
    
  

 
Comunitatea academică din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara a suferit o grea pierdere

în  data  de  08  februarie  prin  trecerea  la  cele  veşnice  a  profesorului  universitar  dr.ing.  Marin
TRUŞCULESCU.

 S-a  născut  în  04  SEPTEMBRIE  1926  în  satul  BÂLTANE,  comuna  TÂMNA,   judeţul
MEHEDINTI.

Absolvent al Liceului  "Traian" din Drobeta-Tr.Severin (1947), apoi al  Facultăţii de Mecanică
din Institutul Politehnic din Timişoara, secţia Transporturi terestre (1951),  a efectuat o specializare în
Belgia, la Centrul naţional de cercetări metalurgice din Liege (1965),  obţine titlul de doctor inginer în
Ştiinţe tehnice la Institutul Politehnic "Traian Vuia" Timişoara (1967). 

După  terminarea  facultăţii  a  activat  în  producţie,  în  domeniul  reparării   şi  exploatării
autovehiculelor terestre îndeplinind funcţia de inginer, şef secţie tehnică, director (1950-1960).

În învaţământ îşi începe activitatea ca profesor la Şcoala Metalurgică din Timişoara (1948-1952),
apoi în învăţământul superior tehnic din 1954 parcurgând toate treptele de la asistent la profesor universitar
titular (1969-1995) şi apoi profesor consultant din 1995.

A predat  mai  multe  discipline:  Tehnologia  prelucrării  la  cald,  Tehnologia  fabricării  maşinilor
termice şi  cazanelor, Tehnologia şi  utilajul tratamentelor termice,  Metalurgie fizică,  Studiul metalelor,
Metalurgie structurală, Selecţia şi utilizarea materialelor, Materiale avansate.

Conducător de doctorat din 1974, acordând titlul de doctor inginer la 21 doctoranzi care lucrează în
învăţământul superior şi cercetare.

A publicat 26 de cărti, este autor a peste 90 protocoale de cercetare ştiinţică, a peste  220 lucrări
ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu şi a obţinut 5 brevete de invenţii.

A avut mai multe responsabilităţi academice: secretar ştiinţific şi membru al Consiliului profesoral
al  Facultăţii  de  Mecanică  (1969-1995),  director  la  Atelierul  Şcoală  şi  de  Prototipuri  al  Institutului
Politehnic "Traian Vuia" Timişoara (1971-1976), responsabil al subcomisiei de materiale noi de la Filiala
Timişoara  a  Academiei  Române  (din  1988),  membru  în  Consiliul  ştiinţific  al  Institutului  de  Cercetări
Metalurgice Bucureşti  şi  director al  Departamentului  VII,  Timişoara (1977-1996),  şef  al  Catedrei  TCM
(1977-1985), al Catedrei de Ştiinţa materialelor şi tratamente termice (1991-1994) şi Preşedinte al Filialei
din Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (2001-2013).

A activat ca membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, al Asociaţiei de Cercetare
Multidisciplinară pentru Zona de Vest (ACM-V), ASM Internaţional, ASTR, AGIR.

A fost  distins  cu  Medalia  Muncii  clasa  a  III-a  şi  Premiul  Ministerului  Învăţământului  pentru
cercetările în domeniul metalelor amorfe (1988). 

Prin  trecerea  la  cele  veşnice  a   profesorului  universitar dr. ing.  Marin  TRUŞCULESCU,
Departamentul Ingineria Materialelor şi Fabricaţiei, Facultatea de Mecanică i Filiala Timi oara a ASTRș ș
pierde un apreciat cadru didactic, cercetător ştiinţific de prestigiu şi un om de aleasă omenie.
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