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Necrolog
Prof. univ. Dr. Radu TRIF
(1941-2019)
La 12 Decembrie 2019 a încetat din viaţă,
la vârsta de 78 ani, domnul Prof. univ. Dr.
Radu Trif, un respectat membru al corpului
profesoral din cadrul Facultăţii de Medicină
Veterinară Timişoara, un om de o aleasă
omenie, un suflet bun, blând, un desăvârșit
profesionist şi un dascăl model pentru multe
generații de medici veterinari, care a condus
cu multă înțelepciune, eleganță și înaltă ținută
profesională
și
morală
disciplina
de
Microbiologie.

teza de doctorat sub conducerea domnului
Prof. Dr. doc. şt. Vasile Tomescu.
Începând cu anul 1974, activează în
Facultatea de Zootehnie şi Medicină
Veterinară Timişoara, iniţial în cadrul disciplinei
de Patologie animală, a secţiei de Zootehnie,
iar apoi, din anul 1988, şi la Facultatea de
Medicină Veterinară, promovând, prin concurs,
toate gradele universitare.
Astfel, din anul 1988, devine titularul
cursului de Microbiologie şi Imunologie la
această facultate, unde îşi desfășoară
activitatea până in momentul pensionării.
În perioadă 1990 – 2008 a făcut parte din
conducerea Facultăţii de Medicină Veterinară,
îndeplinind următoarele funcţii: şef de
departament (1990-1991), secretar ştiinţific
(1991-1992) şi director al Colegiului Universitar
Agricol - specializarea Igienă şi laborator
(1996-2007).
Din anul 2002 a fost conducător de
doctorat în specializarea Microbiologie şi
Imunologie, având înscrişi un număr de zece
doctoranzi (trei cu frecvenţă şi şapte fără
frecvenţă).
Menţionăm că toţi doctoranzii şi-au
finalizat şi susţinut public tezele de doctorat.
Activitatea didactică şi ştiinţifică se
concretizează în:
 151 de lucrări ştiinţifice,
 şase manuale şi tratate de specialitate
şi
 coordonarea a 15 teme de cercetare
ştiinţifică pe bază de contract.
A participat la numeroase manifestări
ştiinţifice,
naţionale
şi
internaţionale
desfăşurate în ţară sau străinătate.
Dintre domeniile activităţii de cercetare, cu
rezultate originale, recunoscute pe plan
naţional şi internaţional se pot aminti studiile
privind
inactivarea
microorganismelor
patogene prin compostarea dirijată a nămolului

S-a născut în 03.03.1941 în localitatea
Domnin, judeţul Sălaj.
A urmat cursurile şcolii gimnaziale în
localitatea natală, apoi pe cele liceale în cadrul
Liceului “Simion Bărnuţiu” Zalău, județul Sălaj,
iar în anul 1962, prin concurs de admitere, a
intrat în anul I al Facultăţii de Zootehnie şi
Medicină
Veterinară
Timişoara,
Secţia
Medicină Veterinară, din cadrul Institutului
Agronomic Timişoara.
A absolvit cursurile universitare în anul
1967, iar în anul 1980 finalizează şi susţine
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provenit din staţiile de epurare, metode
moderne de testare a micotoxicităţii furajelor
pe peşti guppy, metodologie de preparare şi
utilizare profilactică şi curativă a concentratelor
globulinice normale la animale, metodologie
pentru caracterizarea statusului imun la viţei şi
de reglare a răspunsului imun utilizând
preparate imunoreglatoare, cercetări privind
efectul imunomodulator al unor extracte
vegetale, cercetări privind efectul imunotoxic al
unor micotoxine.
În acest domeniu prioritar al imunologiei,
colectivul de cercetare condus de prof. dr.
Radu Trif a obţinut rezultate originale în
domeniul
stimulării
răspunsului
imun
nespecific,
utilizând
preparate
imunomodulatoare,
rezultate
care
sunt
premiere ale cercetării pe plan naţional şi
internaţional.
Prof. univ. Dr. Radu Trif a fost membru al
Societăţii Naţionale de Microbiologie şi
Imunologie din România, membru în Asociaţia
Medicilor Veterinari din România, Colegiul

Medicilor Veterinari din România şi Asociaţia
Oamenilor de Ştiinţă din România.
A participat cu lucrări ştiinţifice la
Congrese şi Conferinţe internaţionale din
Europa, Asia şi America, o parte din lucrări
fiind publicate în reviste de recunoaştere
internaţională.
Prin încetarea din viaţă a domnului Prof.
univ. Dr. Radu Trif, Facultatea de Medicină
Veterinară, din cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
"Regele Mihai I al României" din Timişoara
pierde un mare profesor, iar comunitatea
ştiinţifică un reputat specialist.

Dumnezeu să-l odihnească !
Prof. dr. Emil Tîrziu
Titularul disciplinelor de
Microbiologie şi Imunologie, FMVT
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