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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PAȘCA AURELIAN-SORIN 
Adresa(e) 

Telefon(-oane) 
E-mail(uri) 

 
Nationalitate(-tati) română 

  
Data nașterii 

  
Sex M 

  

Locul de muncă / Domeniul 
ocupaţional 

Conferențiar/ FMV/USAMV IAȘI 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2016- prezent 
Funcția sau postul ocupat Conferențiar dr. 

Principalele activități și 
responsabilități 

activitate didactică și de cercetare, activitate de diagnostic necropsic și 
histopatologic 

Numele și adresa angajatorului USAMV IAȘI, Aleea M. Sadoveanu nr.3, Iași 
Perioada 2013-2016 

Funcția sau postul ocupat șef lucrări 
Principalele activități și 

responsabilități 
activitate didactică și de cercetare, activitate de diagnostic necropsic și 
histopatologic 

Numele și adresa angajatorului USAMV IAȘI, Aleea M. Sadoveanu nr.3, Iași 
Perioada 2003-2013  

Funcția sau postul ocupat asistent universitar 
Principalele activități și 

responsabilități 
activitate didactică și de cercetare, activitate de diagnostic necropsic și 
histopatologic 

Numele și adresa angajatorului USAMV IAȘI, Aleea M. Sadoveanu nr.3, Iași 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
activitate didactică și de cercetare (învățămînt și cercetare) 

Perioada 2001-2003  
Funcția sau postul ocupat preparator universitar 
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Principalele activități și 
responsabilități 

activitate didactică și de cercetare, activitate de diagnostic necropsic și 
histopatologic 

Numele și adresa angajatorului USAMV IAȘI, Aleea M. Sadoveanu nr.3, Iași 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate didactică și de cercetare (învățămînt și cercetare) 

Perioada 2000-2001  
Funcția sau postul ocupat medic veterinar 

Principalele activități și 
responsabilități 

Tehnică terapeutică și operatorie (chirurgie abdominale, ortopedică), diagnostic 
ecografic, la animalele de companie 

Numele și adresa angajatorului Clinică veterinară S.C. ”SANIVET” S.R.L. Str. Străpungerii Silvestru nr. 7, Iași 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
servicii sanitare veterinare pentru animalele de companie 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada Oct. 2016 
Calificarea / diploma obţinută Instruire teoretică și practică(aplicații) cu privire la utilizarea microscoapelor con 

focal/fluorescență 
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
Utilizare microscoape cu super-rezoluție (con focal) 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Medist Lifescience București – Leica Microsystems/București 

Perioada Iunie 2016 
Calificarea / diploma obţinută Instruire teoretică și practică(aplicații) cu privire la utilizarea microscoapelor con 

focal/fluorescență  
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
Utilizare microscoape con focal/fluorescență 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Leica Microsystems, Mannheim, Germania 

Perioada Feb. 2016 
Calificarea / diploma obţinută Instruire și formare 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul biobazelor 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

USAMV Iași/ARSAL 

Perioada 2015 
Calificarea / diploma obţinută Instruire și formare 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Proiectului cu titlul: „Comunitate virtuală pentru asigurarea calității s ̧i perfecționării       
managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în  
vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii -  
POSDRU/155/1.2/S/141884 –ACAD-INOV” 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iași  

Perioada 2014 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire (avizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale) 
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
Program perfecționa - Comunicare în limba engleză – nivel B2 
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Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Fundația EuroEd Iași 

Perioada feb.-mar. 2012  
Calificarea / diploma obţinută Formare în vederea solicitării autorizației franceze de experimentare pe animale 

(nivelul I) destinate cercetătorilor responsabili de proiecte de cercetare in 
Europa 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Etică, Nutriție, Organizarea biobazelor, Riscurile biologice și infecțioase în 
experimentarea animală, Biometria metabolismului energetic, Genetică aplicată, 
Fiziologia reproducției, Patologia animalelor de laborator, Transgeneza, 
Modelare în vitro; 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Université Pierre et Marie Curie și Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM), Paris 

Perioada 26 iun.-1 iul. 2011 

Calificarea / diploma obţinută ”Conception, développement et développement de cours en ligne utilisant la 
plate-forme MOODLE” 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Dezvoltarea de tehnologii educative  

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

USAMV IAȘI / AUF 

Perioada 29 nov.-3 dec. 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Discipline principale studiate / 
competențe dobândite 

”Program de perfecționare profesională destinat personalului implicat în 
dezvoltarea programelor de studii universitare medical veterinare cu scopul 
perfecționării competențelor în elaborarea și dezvoltarea de curricule” POSDRU/ 
86/1.2./S/63654 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

USAMV București 

  

Perioada 2001-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Științe 
Discipline principale studiate / 

competențe dobândite 
Morfologie normală și Patologică 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

USAMV Iași 

Perioada 2007 
Calificarea / diploma obţinută Diagnosticul ecografic la animalele de companie – modul II avansați 

Discipline principale studiate / 
competențe dobândite 

Tehnică ecografică animale de companie 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

FMV București și ESAOTE /PIE-MEDICAL ROMANIA 

Perioada 2004-2005 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
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Discipline principale studiate / 
competențe dobândite 

Psihologie, Pedagogie, Metodologia curricumului, Didactică, Consiliere psiho-
pedagogică 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

USAMV Iași/ Departamentul pentru pregatirea personalului didactic 

Perioada 01 apr. – 25 iul. 2004 
Discipline principale studiate / 

competențe dobândite 
Imunohistochimie, Histopatologie, Diagnostic necropsic 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Ecole Nationale Veterinaire d' Alfort, Paris, France 

Perioada 2000-2001 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Discipline principale studiate / 
competențe dobândite 

Controlul produselor de origine animală și Diagnostic de laborator 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

USAMV Iași 

Perioada 1999 
Calificarea / diploma obţinută Atestat de limbă franceză 

Discipline principale studiate / 
competențe dobândite 

Cours de langue francaise - methode Libre Echange 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Centre Culturel Francais de Iași 

Perioada 1994-2000 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență / Doctor - Medic Veterinar 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

USAMV Iași 

Perioada  1990-1994 
Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de bacalaureat 

Discipline principale studiate / 
competențe dobândite 

  Matematică-Fizică 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

  Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci” Brăila 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) străină(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Lb. Franceză   B1  B1  B1  B1  B1 
Lb. Engleză   B2  B2  B2  B2  B2 

  

Competente și abilități sociale Spirit de echipă 
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Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Experiență în managementul unui laborator de anatomie patologică și al 
unei biobaze 

Competențe și cunoștințe de 
utilizare a calculatorului 

Cunoștințe în operare Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Adobe 
Photoshop, Mac -OSX 

  

Competențe și aptitudini artistice Pasionat de arta fotografică 
  

Alte competențe și aptitudini Literatură, acvaristică, chinologie 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Persoane de contact: Prof. François Crespeau fcrespeau@vet-alfort.fr (ENVA Paris) 
                    Dr. Narcisse Towanu       maou58vi@yahoo.fr (ENVA Paris) 
                    Dr. Serban Moroșan     serban.morosan@upmc.fr (UPMC Paris) 

  

Anexe Listă de contracte de cercetare conduse ca director 
Lista premii obținute 
Listă asociații proefsionale 

 


