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EVENIMENTUM 
 

Prof. Univ. Dr. Romeo Teodor Cristina 

 
În ziua de 22 noiembrie a.c., la 

Facultatea de Medicină Veterinară 
Bucureşti, în prezenţa unei numeroase 
asistenţe, întruna dintre cele mai frumoase 
săli de conferinţe din România, Aula Aurel 
E. Popoviciu, a avut loc o frumoasă 
festivitate; decernarea titlului de Doctor 
Honoris Causa unui ilustru reprezentant al 
şcolii de medicină veterinară din Timişoara, 
în persoana Doamnei Profesor Univ. Dr. 
Alexandra Trif, titularul disciplinelor de 
Toxicologie şi toxicoze şi Botanică 
medicală, din cadrul Facultăţii de Medicină 
Veterinară din Timişoara. 

Fiind prima distincţie care s-a acordat 
unui om de ştiinţă din România, de către 
Facultatea de Medicină Veterinară din 
Bucureşti, evenimentul a fost, pentru noi 
timişorenii, şi mai strălucitor.  

Comisia de acordare a titlului a fost 
alcătuită din domnii: Prof. Dr. Victor 
Crivineanu, decanul FMV Bucureşti, Prof. 
Dr. Emil !uţeanu, decanul de vârstă al 
toxicologilor din România, fost decan al 
FMV Bucureşti, Prof. Dr. Iulian Ţogoe şi 
Prof. Dr. Alin Bârţoiu, prodecani, şi Prof. 
Dr. Nicolae Dojană secretar ştiinţific al 
facutăţii. Din laudatio prezentat de către 
prof. Dr. Victor Crivineanu a reieşit valoarea 
de incotestat a realizărilor doamnei Profesor 
Trif, preocuparea continuă a domniei sale 
spre performanţă şi calitate, unanim 
recunoscută. 

Din palmaresul profesional al Doamnei 
profesor reiese polivalenţa, constanţa şi 
valoarea realizărilor, atât în plan ştiinţific cât 
şi didactic, fiind de amintit aici participarea 
la circuitul ştiinţific cu peste 200 de lucrări 
originale, majoritatea ca prim autor, editarea 
a 11 materiale didactice şi căţi de 
specialitate, suporturi de curs virtuale, 
precum şi a 17 filme didactice, participarea 
efectivă la numeroase manifestări ştiinţifice 
din ţară şi străinătate, activitatea ca 
persoană de contact în cadrul Programului 
Tempus, şi EAEVE pentru FMV Timişoara, 
activitatea fructuoasă ca îndrumător de 
doctorate şi director de granturi.  

Nu trebuie omise aici, activitatea în 
funcţia de secretar ştiinţific, timp de două 
legislaturi, cea de şef comisie calitate la 
FMV Timişoara, membru în colegiile de 
redacţie a publicaţiilor Lucrări 4tiinţifice 
Medicină Veterinară F.M.V. Timişoara şi 
Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug. 

Doamna profesor este membru a 
numeroase societăţi profesionale şi 
ştiinţifice dintre care: Academia Oamenilor 
de 4tiinţă din România, European Society of 
Veterinary Clinic Pathology, Societatea 
Română de Farmacologie şi Toxicologie 
Clinică, Societatea Naţională de Biologie 
Celulară şi este posesoarea distincţiei 
Pentru Progresul Medicinii Veterinare, 
acordată de către AMVR. 
 

 
 

 
 

 
 

 


