In Memoriam

Prof. dr. Marius GURAN
(1936 – 2019)
Pe 24 aprilie 2019 s-a stins din viață Prof.dr. Marius Guran, membru de onoare al Academiei
Române, personalitate marcantă în afirmarea și dezvoltarea informaticii din România. În cele ce
urmează rememorăm succint contribuțiile sale legate de înființarea, organizarea și dezvoltarea
actualului Institut Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, care va împlini
anul viitor 50 de ani de existență.
Anterior înființării acestuia, Prof. Marius Guran a avut o contribuție esențială la definirea
structurii, sarcinilor și atribuțiilor viitorului institut. Este semnificativ de menționat că, în aceeași
perioadă, s-a numărat printre membrii fondatori ai Catedrei de calculatoare a Facultății de Automatică
și Calculatoare de la Institutul Politehnic din București.
După decizia de înființare a Institutului Central de Informatică, la 15 iulie 1970, Prof. Marius
Guran devine primul sau director, până la reorganizarea institutului din octombrie 1971. În noul
Institut Central pentru Sisteme de Conducere cu Mijloace de Automatizare, Prof. Marius Guran ocupă
funcția de șef secție cercetare și director al Centrului de calcul. În perioada cât institutul a ființat sub
denumirea de Institut Central pentru Conducere și Informatică (august 1973-aprilie 1985), Prof.
Marius Guran a fost director al Direcției de cercetare (1976-1978) și director general adjunct (19781985). Menționăm că, în această perioadă, ICI București începe să editeze Buletinul Român de
Informatică, precursor al actualei Reviste Române de Informatică și Automatică.
Pe lângă contribuția managerială, în acești primi 15 ani de existență ai institutului, Prof. Marius
Guran a desfășurat și o susținută și remarcabilă activitate ca cercetător științific gr. I, concretizată în
organizarea și coordonarea primului colectiv de cercetare la nivel național în domeniul rețelelor de
calculatoare. În această calitate, a inițiat și condus proiecte de referință pentru nivelul de dezvoltare al
informaticii în perioada respectivă. Astfel, proiectul CAMELEON s-a finalizat cu experimentarea, în
anul 1982, a rețelei locale cu același nume, pentru interconectarea micro și minicalculatoarelor.
Proiectul RENAC/RENOD, cea mai importantă realizarea a acestui colectiv, a avut ca rezultat, în anul
1984, prima rețea națională de calculatoare din România, realizare premiată de Academia Română, în
anul 1985, cu premiul “Traian Vuia”. Această rețea, denumită ulterior UNIREA, a permis
interconectarea, prin transmisii de date cu comutare de pachete, a principalelor provincii istorice
ale României.
Nu în ultimul rând, în calitate de conducator de doctorat în Informatică aplicată și Știința
calculatoarelor, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din Universitatea Politehnica
București, Prof. Marius Guran a contribuit la pregătirea unor specialiști din institut ca cercetători
capabili să-și asume sarcini și responsabilități profesionale de complexitate ridicată.

După anul 1990 a continuat colaborarea cu ICI București în calitate de consilier.
În ultima perioadă a activității sale științifice, Prof. Marius Guran a elaborat ”Monografia
informaticii din România” (Editura AGIR, 2012), considerând, așa cum mărturisește în prefața
volumului, că își face o datorie de conștiință prin consemnarea evenimentelor trăite și valorificarea
documentației de care dispunea. În lucrare este evocat rolul ICI București ca instituție reprezentativă
în realizarea programelor aplicative și a sistemelor informatice, precum și în coordonarea la nivel
național a dezvoltării acestui domeniu. De asemenea, contribuția ICI privind dezvoltarea informaticii
și utilizarea calculatoarelor în România este evidențiată prin descrierea unora din proiectele
reprezentative derulate în institut, în perioada 1980-2003.
Tot în anul 2012, Prof. Marius Guran a publicat și monografia intitulată ”ICI - 40 de ani în
folosul informaticii românești”.
Dincolo de contribuțiile sale ca om de știință, ca manager și dascăl, Prof. Marius Guran va
rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut și cu care a lucrat, prin calitățile sale umane, ca exemplu
de onestitate și modestie, de seriozitate și putere de muncă, de ambiție și responsabilitate, de
capacitate de dialog și de colaborare.
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