
Domnului Profesor
IOAN GHEORGHE CARŢIŞ

(Cuvântare susţinută cu ocazia sărbătoririi de către Universitatea Politehnica Timişoara a
aniversării a 80 de ani de viaţă ai prof.dr.ing Ioan Gheorghe Carţiş, fost Rector al Universităţii,

membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România)

În viaţa noastră de fiinţe gânditoare apar momente esenţiale,  momente care ne înalţă,
momente care ne copleşesc. Un astfel de moment avem cu toţii bucuria de a-l trăi astăzi alături
de Domnul Profesor Ioan Gheorghe Carţiş, cu prilejul sărbătoririi împlinirii frumoasei vârste de
80 de ani, prag de viaţă şi de înţelepciune pe care natura îl hărăzeşte spre a fi trecut doar celor
aleşi. Şi Domnul Profesor Ioan Carţiş căruia providenţa i-au harăzit un destin de excepţie, este cu
siguranţă unul dintre aceştia.

L-am cunoscut pe Profesorul Ioan Carţiş, devreme în studenţie, deşi eu eram student la
Electrotehnică la Secţia Calculatoare electronice, iar Domnia-sa era cadru didactic la Mecanică. 

În  urmă  cu  44  de  ani,  în  anul  1972,  la  iniţiativa  DAAD  (Deutscher  Akademischer
Austausch Dienst), un grup de cadre didactice şi studenţi de la Politehnica din Timişoara, a fost
invitat în Germania pentru un schimb de experienţă cu durata de două săptămâni.  La vremea
respectivă, dată fiind izolarea extremă a României, acest eveniment era unul excepţional, de o
rezonanţă aparte şi desigur de un impact emoţional deosebit. M-am bucurat nespus că am fost
selectat ca membru al grupului în calitate de student. Plecarea a fost una cu peripeţii. Trebuia sa
fim  în  Germania  pe  perioada  Olimpiadei  de  la  Munchen,  dar  datorită  atentatului  asupra
sportivilor israelieni care a avut loc la Olimpiadă, pentru moment vizita a fost suspendată, ea
având  loc  de  fapt  mai  târziu,  în  noiembrie  1972.  A fost  prilejul  fericit  şi  în  acelaşi  timp
remarcabil să-l cunosc pe Domnul Profesor. Am aflat că este fiu al Bihorului, născut la Oradea
fapt care m-a impresionat în mod deosebit, eu la rândul meu fiind orădean. De la primul contact
am  remarcat  personalitatea,  eleganţa  şi  aparenţa  distinsă  a  Domnului  Carţiş.  Deschiderea
Domniei sale, şarmul, surâsul blajin şi înainte de toate atitudinea deschisă faţă de mine, m-au
cucerit.

Vizita  a  fost  una de excepţie,  grupul  nostru  vizitând  atât  unităţi  de învăţământ  şi  de
cercetare  cât  şi  obiective  turistice  de pe  tot  întinsul  Germaniei.  Am remarcat  cu acel  prilej,
interesul Domnului Profesor pentru tot ceea ce era nou, dezinvoltura cu care se adapta oricărei
situaţii şi faptul remarcabil că dintre membrii grupului nostru, era dintre puţinii care cunoşteau
limba germană. La acele momente am realizat, că Domnul Profesor Carţiş este o personalitate
proeminentă, cu un destin de excepţie, lucru care mi-a fost confirmat în timp.

În continuare, de-a lungul anilor, destinele noastre s-au intersectat de mai multe ori, dat
fiind pe de o parte responsabilităţile Domnului Profesor pe linie administrativă şi politică şi pe de
altă  parte funcţiile  pe care le-am îndeplinit  ca reprezentant  al  studenţilor  din Politehnică,  iar
ulterior  pe  linie  politică.  A fost  o  perioadă  de  mai  bine  de  un  deceniu  şi  jumătate  în  care
ataşamentul şi admiraţia mea pentru personalitatea D-lui Profesor s-a întregit şi consolidat.

