
 

 
 
 

Profesorul Iustin Cosoroab , 
o mare personalitate a profesiei 

veterinare, la 80 de ani 
 
Cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 

80 de ani cadrele didactice i studen ii 
Facult ii de medicin  veterinar  din 
Timi oara au s rb torit acest eveniment 
printr-un simpozion dedicat Domnului 
Profesor, organizat de c tre disciplina de 
Boli parazitare, evenimentul fiind moderat de 

tre urma ul Mentorului, domnul Prorector 
Prof. Dr. Gheorghe D bu . 

 

 
 

Pe lâng  numeroase cadre didactice ale FMV 
Timi oara au fost prezen i i reprezentan ii 
tuturor disciplinelor de parazitologie din ar  
precum i numeroase cadre didactice seniori 
ai FMVT, medici veterinari din ar i 
membrii familiei. 

Emo ionantul eveniment a fost o reu it , 
mul i din cei prezen i evocând numeroase 
pasaje mai vechi sau mai actuale din 
activitatea personal  a Domnului Profesor 
Cosoroab .  

Dintre cei care au luat cuvântul amintim 
pe: Prof. Gh. D bu , Prof. Ion Oprescu, 
Conf. Narcisa Mederle, Prof. R. T Cristina, 
Prof. Viorel Herman de la FMV Timi oara, 
Prof. Liviu Mitrea de la FMV Bucure ti, Prof. 
Gherman de la FMV Cluj Napoca, Conf. 
Olimpia Iacob de la FMV Ia i, ace tia din 
urm  prezent nd omagiile universit ilor din 
care provin precum i câte o lucrare pe teme 

de parazitologie precum i numero i fo ti 
doctoranzi i studen i ai Domnului Profesor 
din Arad, Craiova, Re a (Dr. Nicolae 
Borco , Dr. Cornelia Indreica) etc. 
Deasemenea domnul Prof. Dr. D bu  a 
prezentat mesajele venite cu ocazia acestui 
eveniment. 

În ultima parte a întâlnirii, doctoranzii de 
la disciplina de Boli parazitare au prezentat 
câte o lucrare tiin ific  dedicat  

rb toritului, ziua încheindu-se cu o mas  
festiv  la restaurantul USAMVBT. 

 

  
 

LAUDATIO 
 

Domnului Profesor Universitar Doctor, Doctor 
Honoris Causa 

 
Iustin Petru Cosoroab  

 
cu ocazia acord rii de c tre Senatul 

Universit ii 
de tiin e Agricole i Medicin  Veterinar  a 

Banatului din Timi oara a 
 

Diplomei de excelen  pentru întreaga 
activitate 

la împlinirea vârstei de 80 de ani 
 

Domnul Profesor dr. dr. h.c. Iustin Petru 
Cosoroab , este un membru marcant al 
comunit ii noastre academice i, din acest 
considerent, îmi este foarte greu a cuprinde, 
într-un cadru totu i restrâns al unui Laudatio, 
îndelungata i rodnica activitate în slujba 
Universit ii, precum i contribu ia 
remarcabil  a unei personalit i de 
asemenea calibru. Din acest considerent voi 
selecta doar câteva repere definitorii ale 
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vie ii i activit ii domniei sale în vederea 
acord rii de c tre Senatul USAMVB din 
Timi oara a Diplomei de excelen  pentru 
întreaga activitate. 

În urm  cu 80 de ani, pe data de 29 
noiembrie 1932, la Bumbe ti – Pi ic, Gorj a 

zut lumina zilei Iustin Petru Cosoroab , cel 
care va deveni unul din cei mai mari 
parazitologi veterinari ai României, 
personalitate de marc  a parazitologiei 
europene. 

