vizita la
Electromagnetica, la Centrul de calcul al Universitatii Bucuresti si laboratoarele CIFA
de la Magurele, discutii cu specialisti francezi. În raportul lui Vasile Baltac sunt
mentionati acad. Grigore C. Moisil, W. Löwenfeld, I. Kaufmann, Dan Farcas.
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Facsimil 15 Preocuparile stiintifice la MECIPT erau dintre cele mai diverse. Corespondenta
din 1963 dintre Vasile Baltac si Dan Farcas cu profesorul Kuseliov de la Moscova reflecta
preocupari în domeniul automatelor autoinstruibile si bionicii
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Facsimil 16 Ordinul Rectorului IPT privind încadrarea lui Vasile Baltac ca inginer la
Centrul de calcul IPT începând cu data de 29 august 1962: primul absolvent venit direct la
MECIPT. Centrul de calcul MECIPT obtinuse recunoastere juridica în cadrul Facultatii
de electrotehnica. Salariul de debut era atunci 1050 lei …
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Facsimil 17 Caracterizare a tânarului pe atunci ing. Vasile Baltac întocmita în 1963 de
W. Löwenfeld. Sunt reflectate preocupari stiitifice la MECIPT din perioada 1961-1963
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Facsimil 18 Profesorul M. V. Wilkes, F.R.S de la Universitatea din Cambridge, Anglia,
pionier al calculatoarelor electronice si inventatorul microprogramarii este informat
printr-o scrisoare din mai 1965 ca MECIPT a fost proiectat si pe baza unor articole
trimise de dânsul si este operational din 1962. I se cere acordul ca inginerul Vasile Baltac
sa lucreze în celebrul sau Mathematical Laboratory, unde se construise primul
supercalculator din lume ATLAS.
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Facsimil 19 Raspunsul profesorului Wilkes a fost prompt si încurajator. Este interesat ca
MECIPT-1 foloseste principiile microprogramarii (de altfel un concept implementat pentru
prima data în România prin MECIPT-1) si este de acord ca Vasile Baltac sa lucreze în
laboratorul sau de la Cambridge, ceea ce s-a si realizat în anul universitar 1966/1967.
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Facsimil 20 Activitatea MECIPT a crescut an de an. Un document din 1965 (1966?)
mentioneaza personalul tehnic, functiile si îndatoririle fiecaruia.

29

Facsimil 21 În 1967/1968 începe construirea unei industrii de tehnica de calcul în
România. Se hotaraste înfiintarea unei filiale a Institutului de cercetare proiectare pentru
utilaje de calcul -ICPUEC - un nume bizar înlocuit mai târziu cu Institutul de tehnica de
calcul - ITC si a Centrului teritorial de calcul electronic - CTCE. O parte din personal
condusa de Vasile Baltac trece la filiala ICPUEC Timisoara, Wilhelm Löwenfeld devine
directorul CTCE, Iosif Kaufmann ramâne la MECIPT unde vine ulterior si Mircea
Fildan. Protocolul de transfer la ICPUEC este aprobat de ministrii de resort, actiunea
fiind considerata de interes national.
30

Facsimil 22 Acordul IPT din august 1968 pentru transferul celor 9 specialisti de la
MECIPT la filiala institutul nou creat. Un început care a condus la cresterea filialei
ITC, aparitia Fabricii de memorii si ulterior DATATIM si ALCATEL România.
Actualul director general ALCATEL Dan Bedros nu apare pe lista de transfer desi a
venit la filiala din 1968, deoarece era proaspat absolvent si avea repartizare direct la
ICPUEC.
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Facsimil 23 Înfiintarea filialei ITC nu a însemnat ruperea legaturilor dintre cei
care au lucrat împreuna la centrul de calcul MECIPT. A existat un proiect pentru
MECIPT-3 care urma sa fie realizat în colaborare. Tema de proiectare este avizata
de Vasile Baltac, Wilhelm Löwenfeld, Iosif Kaufmann, Mircea Fildan. Calculatorul
nu s-a mai realizat. S-a trecut la construirea unei industrii nationale pe baza de
cooperare internationala. Cu aceasta s-a încheiat si o prima etapa, de pionierat în
tehnica de calcul româneasca, din viata MECIPT.
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Facsimil 24 Din Comunicatul de Presa al Presedintiei României: În cadrul unei
ceremonii, desfasurate marti, 25 februarie 2003, la Palatul Cotroceni, Presedintele
României, domnul Ion Iliescu, a acordat Ordinul National “Steaua României” în
grad de Cavaler, … domnului Iosif Kaufmann, domnului Wilhelm Lowenfeld, …
domnului Armand Segal si domnului Victor Toma, …pentru întreaga activitate
stiintifica si de cercetare, pentru contributia deosebita la dezvoltarea si promovarea
tehnologiei informatiei si comunicatiilor în România.
Decoratiile au fost înmânate în 2004 familiei lui Vili Lowenfeld si lui Iosif
Kaufmann prin grija ambasadelor României din SUA si Germania
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Facsimil 25 Kovacs Gyozo, pionier al calculatoarelor din Ungaria, mentioneaza în cartea sa
calculatorul MECIPT, publica interviuri cu Iosif Kaufmann, Dan Farcas si subsemnatul
centrate pe MECIPT si cu Victor Toma si Armand Segal despre CIFA. O fotografie rara
din colectia lui publicata în carte ne prezinta pe Vili Lowenfeld si pe subsemnatul,
împreuna cu sotia dansului, în timpul vizitei la Academia Ungara în 1962

34

