
In memoriam

Profesor dr.ing. EUGEN SERACIN
28.11.1928 - 18.12.2013

În ziua de 18 decembrie a.c. a încetat din viaţă,  Profesorul Eugen
SERACIN,  cadru  didactic  la  Facultatea  de  Electrotehnică  şi
Electroenergetică,  Departamentul de Inginerie Electrică.

S-a născut în 28.11.1928 la Drobeta Turnu – Severin. A terminat
Liceul Decebal la Deva în anul 1947 ca şef de promoţie.  A urmat
cursurile  Facultăţii  de  Electrotehnică  din  Timişoara  pe  care  a

terminat-o  cu  diploma  de  merit  în  anul  1952.  A rămas  cadru  didactic  la  Universitatea
Politehnica din Timişoara, parcurgând treptele ierarhiei didactice până la gradul de Profesor
universitar. 

În anul 1964 susţine teza de doctorat obţinând calificarea de doctor – inginer. Are o
bogată şi valoroasă activitate didactică şi ştiinţifică, concretizată prin publicarea a 10 cărţi de
specialitate, 2 monografii de alpinism, peste 70 de lucrări ştiinţifice şi în jur de 40 de contracte
de cercetare ştiinţifică. Din 1970 a fost şi conducător de doctorat.

Activitatea didactică şi ştiinţifică a desfăşurat-o în principal în domeniul  Acţionărilor
Electrice. A îndrumat un mare număr de doctoranzi pentru a obţine titlul de doctor inginer.

A fost  Prodecan al  Facultăţii  de  Electrotehnică  Timişoara,  1968  –  1972,  membru în
Consiliul Profesoral al Facultăţii şi Preşedintele Comisei pentru Examenul de Diplomă.

A fost pentru toată Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică Profesorul nostru de
la care au  învăţat multe generaţii de studenţi şi un model pentru viaţă.

Profesorul Eugen Seracin a avut 3 mari pasiuni: Facultatea, Familia, Alpinismul.
Atracţia pentru munte i s-a format cutreierând încă din copilărie frumoasele împrejurimi

ale oraşului Deva. A obţinut toate categoriile de clasificare şi în final distincţia de maestru al
sportului la alpinism cu data de 29.01.1996.

O alta activitate a fost efectuarea şcolii de antrenori şi apoi, pe baza examenului susţinut,
a primit carnetul de antrenor la alpinism în 25.06.1975, nr. 3369.

Profesorul Eugen Seracin are un bogat palmares de participări la competiţii cu rezultate
remarcabile: locul I la seniori 2 în echipă, în 1993; locul III individual la seniori pe ţară în 1974;
locul II la seniori în echipă în anul 1974; locul I, în echipă, în anii 1972, 1973 şi 1983 în Cupa
Federaţiei Române pentru premiere alpine şi multe altele.  Are la activ 11 premiere alpine
singur sau în colaborare; câteva exemple: Fisura Diavolului, 5B, Traseul Melcului, 4B, Traseul
Viperei, 4A, Traseul Doina (un omagiu adus soţiei sale),  Surplomba Cenuşie, 5A, Surplombele
din Vâlcel, 6A, Hercules, 5 A, Ultima Muchie,Traseul Frontal, 4A etc. A parcurs un număr mare
de trasee în ţară, unele dintre cele mai dificile. Profesorul Seracin Eugen a făcut un număr
mare  de  trasee  de  dificultate  ridicată  şi  în  străinătate:  cel  mai  înalt  munte  din  Austria,
Grossglockner (3798), cel mai înalt munte din Franţa, respectiv din Europa, , Mont Blanc (4807
m); munţi de peste 4000 m în Elveţia şi anume: Breithorn (4160 m), Polux (4091 m), Castor
(4226 m), Matterhorn (4478 m) ş.a.

Eugen Seracin a desfăşurat o muncă intensă şi cu rezultate remarcabile conducând de la
înfiinţare (1968) destinele secţiei de alpinism a C.S. Universitatea Politehnica Timişoara. În
această activitate a ştiut să-şi formeze un grup restrâns, dar valoros şi bine pregătit de alpinişti.

Curajul de a-şi păstra demnitatea până la capăt, de a-şi susţine principiile prin fapte,
 l-a transformat pe Dl. prof.Seracin Eugen într-un adevărat învingător în faţa vieţii. 

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE !


