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PROFESORUL DR.DR.HC IRONIM ȘUTEU LA 90 DE ANI
cadrul USAMVB, membri din conducerea ASAS
Cluj, sau alți colegi (Prof. Cătoi, rectorul
USAMVB; Prof Szalontai - fost rector; Prof.
Pamfil - fost rector; Directorul IOSUD; Prof.
Muntean; Prof. Baba; Prof. Salanțiu; Prof. Pop;
Dr. Avram, fost prefect de Satu Mare).
La eveniment au fost invitate și delegații de
la disciplinele de parazitologie de la facultățile
de medicină veterinară din România. Au fost
prezenți: Prof. Mitrea, Prof. Mariana Ioniță (FMV
București), Conf. Olimpia Iacob (FMV Iași),
Prof.
Dărăbuș,
Președintele
Senatului
USAMVBT, Prof. Oprescu, Prof. Morariu (FMV
Timișoara).
În alocuțiunile lor Prof. Mitrea, Conf. Iacob
și Prof. Dărăbuș (foto) au relevat imensa
importanță a operei și a Omului Prof. Ironim
Șuteu în modelarea noilor generații și a
parazitologiei veterinare românești și mondiale.

Un frumos și emoționant moment a avut loc
la FMV Cluj – Napoca, Joi, 24 Noiembrie a.c.,
cu ocazia omagierii prodigioasei activități și a
celor 90 de ani ai Profesorului Dr. Dr.hc Ironim
Șuteu.

În fața unei numeroase asistențe, cadre
didactice de ieri și de azi ale USAMB Cluj
Napoca,
doctoranzi,
medici
veterinari
practicieni, notabilități locale și din străinătate
etc, prezente în elegantul amiteatru “Albastru”,
amfitrionul evenimentului, Prof. Dr. Vasile
Cozma, a făcut o frumoasă și emoționantă
prezentare a vieții și grandioasei opere a
marelui Profesor.
Domnia sa a punctat cu competență și
duioșie, ca un urmaș demn, toate momentele
importante ale carierei marelui sărbătorit (foto).

În cadrul evenimentul a fost lansată
monografia Profesor universitar Dr., Dr.HC
Eronim Șuteu 90 de ani: Omagiu coordonator Prof. Cozma Vasile și a fost
prezentată lucrarea: Realizări românești în
Parazitologie veterinară, Autor Prof. Dr.Dr.
HC Ironim Șuteu
Emoționantul eveniment s-a încheiat cu o
sesiune foto de grup și cu un reușit cocktail.
În luările de cuvânt care au urmat și-au
exprimat aprecierile și sentimentele față de cel
omagiat colegi, mai noi sau mai vechi, din

A consemnat, Prof. Romeo T. Cristina
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