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Stimate domnule Profesor, 
Stimate Domnule General, 
Stimaţi oaspeţi, 
Onorată asistenţă, 
 
Aprecierea de care se bucură astăzi Academia Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” este datorată contribuţiilor măsurate în dedicare, efort, 
inteligenţă, altruism şi încredere ale membrilor comunităţii academice, atât 
proprii, cât şi ale unor personalităţi ale mediului militar şi ale mediului 
universitar românesc, care au crezut cu toţii în deviza instituţiei noastre. 

În timp, gradual, am constatat că fiecare pas de integrare în spaţiul 
universitar naţional pe care l-am iniţiat ca academie din domeniul apărării 
naţionale, a fost însoţit de generoase şi încrezătoare susţineri ale demersurilor 
noastre profesionale şi ştiinţifice provenite din mediul civil.  
Un exemplu de referinţă, în contextul evenimentului la care participăm azi, îl 
constituie demararea colaborării curajoase, de pionierat, între o instituţie de 
învăţământ militar sibiană şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în anul 
2006, perioadă în care rector al universităţii clujene era domnul 
prof.univ.dr.ing. Radu-Ioan MUNTEANU. Este vorba de semnarea 
parteneriatului instituţional în vederea înfiinţării şi desfăşurării programului de 
master „Sisteme Integrate pentru Comunicaţii şi Aplicaţii Speciale”. Beneficiind 
de sprijinul fără rezerve al personalităţii marcante a domnului rector Radu-Ioan 
MUNTEANU, a apărut în premieră primul astfel de program din România, care 
funcţionează şi astăzi. A fost nu doar un moment crucial, ci şi o asumare plină 
de generozitate, însoţită de împărtăşirea în aceeaşi măsură dezinteresată şi 
valoroasă a unei semnificative experienţe manageriale, didactice, de cercetare 
şi de evaluare academică. 



Derularea programului de master menţionat a produs în timp beneficii 
notabile şi amintim în acest context că un număr de şapte foşti masteranzi 
provenind ca formare din programele de licenţă ale Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” au obţinut titlul de doctor în domeniul ingineriei 
electrice, în perioada 2010-2017, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 
Roadele acelui pionierat au devenit şi devin tot mai vizibile. 

În fapt, legătura iniţială şi încrederea acordată de domnul rector  
Radu-Ioan MUNTEANU ofiţerilor din instituţia militară sibiană, s-au sudat în 
perioada anilor 1996-2001, când Domnia Sa a coordonat primele lucrări de 
doctorat ale unor specialişti şcoliţi de academii militare româneşti. 

Suntem astăzi aici, pentru a omagia întâi de toate un spirit intelectual 
liber, lipsit de prejudecăţi şi doritor de a arăta că barierele sunt doar 
prerogative meschine şi convenţionale. Printr-o formare intelectuală 
performantă, împletită cu o generozitate pe măsură, orice devine posibil. 
Astfel am considerat, cei care am fost martorii apropiaţi ai evoluţiei relaţiei 
de colaborare instituţională şi de prietenie cu domnul prof.univ.dr.ing. 
Radu-Ioan MUNTEANU, căruia îi dedicăm cu gratitudine şi aleasă preţuire 
momentele omagiale de acum. 

Evenimentul de astăzi, şi anume decernarea titlului academic de 
Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr.ing. Radu-Ioan MUNTEANU, 
doreşte să răsplătească, în modul cel mai natural, contribuţia semnificativă 
şi specială a Domniei Sale la dezvoltarea noastră instituţională. Este destul 
de dificil să realizăm un laudatio cuprinzător pentru profesorul universitar 
Radu-Ioan MUNTEANU, întrucât este vorba de a creiona, în câteva fraze, o 
activitate academică şi publică de excepţională prolificitate, de aproape 
jumătate de secol. În domeniul militar în care ne aflăm, unde excesul 
laudativ şi complezenţa nu sunt atribute ale onoarei şi datoriei, vom încerca 
să evidenţiem deci, doar câteva dintre multiplele laturi ale puternicei şi 
complexei personalităţi care îl definesc identitar pe domnul profesor Radu-
Ioan MUNTEANU.  
În egală măsură însă, declarăm că evenimentul de astăzi reprezintă unul de 
mare emoţie, nespusă bucurie şi onoare pentru noi. 

Am începe prin a cita din înseşi gândurile domnului profesor  
Radu-Ioan MUNTEANU, aşternute pe hârtie şi publicate într-una din 
numeroasele sale cărţi, „La intersecţia dintre uitare şi speranţă”, publicată 
în 2009, unde scria: „Cei care trăiesc bucuria de a fi generoşi înţeleg sensul 
adânc al toleranţei şi al bunătăţii. Mai mult, cred că toţi cei care au reuşit în 
viaţă au făcut mult bine celor din jur. Au lucrat pentru ei şi i-au ajutat să-şi 



împlinească visele. Oamenii de succes au un simţ formidabil ce-i împinge 
mereu să aprindă flăcări în suflete, care să ardă apoi ca o binecuvântare, 
iar binele altora îl protejează pe cel generos. Omul de succes are în centrul 
universului inima unui om şi ceilalţi oameni. El ştie că nu poţi fi mereu 
împlinit sau fericit, fiindcă aceste stări sunt dinamice şi se cer mereu 
revitalizate, renovate şi umplute mereu cu alte vise şi cu alte daruri...”. 

