
GRANTURI ȘI CONTRACTE DE CERCETARE  

(MEMBRU ÎN ECHIPA DE PROIECT) 

 

 

1. PN II 51-058/14.09.2007, 2007-2010, “Elaborarea și implementarea unor 

modele de exploatații apicole viabile în contextul economic european (USAMV 

Iași coordonator)” 

 

2. PN II – 1130 / 2009-2012, “Strategii manageriale si de marketing privind 

dezvoltarea si eficientizarea productiei in cadrul sistemului integrat al 

productiei agricole si agroalimentare din zona Moldovei” 

 

3. POSDRU 13/5.2/S/11/3930 / 2009-2012, “Dezvoltarea pieței muncii prin 

promovarea ocupațiilor neagricole în mediul rural” 

 

4. POSDRU/86/1.2/62723 / 2010-2012, “Reţea de colaborare universitară online 

în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pe 

piaţa muncii” 

 

5. 163/15.06.2010, ID 653 / 2010-2014, “Analiza oportunităţilor de adaptare a 

ecosistemelor viticole româneşti la noul context competitiv şi de mediu 

(USAMV Iași coordonator)” 

 

6. MIS - ETC 927 / 2011-2012, “Rețea transfrontalieră pentru agricultura 

ecologică” 

 

7. 7498/08.07.2011 / 2011-2013, “Activităţi de consultanţă agricolă în domeniul 

economiei producţiei agricole vegetale şi a marketingului direct” 

 

8. POSDRU/161/2.1/G/139241 / 2014-2015, “Practica pentru o piata a muncii 

competitivă” 

 



9. 759/24.01.2014 / 2014-2016, “Cercetari privind optimizarea structurii si rotatiei 

culturilor la SC AGROMER SRL in functie de procesele de degradare a solului 

(eroziune, salinizare, scaderea continutului de materie organica, compactare)” 

 

10. POSDRU/189/2.1/G/156171 / 2015, “SP2 = Șanse Profesionale prin Stagii de      

Practica Profesionale” 

 

11. 4267/07.04.2015 / 2015-2018, “Studii și cercetări privind posibilitățile de 

creștere a eficienței economice prin optimizarea structurii culturilor și a 

strategiei de distribuție și valorificare a producției agricole vegetale în condițiile 

S.C. NORDAGROTEHNIK S.R.L. Brăești, Botoșani” 

 

12. 104/30.09.2015 / 2015-2018, “Model tehnico-economic performant de 

exploataţie apicolă producătoare de roiuri şi familii de albine S.C. PERFECT 

GRUP S.R.L.” 

 

13. CNFIS-FDI 2018-0428 / 2018, “Program educaţional pentru susţinerea 

activităţilor antreprenoriale studenteşti” 

 

14. POCU/90/6.13/6.14-105764 / 2018-2020, “SP3 = Şanse Profesionale prin 

Stagii de practică şi Susţinere Partenerială (USAMV Iași coordonator)” 

 

15. PN III PCCDI 41/2018 / 2018-2021, “Eco-nano-tehnologii și echipamente 

inteligente pentru cartografierea proprietăților solului și evaluarea în dinamica 

plantei, în vederea eficientizării producției agricole și protecția mediului  

(USAMV Iași partener)“ 

 

16. 14786/26.07.2019 / 2019-2021, ”Cercetari privind utilizarea unor resurse 

furajere specifice in alimentatia pasarilor si analiza performantelor obtinute 

(S.C. THP ENGINEERING S.R.L.)” 

 

17. 4/AXA1/1.2.3G/05.06.2018 / 2021, ”Constituirea si implementarea de 

parteneriate pentru transfer de cunostinte intre Institutul de Cercetari pentru 

Agricultura si Mediu Iasi si mediul economic agricol – AGRIECOTEC” 



 

18. POCU/829/6/13/140965 din 22.12.2021 / 2021-2023, ”Educație și profit 

(partener)” 

 

19. POCU/829/6/13/140239 din 22.12.2021 / 2021-2023, ”e-Antreprenor” 

 

20. 8099/19.07.2021 / 2021-2023, ”Acord cadru de cooperare cu privire la 

realizarea proiectului de digitalizare și valorificare a patrimoniului rural din 

județul Galați între Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și 

Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași” 


