
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

 

LISTA DE PROIECTE (selectivă) 

 
 

 
               Proiecte de cercetare/dezvoltare/inovare pe bază de contract/grant 

1. Cercetări privind optimizarea alimentaţiei minerale a ovinelor din zona Dobrogei. Contract de cercetare nr. 36945/2001 încheiat cu 
CNCSIS. Perioada de derulare 2001-2003. Membru în echipă. 

2. Optimizarea alimentaţiei puilor de carne în scopul creşterii performanţelor, a calităţii carcaselor şi a reducerii poluării mediului ambiant cu 
dejecţii, prin realizarea unui software nutriţional. Contract de cercetare nr.1516/2001 încheiat cu RELANSIN. Perioada de derulare 2001-
2003. Membru în echipă. 

3. Cercetări privind influenţa unor nuclee furajere realizate pe bază de nutreţuri proteice vegetale şi aminoacizi de sinteză asupra 
performanţelor zootehnice şi calităţii carcaselor la broilerul de curcă. Contract cercetare nr. 40534/2003 încheiat cu CNCSIS, cod 
1633/2003. Perioada de derulare 2003-2005. Membru în echipă. 

4. Centrul de excelenţă „Nutriţia şi alimentaţia animalelor de fermă”. Contract de cercetare nr.1722/2003 încheiat cu RELANSIN. Perioada de 
derulare 2003-2004. Membru în echipă. 

5. Extensia managementului tehnologiilor moderne de reproducere şi alimentaţie în fermele zootehnice de vaci de lapte din judeţul Călăraşi. 
Contract nr.2385/08.12.2003 încheiat cu Ministerul Agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, Banca Mondială şi Fundaţia veterinară 
creştină din România. Perioada de derulare 2003-2005. Membru în echipă. 

6. Tehnologii optimizate pentru hrănirea oilor de lapte. Contract încheiat cu Biotech nr.13/7.10.2005. Perioada de derulare 2005-2007. 
Membru în echipă. 

7. Optimizarea factorilor nutriţionali pentru obţinerea oului de consum îmbogăţit în acizi graşi polinesaturaţi cu ω-3, aliment funcţional nou 
pentru piaţa românească. Contract încheiat cu Biotech nr.22/2005. Perioada de derulare 2005-2008. Membru în echipă. 

8. Cercetări privind influenţa naturii grăsimilor adăugate în reţete asupra performanţelor productive şi a compoziţiei acizilor graşi în carcasele 
bobocilor de raţă. Contract încheiat cu CNCSIS, Tip A, cod 1113. Perioada de derulare 2006-2007. Director de grant. 

9. Identificarea şi utilizarea unor factori nutriţionali pentru optimizarea alimentaţiei suinelor destinate producţiei de carne. Contract PN II, 
nr.51-042/2007. Perioada de derulare 2007-2010. Director de grant. 

10. Metode si tehnici inovative de crestere a pasarilor prin utilizarea anolitilor si catolitilor pentru imbunatatirea calitatii produselor si asigurarea 
protectiei sanitar veterinare. Contract PN II, nr.51-077/2010. Perioada de derulare 2007-2010. Responsabil de proiect. 

11. Cercetări privind optimizarea alimentaţiei vacilor de lapte de mare productivitate, în condiţiile valorificării unor resurse furajere specifice 
zonei de Sud şi Est ale României. Contract CEEX nr. 154/2006. Perioada de derulare 2006-2008. Membru în echipă. 

12. Tehnologie de obţinere a unui nou conservant biologic în vederea îmbunătăţirii calităţii silozirilor obţinute din plante greu însilozabile şi 
influenţa acestuia asupra producţiei de lapte. Contract CEEX nr. 130/2006. Perioada de derulare 2006-2008. Responsabil de proiect. 

13. Studii privind influenta structurii si a nivelului unor nutrienti in ratii asupra performantelor zootehnice si a calitatilor dietetice a carnii 
tineretului ovin in diferite sisteme de ingrasare. Contract PN II, nr.52-152/2008. Perioada de derulare 2008-2011. Director de contract. 

14. Cercetare aplicativă şi implementare pentru managementul complex al noxelor în ferme avicole: asigurarea calităţii apei, aerului, 
stabilizarea dejecţiilor. Contract MAKIS, Banca Mondială, nr.141923/2008. Perioada de derulare 2008-2010. Director de contract. 

15. Dezvoltarea antreprenoriatului în zootehnie şi procesarea produselor de origine animală în regiunea Bucureşti – Ilfov. Proiect POS DRU, 
Ministerul Muncii, Familiei şi protecţiei Sociale, Fondul Social European, 3/3.1/G/37879. Perioada de derulare 2009-2010. Membru în 
echipă. 

16. Tehnologii inovative de utilizare a zeoliţilor naturali în alimentaţia vacilor de lapte cu impact favorabil asupra mediului şi eficientizării 
producţiei. PN III Bridge nr.11/2016. Perioada de derulare: 2016-2018. Director de contract. 

 
 
 


