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LISTĂ PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
A. Proiecte - director de proiect
Tema proiectul

e-Antreprenor
Furnizarea
serviciilor
de
formare
profesională,
informare
si
difuzare
de
cunostințe
pentru
tinerii
fermieri de pe
teritoriul GAL
IAȘI SUD –
VEST
Elaborarea
si
implementarea
unor modele de
exploatații
apicole viabile
in
context
economic
european
Strategii
de
dezvoltare
rurală
in
Bazinul
Dornelor

Tipul
proiectului

Codul
proiectului

dezvoltare
POCU/829/6/13/
antreprenoriat
140239
studențesc

formare
profesionala

Ministerul
Agriculturii
APDRP, Masura
411.111
C 411 111 01
1212402929/
20.12. 2013

cercetare

cercetare

PN II
Parteneriate
Cod 051-058/
14.09.2007

CNCSIS Contract
514/2003

Perioada

Funcţia

Valoarea
contractului

2021-2023

director
proiect

Valoare
proiect
9.683.530
lei/
1.964.205 euro

2013-2014

director
proiect

Valoare
proiect
77.359 lei/ 14.941
euro

2007-2010

director
proiect

Valoare
proiect
717.951
lei/
215.129 euro

2003-2005

director
proiect

Valoare
proiect
7.000 lei/ 1.864
euro

B. Proiecte – membru în echipa de proiect

Denumire contract

Tipul
proiectului

Studiul formelor de
asociere si cooperare in
agricultura montana si
premontana a
cercetare
Carpatilor Orientali in
vederea rentabilizarii
lor
Strategii privind
cercetare

Perioada

Funcția

Valoarea
contractului/din
care USAMV
Iasi

CNCSIS Contract 761/1996
si 765/1997

19971999

membru

-

CNCSIS Grant 174/1999

1999

membru

-

Codul proiectului
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managementul
dezvoltării rurale şi a
ingineriei economice în
agricultură
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.
Strategii privind
implementarea
managementmarketingului pentru
asigurarea unei
viticulturi durabile,
cercetare
sustenabile şi
competitive în estul
judeţului Vaslui, în
contextul securităţii
producţiei agricole
Studii privind
introducerea
managementului asistat
de calculator în fermele
agricole private din
cercetare
zonele montane şi
premontane ale
Moldovei în vederea
creşterii eficienţei
acestora
Cercetari privind
dezvoltarea durabila a
spatiului rural din
Regiune N- E prin
valorificarea resurselor
cercetare
agroturistice in
contextual
reglementarilor
europene privind
turismul ecologic
Dezvoltarea pieţei
muncii prin
promovarea ocupaţiilor cercetare
neagricole în mediul
rural

Grant 122/2000
Grant 212/2001

CNCSIS Grant 412/2001;
265/2002 şi 51/2003

2001 2003

membru

-

CNCSIS Grant 595/2006

2006

membru

-

CNCSIS Grant 201/2003

20032005

membru

-

20072008

membru

Valoare proiect
69.200 lei.

20082011

responsabil
domeniu,
manager
proiect

CNCSIS Contract 745/
2007

FSE POSDRU 13/5.2./S/11
(3930/ 2008)

Valoare totala
1.559.000 lei

Ecosystem Services
(Forests for Water)

cercetare

COST REF CA15206/2016

20162018

director în
comitetul de
management

-

Strategie integrata
pentru dezvoltarea
initiativei private in
sectoarele nonagricole
in zonele rurale ale

cercetare

FSE, POS-DRU REF/20072013
ISBN 978-973-0-09983-6S

20082010

membru,
expert

-
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judetului Bacau
Evoluţii socialeconomice din satul
românesc ca urmare a
privatizării.
Model tehnico economic performant
de exploataţie apicolă
producătoare de roiuri
şi familii de albine
Constituirea şi
implementarea de
parteneriate pentru
transfer de cunoştinţe
între institutul de
cercetări pentru
agricultură și mediu
iaşi şi mediul economic
agricol

cercetare

Fundația SOROS Contract
657/1995

19951996

membru

cercetare

SC PERFECT GRUP SRL
Contract Nr.
15705/30.09.2015

20152018

membru

cercetare

ID: P_40_385_
CF_POC123G_2018AGRIECOTEC SMIS
119611

20182023

responsabil
grup țintă

-

Valoare totala
12.412.500 lei
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