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Documentații  la contracte de cercetare științifică     
Proiecte de cercetare dezvoltare-inovare naţionale 

Director  proiect / grant 
159. 2006 – 2008–CEEX „CICLIOMED” D11-106/2006: Nanoconjugate ale ciclodextrinelor cu eliberare controlată de principii active anti HIV şi 

antimicotice. 
160. 2006 – 2008 – CEEX „NEOPREV 147 / 2006:Micotoxinele hepato-nefrotoxice (aflatoxinele, ochratoxinele, sterigmatocistina, citrinina) factori 

de risc pentru sănătatea omului și a animalelor; studii epidemiologice, morfoclinice și de strategie preventivă. 
161. 2005 - 2006 – CEEX : “SELENPLUS”, nr. 4-16 din 7.oct. 2005.Managementul seleniului in lanţul trofic planta-animal-om.  
162. 1999: ”Biomanipularea dinamicii unor biocenoze pe un recif artificial expus în pelagialul lacului Bicaz”. Tema nr, 1, cod CNCSIS nr.33 

/ 2000-2002 Executant Staţiunea Potoci, Beneficiar MCT.  
163. 1997 :" Studiu privind indicele de conversie al hranei de import pe categorii, pentru puietul de păstrăv". Tema 9.R.B./1997 Executant 

Staţiunea  Potoci, Beneficiar MAPPM-RNP. 
164. 1996-1997 : "Ameliorarea salmonidelor pentru sisteme de creştere intensivă şi crearea bazei de înmulţire a speciilor pentru 

repopularea apelor de munte". Tema B 6/ 1996-1997. Executant Staţiunea  Potoci, Beneficiar MAPPM- Romsilva. 
165. 1997 :" Modernizarea metodelor de producere a puietului de salmonide". Cod program 31.05.08, cod subprogram B.10.216 Executant 

Staţiunea  Potoci, Beneficiar MCT. 
166. 1996: “Studiul parametrilor ecofiziologici ai somonului de 2 ani crescut în două variante experimentale”. Tema A-8 / 1996, cod 

domeniu 13.03.M, cod subprogram 1.10. Executant Staţiunea  Potoci, Beneficiar MCT. 
167. 1994-1995 :"Cercetări privind creşterea dirijată a somonului in apele României". Tema 33 B/1994-1995 cod 1.10., cod domeniu 

31.05.08. Executant Staţiunea  Potoci, Beneficiar MCT. 
168. 1992-1995 :"Stabilirea indicilor de conversie a principalelor sortimente de furaje in funcţie de compoziţia acestora". Contr.113/92-95 , 

cod 13.10.RA. Executant: Staţiunea Potoci, Beneficiar Ministerul Silviculturii. 
1993 :"Diagnoza ecologică a lacurilor de acumulare montane in vederea valorificării lor complexe". Tema  45 / 1993. Executant Staţiunea . . 
.        Potoci, Beneficiar MAPPM. 
169. 1993 : “Cercetări zooplanctonice şi ihtiofaunistice în lacurile de acumulare Fântânele, Vidra şi Bicaz”. Contract ICAS 45 / 1993, 

Executant Staţiunea Biologică Potoci, Beneficiar ICAS Bucureşti. 
170. 1990-1992 :"Stabilirea tehnologiei sanitar-veterinare de prevenire şi combatere a bolilor la peştii in viviere". Tema 7.27 (d) / 1990, 

tema 112/ 1992, Executant: Staţiunea Potoci, Beneficiar Ministerul Silviculturii. 
 
 
 

Contracte naţionale obţinute la solicitarea agenţilor economici: 
Director de proiect   

 
171. 2005,  Determinarea gradului de toxicitate al unor compusi pe baza de ioni cian si ioni amoniu  asupra unor ciprinide. Contr. Nr. 

2/2005, Beneficiar S.C. PIETA IASI 
172. 2005, “Testarea clinica a comprimatelor de albendazol pe unele specii de animale domestice”.Contr. Nr 6/27.10.05,Beneficiar S.C. 

