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Aniversarea a 85 de ani de viață a Prof. Dr. Dr.H.C. Iustin Cosoroabă 
 

Celebrating 85 years of Prof. Dr. Dr.hc Justin Cosoroabă 
 

Prof. Dr. Gheorghe Dărăbuș 
Președinte Senat USAMVB Timișoara, Membru titular ASAS 

 
In data de 29 noiembrie 2017, prof. Dr. 

Dr.H.C. Iustin Cosoroabă a implinit vârsta de 
85 de ani. 

 

 

 
 

Cu această ocazie, colegii de la disciplina 
de Parazitologie și boli parazitare, pe care a 
slujit-o aproape 40 de ani, au organizat un 
work-shop cu titlul ”Progresele parazitologiei în 
ultimii 50 de ani”. La această sărbătoare au 
fost invitați să participe, pe lângă personalul 
disciplinei de Parazitologie și boli parazitare, 
colegi parazitologi de la Facultățile de 
Medicină Veterinară din țară, foști doctoranzi ai 
profesorului, alți foști doctoranzi în 
parazitologie, actuali doctoranzi, prieteni și 
membrii ai familiei. 

În prima parte acestui eveniment, a fost 
evocată personalitatea prof. Dr. Dr.H.C. Iustin 
Cosoroabă. În acest sens, prof. dr. Gheorghe 
Dărăbuș, titularul disciplinei de parazitologie de 
la F.M.V. Timișoara, în cuvântul său, s-a axat 
pe trei dintre caracteristicile personalității 

profesorului: calitatea de dascăl desăvârșit, 
creatorul de școală parazitologică și omul de 
știință. 

 

 
 

Prin erudiția sa, prof. Dr. Dr.H.C. Iustin 
Cosoroabă a reușit pe parcursul anilor să 
capteze atenția studenților, fiind unul din cei 
mai apreciați profesori. Prin doctoranzii pe care 
i-a format, creind o Școală de parazitologie la 
Timișoara, a contribuit la dezvoltarea 
învățământului și cercetării, discipolii săi 
afirmîndu-se pe plan didactic, științific și 
administrativ. 

 

 
 

Ca om de știință, o parte din rezultatele 
cercetării sale s-au materializat și într-un tratat 
de mare valoare: Parazitologie veterinară - 
Acarioze-Entomoze, cu peste 600 de pagini, 
cu aprecieri elogioase din partea unuia din cei 
mai mari parazitologi ai lumii, prof. Dr. Dr.H.C. 
Jacque Euzéby. Acesta spunea în prefața la 
acest tratat: “calitatea științifică este reală: 
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este suficient pentru a ne convinge de asta 

să luăm în considerare abundenta 

bibliografie care urmează fiecărui capitol 

din carte. ... Sunt foarte onorat și mândru 

de a putea să-mi exprim toate gândurile 

bune despre opera lui Iustin Cosoroabă, 

care onorează învățământul veterinar 

românesc...”  
O carte care face cinste parazitologiei 

românești, prin documentarea bibliografică 
excepțională completată cu rezultatele 
experienței personale, stilul elevat, fraza 
cursivă și clară. Este un tratat greu de egalat, 
cel puțin în literatura românească. 

A luat cuvântul, în continuare, prof. Dr. 
Vasile Cozma, titularul disciplinei de 
parazitologie de la F.M.V. Cluj-Napoca, care a 
apreciat personalitatea deosebită a 
profesorului, opera sa constituindu-se într-un 
imbold pentru Școala parazitologică clujeană.  

În alocuțiunea sa, prof. Dr. Vasile Cozma 
a arătat că F.M.V. Cluj-Napoca, în semn de 
prețuire pentru întreaga activitate și pentru 
contribuția la dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două facultăți surori, ia acordat titlul de Doctor 

Honoris Causa. Au luat cuvântul, de asemenea 
prof. Dr. Dr.H.C. Horia Cernescu, prof. Dr. 

Alexandru Stupariu, prof. Dr. Ioan Oprescu, 

prof. Dr. Romeo T. Cristina, Dr. Eugeniu 

Avram (DSVSA Satu-Mare) și alții care au 
evocat contribuția prof. Dr. Dr.H.C. Iustin 
Cosoroabă la dezvoltarea parazitologiei 
românești și a FMV Timișoara. 

În partea a doua a acestei aniversări a 
avut loc work shopul ”Progresele 

parazitologiei în ultimii 50 de ani” dedicat 
aniversării a 85 de ani de viață pentru prof. Dr. 
Dr.H.C. Iustin Cosoroabă. Au luat pe rând 
cuvântul: prof. Dr. Gheorghe Dărăbuș, prof. 

Dr. Vasile Cozma, prof. Dr. Călin Gherman, 

prof. Dr. Ioan Oprescu, prof. Dr. Sorin 

Morariu, prof. Dr. Romeo T. Cristina, șef 

lucr. Dr. Marius Ilie, șef lucr. Dr. Kalman 

Imre, asistent Dr. Mirela Imre, asistent Dr. 

Ionela Hotea.  

S-au făcut remarci cu privire la evoluția 
parazitologiei românești și mondiale, cu privire 
la dezvoltarea tehnicilor de diagnostic, 
schimbările în etiologia unor parazitoze, noi 
dezvoltări privind epidemiologia bolilor 
parazitare, epidemiologia moleculară, noi 
concepte privind controlul bolilor parazitare, 
inclusiv contribuția parazitologilor în 
dezvoltarea ”fermelor organice”.  

S-a concluzionat că Școala românescă de 
parazitologie a fost printre primele din țară care 
s-au aliniat cercetării europene și mondiale. 

Acest regal de știință parazitologică a 
adus o mare satisfacție atât sărbătoritului, prof. 
Dr. Dr.H.C. Iustin Cosoroabă, cât și tuturor 
participanților prin nivelul ridicat al discursului 
științific cât și prin participarea activă și 
profesională la discuții. A fost un exemplu cum 
poți să sărbătorești un om dedicat școlii și 
științei prin știință. 

La Mulți Ani Domnule Profesor! 

 

 


