
Lista contractelor de cercetare stiintifica - Prof. dr. Daniel Bucur 
 

Titlul Funcția Perioada Valoare (euro) 

Soil erosion and conservation measures: Programul Capacităţi – Modulul III, Cooperări Bilaterale: Romania – Belgia (Université 
de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech) 589/2012 

Director 
coordonator 

2012 - 2014 12823 

Studiul implicaţiilor ecologice şi economice ale valorificării terenurilor înclinate şi irigate în Câmpia Moldovei: CNCSIS cod 
618/2004 

Director 
coordonator 

2004 - 2006 16220 

Effect of sewage sludge application on quality indices of soil vulnerable to degradation: BILATERAL ROMÂNIA – GRECIA, 
contract C 18873 / 28.12.2005 

Director 
coordonator 

2006 - 2007 15300 

Evaluarea calitativă şi valorificarea durabilă a resurselor de soluri din zonele cu amenajări de desecare-drenaj, după gradul de 
favorabilitate a condiţiilor de mediu din Nordul Moldovei: CNCSIS cod 744/2007 

Director 
coordonator 

2007 - 2008 43175 

Managementul ecologic al resurselor de climă, sol şi apă din Câmpia Moldovei: PN-II, IDEI cod 1132/2009 
Director 
coordonator 

2009 - 2011 109250 

Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa 
muncii: POSDRU/86/1.2/S/62723 

Director 
coordonator 

2010 - 2012 792356 

Ameliorarea, conservarea si valorificarea solurilor degradate prin interventia antropica in agroecosistemele din zonele colinare, 
pentru cresterea calitatii vietii si protectia mediului: CEEX – BIOTECH – Cod 44/ 2005 

Director științific 
coordonator 

2005 - 2008 341892 

Produse si tehnologii pentru promovarea unui sistem de agricultura durabila si pentru protectia resurselor agroecologice in 
Podisul Moldovei: CEEX – BIOTECH – Cod 152/ 2005 

Director partener 2006-2008 105405 

Impactul riscurilor hidro-climatice si pedo-geomorfologice asupra mediului in bazinul Barladului: CEEX – MENER – cod 
1012/2006 

Director partener 2006 - 2008 13513 

Tehnologii si echipamente inovative pentru implementarea in agricultura irigata a conceptului modern de fertirigatie (FERTIRIG): 
PN-II nr. 158 / 2014 - 2016 

Membru  2014-2016 62850 

Programe doctorale şi postdoctorale pentru promovarea excelentei în cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniile prioritare – 
agronomic şi medical veterinar, ale societăţii bazate pe cunoaştere" – proiect coordonat de USAMV Cluj-Napoca, ID:132765: 
POSDRU/159/1.5/S/132756 

Membru 2014-2015 617307 

Şcoala postdoctorală în domeniul agriculturii şi medicinei veterinare: POSDRU/89/1.5/S/62371 Membru 20010-2012 1468125 

Perfectionarea si Dezvoltarea Resurselor Umane pentru Cercetare si Inovare prin Scoala Doctorala: 
POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77222/2010-2015 

Membru 2010-2015 1436590 

Sprijinirea participarii doctoranzilor la programele doctorale 2009, POSDRU/88/1.5/S/52176 Membru 2009-2012 1600900 

Sprijinirea si imbunatatirea participarii doctoranzilor la programele doctorale 2008, POSDRU/6/1.5/S/7 ID 4781//2008-2012 Membru 2008-2012 888777 

Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură” (MAKIS)  - MAPDR Membru 2007 - 2012 750000 

Metode si solutii tehnologice inovative pentru protectia si ameliorarea solurilor afectate de eroziune, acidifiere si compactare din 
Campia Moldovei; CNCSIS cod 712 / 2007 

Membru echipă 2007 - 2008 17256 

Reconstructia ecologica prin procedee de microremediere a solurilor degradate de activitatile miniere: CEEX – MENER – 
1036/2006 

Membru echipă 2006 - 2008 24324 

Dezvoltarea de parteneriate pentru participarea universitatilor agricole romanești la programele europene de cercetare: CEEX – 
Modulul IV – cod 1266/2006 

Membru echipă 2006 - 2008 16136 

 