Antibiotice S.A. IASI 
173. 2006, Testarea clinică a oxilactului pe animale domestice.Contr. Nr 1956,Beneficiar  S.C. Antibiotice S.A. IASI 
 

 
Coordonator de  Proiecte de Cercetare Dezvoltare-Inovare - internaţionale  

 
 

174. POS-DRU- 86/1.2./S/63654.2010-2013„Educaţie Universitară la nivel European în domeniul Medicinii Veterinare”. (Director –Prof. Dr. 
Gabriel Predoi) 

175. POS-DRU-  90/.2.1/S/63915. 2010-2013 “Integrarea pe piața muncii a studenților din invațamantul superior medical veterinar. (Director 
–prof. Dr. Aneta Pop) 

 
Colaborator la  proiecte /granturi  

 
Colaborator la  Proiecte de cercetare dezvoltare-inovare  internaţionale  (membru în colectiv) 

 
176. Proiectul Transfrontalier RINNO  -2S-3.1.1.MIS-ETC cod 168/2010 -2014 RINNO - a model for enhancing the benefits of Romania-

Bulgaria cross - border region cooperation by using R & D & I.(Proiect coordonat de director Seuleanu D.). 
177. FP7- COST -867 -Welfare of fish in European aquaculture”( Comitet de Management  Reteaua nationala -Elena Mitrănescu  USAMV 

Bucuresti, Violeta Simion USH Bucuresti) 
178. FP7- COSTAction-2010-2013-Skin Barrier and Atopic Diseases (SKINBAD) [BM 0903](director dr. Anca Chiriac) 
179. FP7- COST Action- 2010-2013-Mast Cells and Basophils - Targets for Innovative Therapies-MC Member [BM1007 RO] (director dr. Anca 

Chiriac) 
180. POS-DRUS/1.5/S/7- 2008-2011 ”Sprijinirea si imbunatatirea participarii doctoranzilor la programele doctorale” (Director Prof. Dr. I. 

Tenu), 
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181. POS-DRU-/S/1.5/S/52176, 2009-2012 “Sprijinirea si imbunatatirea participarii doctoranzilor la programele doctorale” (Director Prof. 
Dr. I. Tenu) 

182. POS-DRU ID 77222 –2010-2013 “Perfectionarea si dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare si inovare prin scoala 
doctorala”(Director Prof. Dr. Gh. Solcan) 

183. POSDRU89/1.5.S/ 62371 2010-2013 -Şcoala postdoctorală în domeniul agriculturii şi medicinei veterinare.(Director Prof. Dr. VîNTU V.) 
 

 
Colaborator la  proiecte /granturi  naționale  

 
184. PN2 -Program integrat de supraveghere a sănătăţii şi creşterea calităţii producţiei în fermele de vaci pentru lapte, acronim 

SANVACMILK, 51-004/2007-2010. 
185. PN2- Transplant autolog de tesut neural din mucoasa olfactiva si celule stem in tratamentul leziunilor maduvei spinarii  la caine. 62-

085/2008-2011 
186. PN II - Program de cooperare interinstitutionala pentru diagnosticul ,profilaxia si combaterea starilor patologice cu importanta 

epidemiologica majora la animalele salbatice.RoPatoSilv 52-111 /2008-2011 
187. PN IIStudii de epidemiologie moleculara in echinococoza/hidatioza la om si animale in sudul si nord vestul Romaniei; Program 

strategic si de management a bolii. 
188. CEEX – Diagnosticul precoce şi terapia preventivă a stărilor patologice la peştii de cultură în relaţie directă cu indicatorii de 

producţie. Acronim  Diagprev , AGRAL, nr. 49/ 2006 
189. CEEX – Dezvoltarea şi validarea unor metode noi de diagnostic şi supraveghere a virusului West Nile în ecosistemele Deltei Dunării 

şi testarea unui nou vaccin de uz veterinar bazat pe vectori lentivirali. Acronim RoVetNile, BIOTECH, 105/2006 
190. CNCSIS – Tip A-2005- 2008-  Morfologia, etiologia şi epidemiologia maladiilor la ciprinidele din amenajările sistematice.  CNCSIS – 

Tip A, Tema 11, Cod 598/2005 
191. CEEXAGRAL, nr. 15-2005: Caracterizarea unor principii bioactive de origine vegetala si fungica, cu actiune citostatica, 

imunomodulatoare, metabolica si neurotropa si valorificarea lor in alimentatia functionala. 
CEEX - Obţinerea unor tulpini submerse de Claviceps purpurea cu preferenţială şi înaltă capacitate glucanosintetică şi stabilirea 
domeniilor de valorificare biomedicală a unor preparate glucanice autohtone. Acronim  CLAVIGLUC, - BIOTECH, nr. 110/ 2006 
192. Utilizarea examenului ecografic şi paraclinic pentru optimizarea stării de sănătate şi a producţiei la rumegătoare. Cod CNCSIS 

599/2006  
193. 2005-2008 : “Caracterizarea unor principii bioactive de origine vegetala si fungica, cu actiune citostatica, imunomodulatoare, 

metabolica si neurotropa si valorificarea lor in alimentatia functionala”. Contract BIOTECH acronim“BIOPRACT”, nr. 252 / oct 2005 
194. 2005-2007–“Influenta anesteziei generale injectabile asupra functiei hemodinamice si variabilelor echilibrului acido-bazic la caine”. 

