
Lista granturilor și proiectelor de cercetare 

 

1. Proiect finanțat de Banca Mondială, Studiul fermelor familiale din România - Sprijin 
de programare a politicii agricole comune (PAC) – P173505 

2. Proiect finanțat de Banca Mondială, Cartografierea și evaluarea serviciilor 
ecosistemelor și prioritizarea investițiilor în anumite bazine hidrografice din 
Tadjikistan pentru a sprijini energia hidroenergetică durabilă 

3. Contract de cercetare pentru agenți economici nr. 20304/09.11.2020 - „Servicii de 
cercetare-dezvoltare pentru elaborarea unor măsuri inovative de creștere a viabilității 
economice în condiții de instabilitate macroeconomică – VIATELLA”, 12.507 euro– 
manager proiect 

4. Contractul FADR nr. C1920012X223312905447/10.06.2019, cu titlul „Dezvoltare 
durabilă prin activități de instruire pe teritoriu GAL Drumurile Bistriței”cu valoarea 
de 14.984,88 euro – manager proiect – activitate didactică, de evaluare și 
management 

5. Contractul FADR nr. C1920011X208812405454/03.04.2019, cu titlul „Dezvoltare 
durabilă prin activități de instruire pe teritoriu GAL Dealurile Bohotinului”cu 
valoarea de 23.336 euro  – manager proiect – activitate didactică, de evaluare și 
management 

6. Proiect POR Constituirea şi implementarea de parteneriate pentru transfer de 
cunoştinţe între institutul de cercetări pentru agricultură și mediu iaşi şi mediul 
economic agricol -AGRIECOTEC 

7. Proiect FDI Școala antreprenorială pentru susținerea inițiativelor de afaceri 
studențești inovative SASIASI 2019 

8. Proiect FDI Program educaţional pentru susţinerea activităţilor antreprenoriale 
studenteşti SAS 2018 

9. PN II cu tema: „Elaborarea si implementarea unor modele de exploatatii apicole 
viabile in contextul economic european” – responsabil științific 

10. Program Horizon 2020 cu tema: "Lupinus mutabilis for Incresed Biomas from 
marginal lands and value for BIOrefineries - LIBBIO" 

11. POSDRU “SP2 = Șanse Profesionale prin Stagii de Practică” 
12. POSDRU “Practica pentru o piaţă a muncii competitivă” 
13. POSDRU “Investiția în Resurse Umane – Calitate și Eficiență în Agricultură și 

Servicii (IRU-CEAS)“ 
14. POSDRU „Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în 

mediul rural” 
15. FADR „Furnizarea serviciilor de formare profesională, informare şi difuzare de 

cunoştinţe pentru tinerii fermieri de pe teritoriul GAL Iaşi Sud-Vest” 
16. PN II cu tema: „Managementul resurselor de sol si apa in agroecosistemele afectate 

de seceta excesiva in vederea mentinerii biodiversitatii” 
17. PN II cu tema: „Supravegherea sanatatii familiilor de albine prin examene complexe 

de diagnostic din probe de hemolimfa si optimizarea dietei si a profilului metabolic, 
corelate cu cresterea statusului imun al albinei apis mellifera” 



18. PN II cu tema: „Exploatarea durabila a resurselor de sol din spatii protejate prin 
implementarea tehnologiilor ecologice si dezvoltarea unor metode de monitorizare 
si analiza compatibile cu standardele uniunii europene” 

19. PN II cu tema: „Metodologii cu acuratete inalta in determinarea reziduurilor si 
contaminantilor din produse apicole cu valoare alimentara” 

20. Contract de finanţare obţinut prin Competiţie internă - Proiecte de cercetare 
ştiinţifică - sesiunea 2013, Nr. 5531 din 25.04. 2013 - "Studii comparative cu privire 
la calitatea ouălor provenite de la găinile exploatate în sistemele de creştere agreate 
în Uniunea Europeană" 

21. FADR „Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pe 
teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului” 
C1920011X217612900796/17.07.2018, cu suma de 10.014 euro – activitate 
didactică și de evaluare 

22. FADR „Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pe 
teritoriul GAL Colinele Iașilor” C1920011X203712404222/26.02.2019.F314. cu 
suma de 10.269 euro – manager proiect– activitate didactică, de evaluare și 
management  

23. Poiect cu agent economic contr. 759/24.01.2014 ”Cercetdri privind optimizarea 
structurii qi rota{iei culturilor la S.C. Agromer S.R.L. tn funclie de procțesele de 
degradarea solului (eroziune, salinizare, scdderea conlinutului de materie organică, 
compactare)” cu valoarea de 10300 euro 