Dup  efectuarea studiilor preuniversitare, 
a urmat cursurile Facult ii de Medicin  
Veterinar  din Bucure ti pe care a absolvit-o 
în 1956. În perioada 1956-1966 func ioneaz  
ca medic veterinar de circumscrip ie, de 
raion i mai apoi de regiune, în Timi  pentru 
ca din 1966 s  îmbr eze cariera didactic  
la Intitutul Agronomic din Timi oara. Aceast  
alegere fericit  a deschis calea doctorului 
Iustin Cosoroab  spre o str lucit  carier  
profesional , s  munceasc , s  viseze i s  
creeze într-un domeniu drag lui, 
Parazitologia veterinar . 

Ini ial a început ca asistent i mai apoi ca 
ef de lucr ri la disciplina de Anatomie, iar 

din 1975 avanseaz  la gradul de 
conferen iar i mai apoi de profesor, în 1990, 
la disciplina sa de suflet, Parazitologie i 
Ecologie, unde activeaz  pân  la 
pensionarea sa, în anul 2002.  

Domnul Profesor Cosoroab  este Doctor 
în Medicin  Veterinar  din anul 1977, a 
îndeplinit func ia de ef de catedr  din 1980 
pân  în 2002 i din 2005 este Doctor 
Honoris Causa al USAMV din Cluj - Napoca. 

In toat  aceast  perioad , disciplina de 
parazitologie din Universitatea noastr  a 
cunoscut o dezvoltare deosebit , Profesorul 
Cosoroab  fiind un deschiz tor de drumuri, 
unanim recunoscut ca realizatorul colii de 
Parazitologie din Banat i care, de i a pornit 
pe un teren pu in cultivat, prin inteligen , 
talent, d ruire i mult  trud  a reu it s  
cl deasc  o funda ie solid  pe care s-au 
format urma ii care i-au continuat cu onoare 
tradi ia. Din 1990 pân  în 2011, 17 
doctoranzi, printre care i subsemnatul, i-au 

sus inut tezele i au ob inut onorantul titlu de 
Doctor în Medicin  Veterinar  sub 
îndrumarea ilustrului dasc l. 

Prin doctoranzii pe care i-a avut, domnul 
Profesor Cosoroab  a adus mult nous in 
sciencia în numeroase probleme de 
actualitate ale parazitologiei, precum i în 
cele ale epidemiologiei, chimiorezisten ei, 
terapeuticii i controlului parazitologic.  

Aproape niciun domeniu parazitologic 
important nu a r mas neexplorat. Au fost 
abordate boli pu in cunoscute în România 
(criptosporidioza), dar i boli cu impact 
economic major (dictiocauloza, hidatidoza, 
etc), aceast  bog ie de teme permi ându-ne 
afirma ia c  aportul domnului Profesor la 
dezvoltarea cunoa terii domeniului a fost 
unul extraordinar i demn de remarcat.  

Dup  mine, dictonul care l-ar caracteriza 
cel mai bine pe domnul Profesor Cosoroab  
este cel a lui Apelles: Nulla dies sine linea!  

Cultura, acribia i calitatea materialelor 
scrise de c tre domnul Profesor fiind 
recunoscute, pre uite i urmate de mul i 
dintre urma ii domniei sale. În activitatea sa 
domnul Profesor Cosoroab  a publicat peste 
200 de lucr ri tiin ifice, dintre care zece în 
reviste indexate interna ional, în plus, 
domnul Profesor a participat la 17 granturi 
multianuale de cercetare, dintre care la 10 a 
fost coordonator. 

Bogata activitate editorial  se traduce prin 
apari ia a opt cursuri litografiate, apte 
manuale i trei tratate valoroase editate în 
edituri recunoscute. Ultima sa lucrare, 
ap rut  în anul 2000 i r spl tit  cu Premiul 
Academiei Române, Parazitologie 
veterinar . Acarioze. Entomoze s-a constituit 
într-un eveniment stiin ific, fiind unanim 
apreciat  de speciali tii domeniului, cu 
numeroase semnal ri în presa de 
specialitate, un unicat pentru România. Ca o 
justificare a valorii acesteia, tratatul a fost 
prefa at de c tre unul din cei mai mari 
parazitologi mondiali, profesorul Jaques 
Euzeby, pre edintele de atunci al Asocia iei 
Mondiale a Parazitologilor, membru al 
Academiei de Medicin  Franceze, care a 
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afirmat "...aceast  lucrare foarte important  
este, din câte tiu, primul tratat de entomo - 
acarologie cu care se pot mândri tiin ele 
veterinare române ti"...  