Tema nr. 6, cod CNCSIS 689 
195. 2004 -Laborator de biosecuritate alimentară. Contract CNCSIS tip E , cod 95/2004. 
196. 2003-2005: Cercetari privind patologia vanatului din Nordul Moldovei. Tema CNCSIS nr. 1219/ 2003 
197. 2002-2004: “Utilizarea tehnicilor de imagistică medicală în diagnoza bolilor interne şi parazitare la animale”. Tema 33, cod CNCSIS 8 / 

2002. 
198. 2002- Laborator de microbiologie şi toxicologie alimentară. Contract CNCSIS tip E., tema 3, cod CNCSIS 13 
199. 2001-2003 :“Managementul durerii la carnivorele domestice prin evaluarea eficienţei analgezicelor centrale şi periferice a unor 

substanţe medicamentoase. Tema  nr. 29 cod CNCSIS 6. 
200. 2001-2003: “Valorificarea biomasei de midii crescută în condiţii ecologice controlabile după o metodă originală în perspectiva 

utilizării midiei Mytilus galloprovincialis ca marker de apreciere a calităţii mediului marin şi ca sursă de hrană pentru om şi 
animale”.Tema 24 cod CNCSIS 97. 

201. 2000-Biotehnologia creşterii midiilor pe filiere de fund în mare deschisă”. Tema 8514 / 2000, în cadrul temei ICIM – A-69. 
202. 1996-2000 : "Cercetări subacvatice cu batiscaful asupra dinamicii unor ecosisteme limnicole şi marine". Tema B1, 923/1996-1999. 

Executant UAIC- Staţiunea Potoci, Beneficiar MCT. 
203. 1995-1999 : “Elaborarea şi experimentarea biotehnologiilor pentru creşterea dirijată de organisme acvatice. Experimentarea 

obţinerii de midii în staţie pilot în mare deschisă”. Tema 868 / 1995-1999. Executant UAIC- Staţiunea Potoci, Beneficiar MCT/ANSTI. 
204. 1995 :"Cercetări asupra comportamentului lostriţei, bibanului şi racului în ecosisteme naturale şi dirijate prin observaţii şi 

experimentări subacvatice". Tema 4011/1995. Executant UAIC- Staţiunea Potoci, Beneficiar MCT. 
205. 1994 : "Reconstrucţia ecologică a biotopurilor pentru lostriţă". Executant ICAS Bucureşti, Beneficiar Romsilva. 
206. 1993 : :"Dirijarea creşterii midiilor pe suporturi artificiale imersate". Tema 1035 B. Executant Staţiunea Potoci, Beneficiar ICAS  

Bucureşti. 
207. 1993 :"Studiul de impact asupra florei şi faunei de pe râul Bistriţa in sectorul V. Dornei-Borca".Tema 3226/31.07.1993. Executant- 

Staţiunea Potoci, Beneficiar ISPH. 
208. 1992 :"Studiul de impact asupra florei şi faunei de pe râul Bistriţa in sectorul Borca-P.Teiului". Tema 1618 /5.02.92 Executant- 

Staţiunea Potoci, Beneficiar ISPH. 
209. 1992-1995 :"Fundamentarea ecologica a unor biotehnologii epibiotice in mediul marin". Tema 592 B , A1 /92 Executant Staţiunea 

Potoci, Beneficiar Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. 
210. 1992 : "Selecţia şi ameliorarea păstrăvului curcubeu". Tema 88.d./1992. Executant ICAS Bucureşti, Beneficar RNP. 
211. 1991 : “Studiu limnologic şi ihtiologic al păstrăvăriilor din România”. Tema 73.d./1991.Executant ICAS Bucureşti, Beneficar RNP. 
212. 1991-1994 “Cercetări asupra comportamentului unor hidrobionţi indicatori de calitate a apei efectuate cu laborator submers”.Tema 

nr. 38/ 1991. Executant Staţiunea Potoci, Beneficiar Ministerul Învăţământului.  
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213. 1990-1991: "Influenţele creşterii intensive a păstrăvului în lacurile de acumulare asupra calităţii fizico-chimice şi biologice ale 
acestora". Tema 7.30. (d)/90. Executant Staţiunea Potoci, Beneficiar MAPPM -RAP. 

214. 1990 :  “Ameliorarea genetică a păstrăvului în condiţii de cultură intensivă”. Tema 7.28 /1990. Executant ICAS, Beneficiar Ministerul 
silviculturii. 

 
  


