
 
 
 
 
 

G. Proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare pe bază de contract 
 
 

1. Proiect Programul Sectorial ADER 6.1.3 nr.367/2006 MAPDR -Solutii pentru cresterea competitivitatii pe filiera, 2006-2010. 

2. Proiect Programul Sectorial ADER 6.2.1 nr.368/2006 MAPDR - Sisteme si mecanisme privind organizarea, functionarea si gestionarea 
pietei de produse agricole, 2006-2010  

3. Proiect Programul Sectorial ADER 6.2.2 nr.369/2006 MAPDR -Realizarea unui sistem pentru elaborarea planurilor de afaceri, de 
productie, a strategiilor, a studiilor de fezabilitate si altor analize utile in procesul decisional al productiei agricole vegetale, 2006-2010 

4. Proiect Programul Sectorial ADER 6.3.2 nr.333/2006 MAPDR - Valorificarea efcientă a resurselor zonei montane din România prin 
aplicarea bunelor practice agricole prietenoase cu mediu, 2006-2010 

5. Proiect Programul Sectorial ADER 5.2.5 nr.314/2006 MAPDR - Stabilirea metodelor de determinare a produselor falsificate in industria 
vinului, 2006-2010 

6. Proiect Programul Sectorial ADER 5.4.1 nr.49/2011 MAPDR - Identificarea şi promovarea produselor traditionale din satele pastorale din 
masivele muntoase ale Carpatilor meridionali respectând reglementatile in vigoare privind asigurarea trnsabilitatii şi a securităţii 
alimentare, 2011-2014 

7. Proiect PNCDI-II-D 5  nr.51-068/2007 MEC - Optimizarea utilizarii resurselor hidrice in plantatiile viticole din zonele semiaride, 2007-2010. 

8. Proiect Programul Sectorial ADER 7.1.3 nr.356/2006 MAPDR –Studii pentru producerea de retete furajere pentru acvacultura in vederea 
rentabilizarii zonei sectorului piscicol,2006-2010  

9. Proiect Programul Sectorial ADER 6.1.1 /2015 MAPDR - Tehnologii nutriţionale inovative bazate pe utilizarea în hrana animalelor a unor 
materii prime furajere recent ameliorate, cu implicaţii asupra siguranţei şi calităţii produselor”,2015-2018 

 

10. Proiect Programul Sectorial ADER 3.3.10 /2015 MADR-Cercetari privind identificarea si definirea elementelor de tipicitate a vinurilor 
romanesti.Valorificarea potentialului sanogen al vinurilor prin cresterea continutului fenolic.2015-2018 

       11.   Proiect Programul Sectorial ADER 3.3.8 /2015 MADR-Adaptarea tehnologiilor de cultivare a vitei de vie la sistemul ecologic,prin     
maximizarea utilizarii resurselor biotice si abiotice ale ecosistemului viticol in scopul conservarii biodiversitatii acestuia.2015-2018 

 
       12. .   Proiect Programul Sectorial ADER 14.2.1 /2015 MADR-Sisteme integrate de transabilitate pe lantul agroalimentar pe baza conceptului 
,,de la consumator la producator” pentru a asigura siguranta produsului si a garanta originea acestuia.2015-2018 
 
       13. Proiect Programul Sectorial ADER 10.1.1 /2015 MADR-Sisteme si tehnologii moderne pentru reproducerea si cresterii pestilor si a altor 
organisme acvatice.2015-2018 
 