Născut în 20 aprilie 1945 la Beiuş, povestea universitarului  
Radu-Ioan MUNTEANU a început după absolvirea liceului „Gheorghe 
Bariţiu” din Cluj-Napoca, în anul 1963 când a decis, după cum declara într-
un interviu, „să sară gardul” la Institutul Politehnic unde urma să facă o 
carieră exemplară, dar şi să aibă o contribuţie semnificativă directă la 
dezvoltarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în calitatea Domniei Sale 
de decan al Facultăţii de Electrotehnică, în perioada  
1990-2004, şi apoi de rector, în perioada 2004-2012. Întreaga sa activitate 
profesională se împleteşte cu pulsul academic al universităţii clujene, 
Domnia Sa rămânând în Institutul Politehnic din Cluj-Napoca chiar după 
absolvire, unde mai apoi a parcurs toate treptele ierarhiei didactice 
universitare.  

Mereu fidel crezului său academic, profesorul Radu-Ioan MUNTEANU a 
devenit în timp, graţie recunoaşterii, membru titular al Academiei de Ştiinţe 
Tehnice din România, a fost apoi preşedinte al filialei Cluj, iar din 2013 a 
fost ales vicepreşedinte al acestei academii. 

De-a lungul carierei sale, încununarea calităţilor profesionale, a 
abnegaţiei şi pasiunii cu care s-a devotat ştiinţei şi tehnologiei, creaţiei 
intelectuale, managementului universitar, dar şi filosofiei cunoaşterii 
umane, s-a răsfrânt în aprecieri şi recunoaşteri provenite de la oameni, 
instituţii şi organisme care l-au recompensat. Parcurgându-i biografia 
profesională, regăsim că a fost onorat cu 70 de distincţii şi premii în 
România şi cu alte 100 astfel de distincţii în străinătate. Dintre acestea, 
într-o succintă selecţie, am menţiona doar câteva:  

● Premiul Academiei Române în 1996; 
● 57 de medalii de aur la saloane de tehnică nouă şi inventică din 

străinătate, pe care le-a obţinut alături de colaboratori; 
● titlul de Cavaler al Ordinului Naţional „Serviciu Credincios”, 2000; 

Medalia „Nicola Tesla” în Bosnia-Herţegovina, 2006; Premiul 
Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei din Federaţia Rusă, 2006; 
Marele Premiu al Universităţii Tehnice a Moldovei, Chişinău, 2007; 



Premiul Naţional pentru Performanţă, 2008; Medalia de aur „Henry 
Coandă”, 2011; 

● titlul de Doctor Honoris Causa, acordat de 11 ori de către 
universităţi româneşti (prima oară în anul 2002) şi de trei ori de 
către universităţi din străinătate (prima oară în anul 1995). 

 

Dintre responsabilităţile publice pe care Domnia Sa le-a avut, 
menţionăm din nou doar selectiv câteva, precum: 

● vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior (1998-2002; 2003-2008); 

● vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România 
(2004-2013); 

● membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare CNATDCU (2006-2010); 

● preşedintele comisiei CNATDCU – Inginerie electrică, electronică, 
telecomunicaţii şi energetică (2006-2010); 

● membru al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO  
(2008-2013). 

 

În străinătate a activat în cadrul unor organizaţii, precum: 
● membru şi reprezentant al României în General Council of 

International Measurement Confederation, 2000-2015; 
● membru în Steering Committee for Higher Education and Research, 

Council of Europe, Strasburg, 2004-2012; 
● membru în Biroul Executiv al Steering Committee for Educational 

Policy and Practice al Consiliului Europei, Strasburg, 2012-2014; 
● membru în Juriul Internaţional ale Salonului de Inventică de la 

Geneva, Bruxelles şi Barcelona, din 2005 până în prezent. 
 

Pe linia activităţilor de cercetare, privind înapoi la începuturile carierei 
sale, remarcăm că la vârsta de 37 de ani, în 1982, domnului Radu-Ioan 
MUNTEANU i s-a acordat titlul de doctor în inginerie, în urma susţinerii 
tezei de doctorat cu titlul „Triplorul feromagnetic de frecvenţă – teorie şi 
aplicaţii” – teză susţinută la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din 
Timişoara, conducător ştiinţific fiindu-i academicianul prof.univ.dr.ing. 
Toma Dordea. Începând cu anul 1991 domnul prof.univ.dr.ing.  
Radu-Ioan MUNTEANU a devenit el însuşi conducător de doctorat în 
domeniul Inginerie electrică, îndrumând până în prezent 37 de teze de 
doctorat finalizate. A fost membru în 253 de comisii de doctorat, dintre 
care la 82 a avut calitatea de preşedinte de comisie.  



