
Granturi şi contracte de cercetare: 27, din care în ultimii 10 ani: 

  

A Cu finanțare națională: 

1. Contract PN-III, nr. 4PCCDI/2018, Sistem complex, integrat pentru optimizarea tehnologica si 

valorificarea superioara a subproduselor vitivinicole, valoare 413.500 lei, responsabil partener; 

2. Contract PN-III, nr.18PED/2017, Dezvoltarea unui nou model inovativ de uscător vertical cu 

recuperare de căldură pentru deshidratarea semințelor de cereale, valoare 590.000 lei, membru colectiv; 

3. Contract PN-II, nr. 158/2014-2015, Tehnologii si echipamente inovative pentru implementarea in 

agricultura irigata a conceptului modern de fertirigatie (FERTIRIG), valoare - 144.750 lei, responsabil 

partener; 

4. Contract nr. 52120/2008-2011, Cercetari privind promovarea unui sistem complex pentru 

evaluarea caracteristicilor fizico mecanice ale solurilor in vederea cresterii sigurantei si securitatii 

productiei agricole, valorea - 42.000,00 lei, responsabil partener; 

5. Contract nr. 52107/2008-2011, Cercetari privind optimizarea organelor de lucru pentru 

pregatirea patului germinativ in concordanta cu cerintele unei agriculturi durabile, valoare - 702.752 lei,   

director proiect; 

6. Contract nr. 051062/2007-2010 Modernizarea tehnologiilor de prelucrare primara a cerealelor in 

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

securitatii alimentare, valoarea 90.000 lei, responsabil partener; 

7. Contract CEEX 130, 2006-2008, Tehnologia de obţinere a unui nou conservant biologic în 

vederea îmbunătăţirii calităţii silozurilor obţinute din plante greu însilozabile şi influenţa acestuia  asupra 

producţiei de lapte, valoare 220.000, responsabil partener;  

8. Contract PN II nr. 052-137, 2008-2011, Cresterea sigurantei si securitatii productiei agricole 

vegetale prin utilizarea de noi biostimulatori biodegradabili si netoxici, valoarea 770.197 lei,  membru 

colectiv; 

  

 B. Cu finanțare din fonduri europene:  
9. Contract POSDRU/88/1.5/S/52176-ID 52176/2009-2014 Sprijinirea participarii doctoranzilor la 

programele doctorale 2009, valoarea - 6.883.900 lei, director proiect; 

10. Contract POSDRU/6/1.5/S/7 - ID 4781/2008-2012 Sprijinirea si imbunatatirea participarii 

doctoranzilor la programele doctorale 2008, valoarea – 3.377.355 lei, director proiect; 

Contract POSDRU/CPP107/DMI 1.5/S/77222/2010-2015 Perfecţionarea şi dezvoltarea resurselor umane 

pentru cercetare şi inovare prin Şcoala doctorală, valoare - 6.177.340 lei, membru colectiv. 


