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Ceremonia de decernare a titlului de 

PROFESOR HONORIS CAUSA 

d-lui prof.univ.dr. Ştefan Măruşter 

-profesor emerit al Universităţii de Vest Timişoara- 

 

Domnule Preşedinte al Senatului, 

Stimată doamna Prorector, Stimate domnule prorector, 

Dragi colegi decani şi prodecani, 

Dragi membri ai Senatului, Dragi colegi şi invitaţi, 

este o deosebită onoare şi o mare bucurie să deschid acum ceremonia de decernare a 

titlului onorific de Profesor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai d-lui profesor univeritar 

dr. Ştefan Măruşter, profesor emerit al Universităţii de Vest din Timişoara.  

Imi face o plăcere deosebită să salut o foarte importantă delegaţie a Universităţii de Vest 

din Timişoara venită la Cluj pentru acest eveniment: prof.dr. Viorel Negru-Preşedintele 

Senatului UVT, conf.dr. Mircea Drăgan-Decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică, 

prof.dr. Daniela Zaharie-Prodecan al Facultăţii de Matematică şi Informatică, conf.dr. Victoria 

Iordan-Directorul Departamentului de Informatică, prof.dr. Bogdan Sasu-Directorul 

Departamentului de Matematică, prof.dr. Luminiţa Sasu şi prof.dr. Tudor Jebelean de la 

Universitatea Johannes Kepler din Linz. Le mulţumesc pentru onoarea pe care ne-o fac astăzi, 

prezenţi fiind la acest eveniment important din viaţa facultăţii noastre. 

Pornită din iniţiativa Departamenului de Informatică de la facultatea noastră, propunerea 

de onorare a activităţii cu totul deosebite a profesorului Măruşter a fost imediat îmbrăţişată şi de 

colegi de la Departamentul de Matematică. După avizarea în Consiliul de Administraţie al UBB, 

propunerea a fost aprobată şi de Senatul Universităţii, devenind astfel fapt şi realitate. Se cuvine 

se mulţumesc aici, în chip deosebit, preşedintelui Senatului Universităţii noastre, părintele 

profesor univ. dr. Ioan Chirilă pentru sprijinul consistent oferit şi cu această ocazie, ca şi în multe 

alte situaţii. 
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Profesorul Măruşter este unul dintre acele puţine exemple de oameni care unesc şi care 

zidesc. Profesorul Măruşter a fost parte a echipei care a construit primul calculator “civil” 

românesc, profesorul Măruşter este creatorul unei teorii matematice consistente (cea  operatorilor 

demi-contractivi în sens Măruşter), profesorul Măruşter este  fondatorul Şcolii Timişorene de 

Informatică şi co-fondator al Institului e-Austria de la Facultatea de Matematică şi Informatică 

din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (în parteneriat cu Universitatea din Linz şi 

Institutul RISC Linz). Exemplele ar putea continua, iar colegul meu dl. prof.dr. Bazil Pârv va 

prezenta pe larg, în Laudatio, toate aceste aspecte. 

Doresc să mai subliniez un aspect privind relaţia facultăţii noastre cu colegii de la  

Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Intre 

facultăţile noastre s-au stabilit şi menţinut de-a lungul anilor relaţii excelente de colaborare şi 

sprijin reciproc, atât pe probleme ce ţin de procesul didactic, cât şi pe aspectele colaborării 

ştiinţifice bilaterale. S-a cooperat eficient şi la un nivel înalt de performanţă atât cu 

matematicienii cât şi cu informaticienii timişoreni. Fără să rostesc cuvinte mari, susţin fără nicio 

teamă de a greşi, că avem astăzi cei mai buni prieteni şi colaboratori din ţară la Facultatea de 

Matematică și Informatică din  Universitatea de Vest din Timişoara. 

Onoraţi invitaţi şi dragi colegi 

Iată că azi (după 42 de ani de la susţinerea tezei de doctorat) profesorul Ştefan Măruşter revine ȋn 

Alma Mater Napocensis, adăugând valoare şi prestigiu unei facultăţi şi universităţi la care ştim 

că ţine ȋn chip deoasebit. Ii multumim ȋncă o data pentru această onoare şi pentru această zi 

minunată-o sărbătoare a matematicii şi Informaticii din Banat şi Transilvania. 

 

 Cluj-Napoca, 9 iunie 2016 

Decan, 

Facultatea de Matematică şi Informatică 

Prof.dr. Adrian Petruşel 


