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OMAGIU 

Prof. Univ. Dr. Iustin Cosoroabă 
 
 
 

În urmă cu 70 de ani, la Bumbeşti - PiŃic, pe data de 29 noiembrie 1932, a văzut lumina 
zilei profesorul universitar doctor Iustin Cosoroabă, unul din cei mai mari parazitologi 
veterinari ai României, personalitate de marcă a parazitologiei mondiale. 

Născut într-o familie de învăŃător şi gospodar de frunte al satului, a cunoscut de timpuriu 
vitregiile vieŃii. Cu toate acestea, în 1956 absolvă cu brio Facultatea de Medicină Veterinară din 
Bucureşti. După absolvire, în perioada 1956 - 1966, se confruntă cu greutăŃile agriculturii 
socialiste, activitatea sanitară veterinară fiind greu de realizat în acea perioadă, funcŃionând pe 
rând ca medic veterinar de circumscripŃie, de raion şi de regiune. 

Din 1966, soarta profesională este pecetluită prin orientarea spre cariera didactică, fiind 
pe rând asistent, şef de lucrări, conferenŃiar, iar din 1990, profesor la Facultatea de Medicină 
Veterinară din Timişoara. Această orientare fericită l-a ajutat pe prof. dr. I. Cosoroabă să aibă 
o strălucită carieră profesională, să muncească şi să creeze într-un domeniu unde se pricepea cel 
mai bine. 

Activitatea de cercetare s-a concretizat în publicarea a 187 de lucrări ştiinŃifice dintre 
care 180 în Ńară şi 7 în străinătate. În plus, prof. dr. I. Cosoroabă a coordonat 10 contracte de 
cercetare şi la alte 7 a fost colaborator. 

Deosebitul prestigiu de care se bucură este dovedit de faptul că este membru al mai 
multor asociaŃii şi organizaŃii profesionale, dintre care mai importante sunt: AsociaŃia Generală a 
Medicilor Veterinari din România, AsociaŃia Parazitologilor din România, Academia de ştiinŃe 
din New York, AsociaŃia Parazitologilor Francofoni. 

Participând la majoritatea evenimentelor ştiinŃifice naŃionale (conferinŃe, seminarii, 
simpozioane, congrese), prof. dr. I. Cosoroabă şi-a pus amprenta pe orientarea teoretică şi 
practică în domeniul parazitologiei veterinare. 

Astfel, sunt tratate, dezvoltate şi introduse noi concepte în parazitologie precum cele de: 
"supraveghere parazitologică", "parazitologie ecologică şi economică", "control parazitologic 
fondat pe cunoaşterea concretă a epidemiologiei" etc. Acestea s-au constituit în linii directoare 
de studiu şi cercetare, fiind utilizate în controlul parazitologic al protozoozelor, helmintozelor şi 
arahno - entomozelor. 

În plus, cu toate greutăŃile materiale specifice României, prof. dr. I. Cosoroabă este 
activ şi în arena ştiinŃifică internaŃională, prezentându-se cu lucrări originale la congresele de la 
Izmir, Lisabona, Lyon. 

Prof. dr. I. Cosoroabă este recunoscut ca un deschizător de drumuri, fiind realizatorul 
Şcolii de Parazitologie din vestul României. Deşi a pornit pe un teren puŃin cultivat, prin 
pricepere, talent, dăruire şi abnegaŃie a reuşit să clădească o şcoală solidă şi să formeze urmaşi 
care să îi continue tradiŃia.  