Având o aplecare specială către susţinerea inovării – nu doar prin 
propria participare şi susţinere a României în saloane de inventică din 
străinătate, a înfiinţat şi la Cluj-Napoca un salon internaţional anual al 
cercetării, inovării şi inventicii, „Pro Invent”, începând cu anul 2002. 
Personal deţine 22 de brevete de invenţie, 12 certificate de inovaţie şi  
12 dosare OSIM. A făcut parte din echipele de cercetare a 56 de contracte 
ştiinţifice, dintre care la 41 a avut calitatea de director sau responsabil de 
proiect şi a derulat activităţi de cercetare în cadrul a  
şapte programe europene. 

În domeniul publicaţiilor de specialitate, atât ca autor, cât şi ca 
referent ştiinţific, editor sau membru în colegii de redacţie, a dovedit o 
excepţională dedicare. Domnul profesor Radu-Ioan MUNTEANU a elaborat 
peste 150 de lucrări ştiinţifice care au fost publicate în reviste de 
specialitate şi în volumele unor conferinţe ştiinţifice internaţionale de 
impact pentru domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. Domnia Sa este 
de asemenea referent ştiinţific la 51 de publicaţii.  

O interesantă latură a personalităţii domnului prof.univ.dr.ing.  
Radu-Ioan MUNTEANU este aplecarea sa către filosofie, istoria ştiinţei şi 
creativităţii şi cultură. De menţionat că Domnia Sa a cugetat, s-a 
documentat în arhive, a păşit pe urmele unor savanţi mondiali şi a simţit 
nevoia să exprime gânduri, cugetări şi idei şi să le publice în cărţi, dintre 
care enumerăm câteva titluri: 

● „Din patrimoniul creativităţii româneşti”, 2012; 
● „Mică enciclopedie de mari valori ridicate dintre români”, 2011;  
● „La intersecţia dintre uitare şi speranţă”, 2009; 
● „Colecţionarul de gânduri”, 2008; 
● „Personalităţi clujene (1800-2007) – Dicţionar ilustrat”, 2007. 
 
Nelipsit de importanţă pentru a fi menţionate în acest medalion al 

personalităţii celui căruia astăzi îi vom înmâna şi simbolica noastră 
recompensă, sunt şi calităţile sale sportive remarcabile. După cum declara 
domnul profesor Radu-Ioan MUNTEANU într-un interviu radio din ianuarie 
2016, „am fost primul român care am alergat la o cursă de  
100 de km, în 1973, la Bienne, în Elveţia”, motiv pentru care a intrat în 
Istoria Sportului Românesc. Un articol apărut în ziarul „Adevărul de Cluj”, în 
aprilie 2009 îl denumea inspirat „rectorul de cursă lungă”, bazându-se atât 
pe faptul că participase la numeroase curse de alergare, dar şi că a 



practicat rugby-ul timp de 15 ani, ca „mijlocaş de grămadă”, reprezentând 
echipele Politehnicii şi ale Universităţii din Cluj.  

Ne permitem să ne apropiem de încheierea acestui laudatio, citându-l 
iarăşi pe domnul profesor Radu-Ioan MUNTEANU şi extrăgând un pasaj din 
cartea sa publicată în 2012, „Din patrimoniul creativităţii româneşti”, unde 
spunea: „Ce-au clădit în lumea noastră scepticii şi blazaţii? Nu ştiu. Dar se 
pare că în cazul lor, înainte de a deveni nisip, ei au căpătat un suflet de 
nisip. Ceilalţi care au făcut ceva înţeleg că există un viitor, dar că el nu se 
reduce la cele ce se întâmplă cu noi, iar faptul că nu vom ajunge niciodată 
să atingem cu mâna orizontul nu înseamnă că nu trebuie să tindem spre el. 

Oamenii au inventat mereu pentru a trăi mai mult şi mai bine, iar 
tehnica a devenit cu timpul un domeniu distinct al culturii. 

Nu ştiu dacă apucăm ziua de mâine, dar ne place să discutăm viitorul. 
Eu văd acest viitor de tip tehnologic şi intelectual, cu schimbări în toate 
domeniile, dictate de cercetare creativă, de invenţii. Modul din ce în ce mai 
precis în care percepem lumea are o influenţă asupra propriei noastre 
condiţii, iar din acest punct de vedere ideologia viitorului nu se va fonda pe 
certitudini, ci pe întrebări”. 

 

Avem privilegiul acum, când se află în mijlocul nostru, să îi adresăm 
adânca noastră preţuire şi mulţumire şi să îl îmbrăţişăm cu căldură şi 
gratitudine pentru faptul că a fost şi a rămas constant alături de noi,  
de-a lungul a peste două decenii, inspirându-ne speranţă, încredere şi 
certitudine. 

 
 
Col.prof.univ.dr.ing. Paul BECHET 
 

Sibiu, 10 iulie 2017 