Prin participarea activ  la majoritatea 
evenimentelor stiin ifice importante din ara 
noastr  (conferin e, seminarii, simpozioane, 
congrese), domnul Profesor Cosoroab i-a 
pus amprenta pe orientarea teoretic i 
practic  în domeniul s u de excelen . Astfel 
conceptele: "supraveghere parazitologic ", 
"parazitologie ecologic ", "control 
parazitologic fondat pe cunoa terea 
epidemiologiei" etc. i-au g sit paternitatea 
în persoana domnului Profesor i sunt citate 
ca atare.  

Domnul Profesor Iustin Cosoroab  a fost 
activ i în arena stiin ific  interna ional , 
prezentându-se cu lucr ri originale la 
manifest rile interna ionale, dintre care 
amintim: Congresul Mondial de Parazitologie 
de la Izmir, Turcia, Conferin a Interna ional  
de Hidatidoz  de la Lisabona, Portugalia, 
Congresul Mondial de Medicin  Veterinar  
de la Lyon. În 1992 a beneficiat de un stagiu 
la ENV Toulouse, Fran a, în urma c ruia a 
stabilit leg turi trainice cu facult ile de 
medicin  veterinar  din Fran a. 

Deosebitul prestigiu de care s-a bucurat 
este dovedit de prezen a domnului Profesor 
în numeroase asocia ii si societ i 
profesionale i tiin ifice, dintre care mai 
amintim: Asocia ia General  a Medicilor 
Veterinari din România, Asocia ia 
Parazitologilor din România, Academia de 
stiin e din New York, Asocia ia 
Parazitologilor Francofoni. 

 
Onorat auditoriu, 

În lumea academic  este clar c  educa ia, 
formarea unui specialist, nu se reduce doar 
la ceea ce oferi ca dasc l, a a cum adesea 
suntem tenta i s  credem, ci mai ales, la cât 
i cum prime te ucenicul, ceea ce se reflect  

întotdeauna în calitatea dialogului i a 
leg turii afective dintre educator i discipol. 

i ce satisfac ie mai mare poate avea azi 
Mentorul Iustin Cosoroab  când î i vede 

fo tii s i studen i afirmându-se ca valori de 
necontestat ? 

 
Domnule Profesor, pentru mine a fost un 

privilegiu s  pot fi ani în ir în preajma 
Domniei Voastre, acest fapt m-a format într-
o foarte mare m sur , m-a ridicat la starea 
de cultur  pe care o am ast zi i mi-a 
deschis larg poarta intr rii în via .  

 
În opinia mea Profesorul i Mentorul meu 

Iustin Cosoroab  a fost personalitatea care 
mi-a asigurat pasul înaintea altora, fiind în 
acela i timp i catalizatorul în elepciunii 
colective din lumea mea. 

 
În încheiere a  dori s  reamintesc vorbele 

lui Dimitrie Gusti, care afirma c : 
„Personalitatea reprezinta cea mai înalt  
sintez  sufleteasc . Misiunea personalit ii 
este ca prin ea s  se contribuie la realizarea 
umanit ii.”.  

 
Domnul Profesor Iustin Cosoroab , ajuns 

la venerabila vârst  de 80 de ani, a confirmat 
acest lucru cu prisosin , prin str duin , 
insisten i pasiune în tot ce a f cut în via a 
sa profesional ! 
 

De aceea noi, Senatul i Conducerea 
USAMVB Timi oara v  multumim!  

 

 
 

 
Scris de,, 

 

Prof. dr. Romeo Teodor Cristina  
Membru asociat al Academiei de tiin e Agricole i Silvice 
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