Prin doctoranzii pe care i-a avut şi îi are prof. dr. I. Cosoroabă, a tratat probleme 
stringente ale parazitologiei actuale precum cele ale studiului epidemiologic, terapiei şi 
controlului parazitologic, chimiorezistenŃei, nici un domeniu parazitologic (protozoare, helminŃi, 
acarieni, insecte) nerămânând neexplorat. Au fost abordate boli mai puŃin cunoscute în România 
(criptosporidioza) dar şi boli cu impact economic major (hidatidoză, dictiocauloză etc). Din 
temele luate în studiu se desprinde, de asemenea, orientarea pe un domeniu profund explorat de 
domnul prof. dr. I. Cosoroabă şi anume cel al arahno - entomozelor. De aceea regăsim ca 
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subiecte de doctorat boli în care mai sunt multe necunoscute, precum varrooza, parazitismul cu 
califoride, demodicoza etc. Prin această varietate de teme abordate contribuŃia la de dezvoltarea 
cunoaşterii este extraordinară şi demnă de remarcat. 

StudenŃii şi profesorii îi poartă respect şi îi sunt recunoscători pentru tot ce a făcut în 
domeniul medicinei veterinare. Cursurile Ńinute de domnul prof. dr. I. Cosoroabă sunt un 
amestec de profesionalism şi erudiŃie şi este o plăcere să le asculŃi. 

Bogata activitate editorială se traduce prin opt cursuri litografiate, şapte manuale tipărite 
în edituri şi trei tratate. Ultimul tratat - Parazitologie Veterinară. Acarioze. Entomoze - apărut în 
anul 2000, s-a constituit într-un eveniment ştiinŃific deosebit, apreciat de specialiştii în domeniu 
şi semnalat de presa de specialitate. Cartea este o prezentare exhaustivă a acarienilor şi 
insectelor de interes veterinar, un corolar al unei activităŃi de o viaŃă, un unicat pentru România. 
De aceea, cartea este prefaŃată de unul din cei mai mari parazitologi mondiali - Prof. Dr. Dr. h.c. 
Jaques Euzeby, fost preşedinte al AsociaŃiei Mondiale a Parazitologilor, membru al Academiei 
de Medicină a FranŃei care afirmă că "...această lucrare foarte importantă este, din câte ştiu, 
primul tratat de Entomo - Acarologie cu care se pot mândri ŞtiinŃele Veterinare româneşti"... 

Prof. dr. I. Cosoroabă este un bun coleg cu fiecare, începând de la preparator la 
profesor. Nu este unul care să nu fi beneficiat de sfaturile şi ajutorul său. Îmi amintesc că nu a 
fost cadru didactic al facultăŃii noastre care să nu fi beneficiat de informaŃiile ştiinŃifice aduse. 
Altruismul înnăscut al prof. dr. I. Cosoroabă este remarcabil. Orice informaŃie ştiinŃifică, orice 
carte profesională sau de cultură ne este semnalată cu atâta generozitate încât eşti obligat 
sufleteşte să o consulŃi. Uneori discuŃiile despre o carte sau alta se transformă în adevărate lecŃii 
de istorie ale profesorului. Aceasta este omul - Iustin Cosoroabă! 

Stima de care se bucură printre studenŃi, erudiŃia şi cultura ce ştie să o emane prin 
cuvinte de o spiritualitate ieşită din comun, au făcut ca de câŃiva ani buni cursul festiv al anilor 
terminali să fie susŃinut de Prof. Dr. I. Cosoroabă. Când Profesorul începea să vorbească în 
sală se lăsa tăcerea, vocile tinereşti amuŃeau. Atunci, Profesorul începea să vorbească despre 
"dreptăŃi şi nedreptăŃi, vise şi realităŃi, izbânzi şi înfrângeri, trepte urcate ca şi cele coborâte, 
drumuri alese şi drumuri refuzate sau părăsite, păcate şi credinŃă, siguranŃă sau 
descumpănire". Aceasta este eruditul şi spiritualul - Iustin Cosoroabă! 

Şi azi, fiindcă ştiu că sunt în asentimentul tuturor parazitologilor din România, adresez 
maestrului prof. dr. Iustin Cosoroabă, la ceas omagial, sănătate multă şi noi succese în arta 
scrisului şi a spiritului. 
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