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DOCTOR HONORIS CAUSA 

Laudatio 
 

pentru conferirea titlului de Doctor Honoris Causa 
Profesorului Dr. Iustin COSOROABĂ 

de la Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
din Timişoara 

 
 
 În aceste momente cu caracter sărbătoresc, cu deosebită semnificaŃie în viaŃa universităŃii 
noastre, avem prilejul a ne manifesta admiraŃia şi stima pentru una din personalităŃile de marcă ale 
învăŃământului universitar românesc, a profesorului Dr. I. Cosoroabă, în pragul a 50 de ani de rodnică 
activitate în domeniul medicinei veterinare, din care 40 de ani în învăŃământul universitar, la U.S.A.M.V. 
a Banatului din Timişoara. 
 Consiliul profesoral al FacultăŃii de Medicină Veterinară şi Senatul UniversităŃii noastre şi-au 
exprimat dorinŃa şi hotărârea de a recunoaşte şi răsplăti munca şi valorile create de prof. I. Cosoroabă, în 
domeniul învăŃământului şi cercetării. ContribuŃiile aduse ca promotor al progresului ştiinŃelor 
parazitologice sunt recunoscute, nu doar pe plan naŃional, ci şi peste hotare. Aplecându-ne cu 
principialitate asupra valorilor umane, academice şi universitare, autohtone, vom putea reflecta, cu mai 
multă rigoare şi exigenŃă, asupra acordării diplomelor personalităŃilor din străinătate. 
 Din pleiada contemporană a aleşilor profesiei, prin creaŃii şi slujirea cu devotament a 
învăŃământului universitar, face parte şi distinsul profesor I. Cosoroabă. 
 Încă din anii formării liceale (1944-1956) şi apoi cei universitari (1951-1956), la Facultatea de 
Medicină Veterinară din Bucureşti, nivelul pregătirii şi rezultatele bune şi excepŃionale prefigurau un 
viitor medic veterinar cu deosebite calităŃi umane şi mari disponibilităŃi profesionale. 
 Din activitatea profesională, complexă şi bogată, în pragul unui semicentenar (1956-2005) şi 
aproape patru decenii în învăŃământul universitar timişorean, vom releva fapte, momente, creaŃii, care 
relevă aportul şi contribuŃiile profesorului consultant şi, în special, ale omului, reprezentând un model de 
dăruire şi angajare profesională şi civică. 
 
 1. Activitatea profesională 
 
 Începută în 1956, în primii 10 ani s-a caracterizat prin activitate în unităŃi de producŃie (CSV 
Bengeşti), unde, datorită performanŃelor obŃinute, a fost avansat la nivel raional (Novaci) şi apoi medic 
veterinar parazitolog la Sfatul Popular Regional Craiova. De aici, continuă activitatea la CSV Ghizela, în 
judeŃul Timiş (1961-1966), unde finalizează cei 10 ani de activitate productivă şi de conducere. 
 Din 1966 începe o nouă etapă profesională în învăŃământul universitar, la Facultatea de Medicină 
Veterinară timişoreană, pe care o slujeşte cu abnegaŃie şi în prezent. Pe parcursul anilor a străbătut toate 
funcŃiile didactice, obŃinute prin concurs, de la asistent (1966-1973), şef de lucrări (1973-1975), la 
disciplina de Anatomie, iar apoi din 1975 la Parazitologie şi Ecologie. Între 1981-1990 este conferenŃiar, 
apoi profesor (1990-2002) şi din 2002 – profesor consultant. 
 Rezultatele didactice şi ştiinŃifice de excepŃie au condus la obŃinerea titlului ştiinŃific de doctor în 
medicină veterinară în 1977 şi apoi de conducător de doctorat (1990), reuşind finalizarea a 10 teze. 
Datorită calităŃilor deosebite colegiale, organizatorice, a deŃinut funcŃia de şef de catedră, între 1982-
2002. 
 
 2. Activitatea didactică 
 
 Urcând în ierarhia didactică până la funcŃia de profesor al disciplinelor de Parazitologie şi boli 
parazitare şi Ecologie, s-a impus în viaŃa universitară şi profesională prin rezultatele excepŃionale, prin 
rigoarea şi principialitatea în instruirea şi educaŃia studenŃilor, a medicilor veterinari, prin forme de 
învăŃământ postuniversitar, iar în ultimele decenii prin masterat şi doctorantură. A contribuit esenŃial la 
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îmbunătăŃirea calităŃii învăŃământului universitar în domeniul Parazitologiei şi la perfecŃionarea 
medicilor parazitologi din Ńară. 
 ContribuŃia la progresul învăŃământului s-a relevat şi prin activitatea de elaborare, singur sau cu 
colaboratori, a manualelor – cursuri, îndrumătoare de lucrări practice – care au acoperit complet sfera de 
instruire, totalizând 8 volume litografiate (la 5 este unic sau prim autor) şi 10 cărŃi editate. 
 
