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LISTA DE GRANTURI ŞI CONTRACTE DE CERCETARE 

 
1. Strategii privind dezvoltarea integrată a agriculturii din zona rurală Vetrişoaia-Berezeni-Fălciu, 

judeţul Vaslui, la orizontul anului 2006. CNCSIS - Grant 8/2002; 16/2003, 2002-2003. 

2. Evoluţii social-economice din satul românesc ca urmare a privatizării. CNCSIS – Grant 657/1995. 

3. Studiul formelor de asociere şi cooperare în agricultura montană şi premontană a Carpaţilor 

Orientali ai Moldovei în vederea rentabilizării lor. CNCSIS - Grant 761/1996; 765/1997, 

1996-1998.  

4.Contribuţii privind creşterea eficienţei economice a produselor avicole prin implementarea 

marketingului în unităţile avicole integrate. CNCSIS - Grant 176/1999;120/2000, 1999-2000. 

5. Alternative privind dezvoltarea efectivului de taurine în vederea satisfacerii cererii de consum a 

populaţiei urbane din judeţul Iaşi, la lapte şi produse lactate, în condiţii de eficienţă 

economică. CNCSIS - Grant 412/2001; 265/2002;51/2003, 2001-2003. 

6. Strategii privind management-marketingul dezvoltării pomiculturii în zona centrală a Moldovei în 

contextul integrării în Uniunea Europeană. CNCSIS - Grant 615, 2004 – 2005. 

7. Strategii privind implementarea management-marketingului pentru asigurarea unei viticulturi 

durabile, sustenabile şi competitive în estul judeţului Vaslui, în contextul securităţii producţiei 

agricole. CNCSIS - Grant 595/2006, 2006-2007. 

8.Cercetări privind dezvoltarea durabilă a spaţiului rural din Regiunea N-E prin valorificarea 

resurselor agroturistice în contextul reglementărilor europene privind turismul ecologic. 

CNCSIS- Grant  745/2007, 2007-2008. 

9. Strategii manageriale şi de marketing privind dezvoltarea şi eficientizarea  producţiei în cadrul 

sistemului integrat al producţiei agricole şi agroalimentare din zona Moldovei. CNCSIS – 

COD 1130, 2009-2012. 

10. Elaborarea  și implementarea unor modele de exploatații apicole viabile n contextul economic 

european. CNCSIS - COD 51-058, 2007-2010. 

11. Şcoala postdoctorală în domeniul agriculturii şi medicinei veterinare. FSE POSDRU - 89/1.5.S/ 

62371, 2010-2013. 

12. Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural. FSE POSDRU - 

13/5.2./S/11 (3930/2008), 2008-2010. 

13. Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi 

competitivitate pentru piaţa muncii. FSE POSDRU - 86/1.2 /62723, 2010-2012. 

14. Consolidarea capacităţii instituţionale a consorţiului regional în vederea dezvoltării învăţământului 

profesional şi tehnic şi a învăţământului superior în concordanţă cu provocările societăţii 

postmoderne. FSE POSDRU, 41/3.3/G/21568, 2010-2012. 

15. Modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură (M.A.K.I.S.) . B.M. și MADR, 

Nr. 345/UMP MAKIS/CESAR – MADR 

16. Rețea transfrontalieră pentru agricultura ecologică. MIS-ETC 927, 2011-2012. 

17. Practica pentru o piață a muncii competitivă. FSE POSDRU-161/2.1/G/139241, 2014-2015. 

18. Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin optimizarea 

structurii culturilor şi a strategiei de distribuţie şi valorificare a producţiei agricole vegetale în 

condiţiile S.C. NORDAGROTEHNIK SRL Brăeşti, judeţul Botoşani. Nr. 4267/07.04.2015, 

2015-2018. 

19. Model tehnico-economic performant de exploataţie  apicolă producătoare de roiuri şi familii de 

albine. Nr. 15705/30.09.2015, 30.09.2015 -30.06.2018. 

 


