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LISTĂ DE PROIECTE ȘI BREVETE 
 
 Brevete 
 

              Diaconescu Cristiana, Tănase Doina, Ichim Maria, Urdeș Laura,  Diniță Georgeta, Popa Răzvan, Vișan Adriana, Ichim Liviu Ionel,  
              Enache Ramona - Vitroplantule de dud - Morus sp.  inoculate cu endomicorize de tip vezicular-arbuscular destinate cultivării solurilor  
              contaminate cu plumb şi procedeu de obţinere. Beneficiar U.S.A.M.V.B şi S.C.BIOING S.A., Brevet de invenție nr. 128587/19.09.2011/  
              publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială-Secțiunea Invenții Nr. 2/2016.   

 
 Proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare pe bază de contract 
 

1. Programul 5.3. - Ameliorarea genetică, tehnici şi tehnologii performante, competitive şi specifice producţiei animale. Tema A410. 
Cercetări privind efectele genetice, fiziologice şi biochimice ale consangvinizării şi hibridării la viermii de mătase – A.S.A.S. / S.C. 
SERICAROM S.A. – Filiala Cercetare, 1995-1999.  

2. Program Agral nr. 6/4053 - Utilizarea micorizelor arbuscular-veziculare în cultura dudului, 2001-2004. Membru în echipă. 

3. 
 

Program Agral nr. 189/4378 - Identificarea, inventarierea şi conservarea raselor de viermi de mătase (Bombyx mori) rezistente la stres 
termic destinate creşterilor de vară, 2003-2005. Membru în echipă. 

4. Proiect bilateral România-Bulgaria - Breeding of improved mulberry and silkworm varieties and development of technologies for 
commercial cocoon production. Perioada de derulare 2003-2008. Membru în echipă. 

5. Program Agral nr. 290/4513 - Tehnologie de formare a familiilor de albine în condiţii ecologice, 2004-2006. Membru în echipă. 

6. Proiect PN II, nr. 32-108/2008 - Fitoremedierea terenurilor contaminate cu plumb prin utilizarea plantelor din genul MORUS, 2008-
2011. Membru în echipă. 

8. Proiect PN II, nr. 52-163/2008 - Optimizarea economică şi genetică a programelor de ameliorare la ovine în contextul armonizării 
europene, 2008-2011. Membru în echipă. 

9. Proiect PN II, nr. 52-123/2008 - Sistem informatic de conducere destinat exploataţiilor piscicole din Regiunea de dezvoltare Sud-Est cu 
implicaţii asupra pieţei, 2008-2011. Membru în echipă. 

10. Proiect FSE POSDRU/32/3.1/G.37879 - Dezvoltarea antreprenoriatului în zootehnie şi procesarea produselor de origine animală în 
regiunea Bucureşti-Ilfov, 2009-2010. Membru în echipă - lector. 

11. Proiect POSDRU/13/5.2/S/11/2008 - Dezvoltarea pieţii muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole in mediul rural, 2009-2011. 
Membru în echipă - lector. 

12. 
 

Proiect FSE POSDRU/86/1.2/S/62723 - Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza 
competente şi competivitate pentru piaţa muncii, 2010-2012. Responsabil dezvoltare curiculară și conținut specific de curs. 

13. 
 

Proiect FP7-PEOPLE-2011-IRSES, nr. 295137 - SheepRep - Advanced Studies on Improving Sheep Fertility by Using Artificial Means 
of Reproduction, 2011-2013. Membru în echipă. 

14. Proiect POSDRU/80/2.3/S/57115 - Promovarea accesului angajaţilor din industria de morărit, panificaţie, patiserie, cofetărie la 
programe de FPC inovatoare, moderne, de calitate europeană, 2010-2013. Membru în echipă - formator. 

15. 
 
 

Contract CSM013/IUNIE 2013 - “Zona montană – leagănul spațiului rural românesc” Proiect finanțat în cadrul Programului de 
cooperare elvețiano-român, Fondul tematic pentru participarea societății civile – Schema de grant pentru ONG-uri, 01.07.2013-
30.06.2015. Membru în echipă. 

16. CNMP/PN II, nr. 167/19.08.2014 - Sistem informatic pentru trasabilitatea produselor pescărești bazat pe tehnologia cloud computing, 
2014-2016. Membru în echipă. 

17. Proiect PNADR nr. 19025 082014/ 29/08/2014 - Înfiinţarea şi sprijinirea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, 2014-2015. Membru în 
echipă – redactor publicații tematice. 

18. ADER Program Sectorial 6.1.1./2015 - Tehnologii nutriționale inovative bazate pe utilizarea în hrana animalelor a unor materii prime 
furajere recent ameliorate, cu implicații asupra siguranței și calității produselor, 2015-2018. Membru în echipă. 

 