 3. Activitatea ştiinŃifică 
 
 Pe parcursul muncii didactice, din început şi până în prezent, investigaŃiile de cercetare ştiinŃifică 
au deŃinut o pondere majoră a activităŃii profesionale. 
 Rezultatele din acest domeniu aduc contribuŃii importante la: cunoaşterea aspectelor noi de 
biologie populaŃională şi de ecoparazitologie; elucidarea mecanismelor patogenetice în parazitoze; 
estimarea obiectivă a valorii terapeutice şi profilactice a numeroase molecule antiparazitare. 

A obŃinut rezultate originale în special în următoarele domenii: 
• vascularizaŃia arterială şi inervaŃia diferitelor aparate şi organe la diverse specii de animale; 
• contribuŃii la cunoaşterea fiziologiei şi structurii musculaturii şi a pielii la animale de importanŃă 

economică; 
• contribuŃii terapeutice asupra combaterii trematodozelor şi nematodozelor digestive la 

rumegătoare, cabaline şi păsări, prin utilizarea derivaŃilor benzimidazoli (albendazol şi 
avermectine, Moxidectin); 

• acŃiunea îngrăşămintelor chimice şi a fermentaŃiilor metanice asupra formelor infestante (ouă, 
larve) de nematode şi trematode; 

• studiul ectoparazitozelor la suine, câine, păsări şi introducerea de molecule cu valoare acari- şi 
insecticidă ridicată (Bayticol, Neocidol, Moxidectin); 

• iniŃierea, în premieră naŃională, asupra determinării rezistenŃei populaŃiilor de nematode la 
antihelmintice. 
Rezultate remarcabile a obŃinut în: diagnosticul şi controlul helmintozoonozelor – hidatidoza, 

trichineloza; introducerea metodelor imunoenzimatice (ELISA) în diagnosticul entomozelor (estroză); 
tratamentul şi combaterea acarozelor (râilor la câine, la păsări, dermanisitoxicoza păsărilor şi varrooza 
albinelor); studii asupra ihtioparazitofaunei din regiunile de vest ale Ńării. 

Colectivul de cercetători condus de profesorul I. Cosoroabă a adus contribuŃii deosebite la 
cunoaşterea speciilor de Cryptosporidium, a criptosporidiozei la om, mamifere şi păsări în România. 

Rezultatele cercetărilor au fost valorificate prin publicarea unui număr de 208 lucrări ştiinŃifice, 
în reviste de specialitate şi în volume ale unor congrese, simpozioane din Ńară şi străinătate. Din totalul 
lucrărilor, 28 au fost publicate în străinătate (Vet. Parasitol., Nanka Zivina, Poultry Sci.). La 65 este prim 
autor şi la 10 este unic autor. Ca un corolar al activităŃii ştiinŃifice, menŃionăm realizarea unor teze de 
doctorat deosebit de valoroase, precum: studiul complex al criptosporidiozei – premieră naŃională (Gh. 
Dărăbuş); cercetări asupra apariŃiei populaŃiilor de nematode (trichostrongilide, Dictyocaulus) rezistente 
la antihelmintice (R. Cristina); studiul varroozei în zonele de vest ale Ńării (Trizulescu); metode de 
imunoprofilaxie în hidatidoză (S. Morariu). În realizarea proiectelor şi contractelor de cercetare 
ştiinŃifică, Prof. I. Cosoroabă a fost director de proiect la opt contracte şi membru la 11 contracte de 
cercetare. 

 
4. Activitatea editorială 
 
Şi în acest domeniu, realizările sunt remarcabile: din cele 10 volume publicate la edituri 

prestigioase, la trei este unic autor şi la patru volume este prim autor. În primul rând, evidenŃiem tratatul 
„Parazitologie veterinară. Acarioze şi entomoze” (650 pagini), de la Edit. Mirton, Timişoara, în prefaŃa 
căruia savantul şi academicianul, Dr.H.C., J. Euzéby a subliniat: „Este primul tratat de Entomo-
acarologie cu care se pot mândri ştiinŃele veterinare româneşti”. 

