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Șef lucrări dr. CORNELIU GAȘPAR 

 

 
Titular al disciplinelor: "Etologie, bunăstarea și protecția animalelor", "Igienă veterinară și 

protecția mediului", "Inspecția și controlul hranei pentru animale", "Managementul 

proiectelor","Etică și Integritate Academică" 

Facultatea de Medicină Veterinară, USV Ion Ionescu de la Brad Iași Aleea Mihail Sadoveanu nr. 

8, Iași-700489, Romania;  

telefon: 0040 232 407491,  

Email: cgaspar@uaiasi.ro 

 Competențe 

- Igienă veterinară 

- Protecţia mediului 

- Bunăstarea şi Protecţia animalelor 

- Igiena alimentaţiei 

- Microbiologie 

- Micologie-micotoxicologie 

 Domenii de cercetare 

- Comportamentul animalelor 

- Antrozoologie 

- Măsuri de biosecuritate 

- Prezervarea substraturilor furajere 

- Protecţia mediului 

- Substanţe decontaminante 

 Formare profesională 

- Doctor în Științe Medicale, specializarea Zooigienă; studii doctorale la Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”  

- Jurist (1995) – Facultatea de Drept, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi (1990-1995) 

- Doctor medic veterinar (1993) – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

“Ion Ionescu de la Brad”, Facultatea de Medicină Veterinară (1987-1993) 

 

Membru al asociațiilor științifice/profesionale 

- Asociaţia Generală  a Medicilor Veterinari  (1993) 

- Societatea  Română de Epidemiologie animală (2003) 

- Association pour l´Etude de L´Epidemiologie des Maladies Animales (1999) 

- Asociaţia Absolvenţilor FMV Iaşi (2009) 

 Publicații 

Lucrări științifice comunicate sau publicate: 56  

  

Monografii/tratate/manuale 

1. - Coman, I., Podoleanu, L., Gaşpar, C. (2003) – Etologie şi etopatologie, Ed. Tehnopress 

Iasi 

2. Gaspar C., Ailincăi Luminița-Iuliana- Igienă veterinară și protecția mediului-Manual 

practic, 2021, Ed. Ion Ionescu de la Brad Iași, ISBN 978-973-147-442-7, 235 pag 

  

 Distincții/premii -  

 Pregătire postuniversitară 

- 1998 - Cursul postuniversitar de profesionalizare didactică, Univ. Al. I. Cuza. Iaşi 

- 1999 - Cursurile post-universitare de Epidemiologie Animală şi de Legislaţie sanitară- 

veterinară Europeană UŞAMV Iaşi 

- 2001- Cultural and Organizatorial change in University Teaching, The Black See 

University Foundation Mangalia 
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- 2003- Cursurile de Limba franceză medicală- Centrul Cultural Francez Iaşi 

- Noi. 2020-febr. 2021- Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 

Antreprenoriat și Inovare în domeniul Contabilitate, organizat de Academia de Studii 

Economice din București la propunerea Facultății de Contabilitate și Informatică de 

Gestiune 

 Cercetare 

Membru în echipe de cercetare: 

- Contract nr. 640- faza II, 1993, (3023 cod B5), Studiul modificărilor morfologice induse de 

micotoxine prin administrarea orală la puii de carne a aflatoxinelor, sterigmatocistinei şi 

citrininei. 

- Contract nr. 641/ 1994, Testarea capacităţii antimicrobiene a unor formule farmaceutice 

medicamentoase obţinute din reagenţi chimici şi extrase din plante. I.  

- Contract nr. 4032, Tema nr. 18, B, faza nr. 181/ 1995, Aprecierea igienică a furajelor 

(reţete finite şi ingrediente) folosite în hrana porcilor prin examene micologice cantitative  

şi calitative şi investigaţii micotoxicologice 

- Contract nr. 5023, Tema nr. 5/831, faza nr. 1/1996, Aprecierea igienică a furajelor  (reţete 

finite şi ingrediente) folosite în hrana porcilor prin examene micologice cantitative  şi 

calitative şi investigaţii micotoxicologice 

- Contract nr. 7023, Tema nr. 17/ 800, faza 1997, Testarea în condiţii de laborator a 

capacităţii antifungice a unor reagenţi volatili nepoluanţi pentru conservarea boabelor de 

cereale cu umiditate excesivă 

- Contract nr. 14, tema nr. 18/162, faza 1999, Verificarea în condiţiile unei staţii pilot a unor 

tehnologii originale de conservare chimică a boabelor de cereale cu umiditate ridicată 

- Contract CNCSIS 599- 2006-2008, Utilizarea examenului ecografic şi paraclinic pentru 

optimizarea stării de sănătate şi a productivităţii la rumegătoare.  

- Contract 6233/2000, cu ANSTI, tema B5, Perfecţionarea supravegherii microbiologice şi 

toxicologice a alimentelor de origine animală 

-  Contract tip E /2002, tema 3, cod CNCSIS 13, Laborator de microbiologia şi toxicologia 

alimentelor de origine animală 

- Contract tip E /2004, cod CNCSIS 95,  Laborator de biosecuritate alimentară 

- CEEX 49/2006, Diagnosticul precoce şi terapia preventivă a stărilor patologice la peştii de 

cultură în relaţie directă cu indicatorii de producţie 

- CEEX 105/2006, Dezvoltarea şi validarea unor metode noi de diagnostic şi supraveghere a 

virusului West Nille în ecosistemele Deltei Dunării şi testarea unui nou vaccin de uz 

veterinar bazat pe vectori lentivirali- ROVETNILE 

 

 Invenții, brevete:- 

 Alte realizări: - 


