
 

GRANTURI ŞI CONTRACTE DE CERCETARE 

 

1. CEEX 16/2005 – Cercetări privind optimizarea şi implementarea tehnologiilor de obţinere a 

nutreţurilor concentrate în scopul îmbunătăţirii calităţii şi siguranţei tehnice a produselor provenite din zootehnie 

– director proiect USAMV Iaşi,  prof. dr. Ţenu Ioan; (2005 – 2008); 

2. CEEX 14/2005 – Stabilirea sistemei de maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în exploataţiile 

agricole din N-E României aliniate la conceptul de agricultură durabilă. - director proiect Prof. univ. dr. Gerard 

Jitareanu;(2005 – 2008); 

3. CEEX 130/2006 – Tehnologii de obţinere a unui nou conservant biologic în vederea îmbunătăţirii 

calităţii silozurilor obţinute din plante greu însilozabile şi influenţa acestuia asupra producţiei de lapte - director 

proiect USAMV Iaşi prof. dr. Ţenu Ioan; (2006 – 2009);. 

4. PN II 051- 063/14.09.07 – Generator de aerosoli pentru protecţia plantelor împotriva bolilor şi 

dăunătorilor conceput şi realizat pe baza tehnologiilor utilizate în industria aeronautică - Coordonator proiect: 

Institutul Naţional de cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI; Responsabil proiect USAMV prof. dr. 

Ulea Eugen; (2007 - 2010); 

5. PN II 051-062/2007 – Modernizarea tehnologiilor de prelucrare primara a cerealelor in scopul 

obtinerii de produse agroalimentare de calitate, corespunzatoare principiilor dezvoltarii durabile si securitatii 

alimentare. - director proiect USAMV Iaşi prof. dr. Ţenu Ioan; (2007-2010); 

6. 7. PN II 051- 043/14.09.07 – Instalaţie de generare a ceţii pentru protecţia plantelor contra factorilor 

nefavorabili ai mediului, utilizând camera de ardere pulsatorie – Coordonator proiect: Institutul Naţional de 

cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI; Responsabil proiect USAMV prof. dr. Ulea Eugen; (2007 - 

2010); 

7. PN II  52-107 (2008-2011)  – Cercetari privind optimizarea organelor de lucru pentru pregatirea 

patului germinativ în concordanţă cu cerinţele unei agriculturi durabile – director proiect USAMV Iaşi    prof. dr. 

Ţenu Ioan; (2008-2011) 

8. Finanţare mediu privat (SC YORK MSG SRL) – Testarea unor cultivare de grâu, rapiţă, sfecla de 

zahăr şi porumb pentru optimizarea tehnologiei de aplicare a produsului tip – soil conditioning MATAB – 

director contract Sef lucr.dr. Cazacu Dan; (2014 -2017); 