De aceeaşi valoare sunt cele două volume: „Compendiu de Parazitologie veterinară”, realizate 
împreună cu colectivul disciplinei de Parazitologie. Celelalte volume tratează problematici din domeniul 
parazitologiei, de interes aplicativ şi teoretic. Opera editorială a contribuit esenŃial la diversificarea şi 
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îmbogăŃirea surselor de informare în parazitologie pentru studenŃi, medici veterinari, medici 
epidemiologi, ecologi ş.a. 

 
5. Activitatea socială 
 
Profesorul I. Cosoroabă reprezintă o personalitate care s-a angajat, în întreaga carieră, la 

elaborarea strategiilor şi planurilor de îmbunătăŃire a învăŃământului universitar veterinar şi în special a 
celui parazitologic. Relevăm în acest sens: activitatea desfăşurată în cadrul regiunilor administrative 
(Oltenia), activitatea în Facultatea de Medicină Veterinară, în calitate de şef de catedră; demersurile 
întreprinse de colaborare a disciplinei pe care a condus-o cu facultăŃi de medicină veterinară din 
străinătate (FranŃa: Lyon, Toulouse) ş.a. 

Pentru îndelungata activitate desfăşurată în producŃie şi învăŃământul universitar, domnul 
profesor I. Cosoroabă a fost distins cu: 

- medalia „ConferenŃiar universitar evidenŃiat”; 
- medalia AGMVR „Al. Locusteanu”; 
- premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române. 
Activitatea profesională a fost recunoscută şi în străinătate, fiind membru al Academiei de ŞtiinŃe 

din New York. 
 
RelaŃiile profesorului I. Cosoroabă cu Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj, 

respectiv cu disciplina de Parazitologie 
 
- În activitatea desfăşurată şi în publicaŃiile editoriale se regăsesc, frecvent, citate, realizările şi 

publicaŃiile colectivului de parazitologi clujeni. 
- Şcoala de parazitologie veterinară pe care a format-o a susŃinut şi activ toate manifestările 

ştiinŃifice – conferinŃe, simpozioane naŃionale şi internaŃionale – organizate de-a lungul 
timpului de disciplina noastră. 

- Colectivul timişorean a fost primul care a susŃinut cu lucrări ştiinŃifice apariŃia şi evoluŃia, în 
timp, a Revistei Scientia Parasitologica, fondată de colectivul nostru, care azi este o 
publicaŃie de răsunet internaŃional. 

- În calitate de conducători de doctoranzi, atât prof. I. Cosoroabă, cât şi prof. Gh. Dărăbuş, 
titularul de acum al disciplinei, s-au implicat şi au participat în mod activ, obiectivi şi 
principiali, în evaluarea tezelor de doctorat – în calitate de membri în comisiile de doctorat. 

Toate acestea au contribuit la menŃinerea la un nivel ridicat a exigenŃelor ştiinŃifice de evaluare. 
 
 Concluziile desprinse din activitatea profesională multiplă – în unităŃi de producŃie şi în instituŃia 
universitară (U.S.A.M.V. Timişoara), de aproape un semicentenar, ne profilează o personalitate 
deosebită, cu pasiune, competenŃă, profesionalism şi spirit creativ de excepŃie a învăŃământului veterinar 
românesc. ContribuŃiile deosebite aduse dezvoltării învăŃământului şi, în mod aparte, a celui din 
domeniul parazitologiei s-au înscris, progresiv, ca acte remarcabile, cu efecte sociale şi civice exemplare. 
 În egală măsură, a contribuit la progresul ştiinŃei şi practicii parazitologice din Ńara noastră, iar 
operele create îmbogăŃesc tezaurul ştiinŃei. 
 Este un act de apreciere că, prin relaŃiile profesionale colegiale şi amicale cultivate de către 
Profesorul I. Cosoroabă, formator de şcoală, şi prof. Dr. Gh. Dărăbuş, împreună cu ceilalŃi 
parazitologi, de peste patru decenii, cu colectivul disciplinei de Parazitologie de la Facultatea de 
Medicină Veterinară din Cluj, au dăinuit ca model demn de urmat. RelaŃiile de adevărată colegialitate 
ale celor două şcoli s-au reflectat benefic asupra activităŃilor bilaterale. 

Pentru toate aceste fapte, universitarul, dascălul, intelectualul de aleasă clasă, Prof. Dr. I. 
Cosoroabă considerăm că merită cu prisosinŃă acordarea titlului ştiinŃific de Doctor Honoris Causa al 
UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Actul sărbătoresc de azi va 
cimenta şi mai mult frumuseŃea legăturilor tradiŃionale dintre cele două Forumuri academice şi 
universitare. 
 