După revoluţie, am trecut cu toţii într-o nouă etapă. O perioadă dificilă, efervescentă, dar
în acelaşi timp provocatoare şi extrem de dinamică. Destinele ni s-au intersectat în noul context
la  nivelul  noilor  responsabilităţi  pe care le-am dobândit  fiecare  dintre  noi.  Domnul  Profesor
Carţiş  a  îndeplinit  funcţia  de  prorector  iar  apoi  din  1996  până  în  2004  aceea  de  rector  a
Universităţii „Politehnica” din Timişoara, iar eu cea de şef de catedră iar din 1996 de director al
Departamentului Calculatoare. A fost perioada în care ne-am apropiat tot mai mult şi sufleteşte.
Îmi aduc aminte cu mare plăcere de vizitele pe care le-am făcut acasă la dânsul pentru a pune la
punct, tehnica rudimentară a acelor vremuri de început referitoare la utilizarea calculatoarelor şi
a conectării la internet. Domnul Profesor a manifestat de la început o deschidere extraordinară
spre  aceste  tehnologii,  fiind  mereu  preocupat  de  performanţele  şi  de  buna  funcţionare  a
calculatorului  dar  mai  ales  a  conexiunii  internet  pe  care  o  avea  acasă.  Acest  lucru  m-a
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impresionat şi în acelaşi timp m-a bucurat nespus. Am avut ocazia să-i cunosc minunata familie,
pe Doamna Carţiş şi pe cele două fetiţe adorabile. Am descoperit cu acest prilej,  alte faţete ale
personalităţii Domnului Profesor, aceea de familist desăvârşit, un veritabil pater familias şi în
acelaşi timp un gospodar şi un întreprinzător de invidiat.

Vorbind despre destinul  de excepţie  al  Profesorului  Ioan Carţiş,  nu pot să nu remarc
perioada dificilă în care s-a aflat la aflat la conducerea Politehnicii, perioadă care a evidenţiat
încă  odată  calităţile  de  conducător  al  Domniei  sale.  Toţi  cei  care  l-au  cunoscut  şi  i-au  fost
aproape, au remarcat cumpătarea, echilibrul, imparţialitatea şi mai ales calmul olimpian cu care
aborda  şi  rezolva  probleme extrem de  dificile.  Confruntat  cu  provocări  complexe  de  natură
socială şi economică, Domnia sa a reuşit să conducă Politehnica cu tact şi diplomaţie, în vremuri
extrem de tulburi cu rezultate remarcabile. 

În ultima perioadă, am colaborat cu succes la activitatea Filialei Timişoara a Academiei
de  Ştiinţe  Tehnice  din  România,  al  cărui  membru  titular  este  din  anul  1999.  Filiala  a  fost
înfiinţată  în  anul 2001, fiind prima filială  din ţară  şi  un rol determinant  în  această  iniţiativă
alături de regretatul profesor Marin Truşculescu i-a revenit domnului Profesor Carţiş. Activitatea
Domniei sale, ca şi  membru al Filialei  s-a concretizat în implicarea activă şi competentă în
activităţile curente dar mai ales în luarea de decizii şi creionarea de direcţii de acţiune. Toate
acestea  cumulate  au  determinat  ca,  la  iniţiativa  d-lui  Prof.euring.dr.ing.  Mihai  Mihăiţă
Preşedintele ASTR, Prezidiul ASTR să acorde D-lui Profesor Ioan Gheorghe Carţiş diploma şi
medalia „Primus Inter Pares” cu numele Domniei sale gravat pe efigie. Profit de acest prilej să
înmânez în mod festiv aceaste însemne deosebit de onorante. 

În  aceste  momente  emoţionante,  mai  mult  decât  oricând,  simţim  aura  benefică  a
personalităţii  Domnului  Profesor,  sentimentul  de  împlinire  pe  care  îl  induce  o  viaţă  trăită
exemplar,  o  viaţă  dăruită  cu  generozitate  celor  din  jur.  Realizările  remarcabile  de  natură
ştiinţifică,  managerială,  sportivă,  familială şi nu în ultimă instanţă de cetăţean al  urbei, toate
acestea dovedesc cu prisosinţă că Domnul Profesor Ioan Carţiş este o personalitate proeminentă
a vremurilor pe care le trăim.

 Stimate Domnule Profesor,

Acum la acest moment aniversar, Vă doresc multă sănătate, o viaţă îndelungată plină de
satisfacţii şi împliniri alături de familia D-voastră. Vă doresc de asemenea ca mulţi ani de acum
înainte să Vă bucuraţi de destinul de excepţie pe care soarta, pe bună dreptate, Vi l-a hărăzit! 

“La mulţi ani Domnule Profesor Emerit Ioan Gheorghe Carţiş!”

Timişoara 24 noiembrie 2016 
Prof.emerit dr.ing. Vladimir-Ioan Creţu
Preşedintele Filialei Timişoara a ASTR
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