
 
Proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare pe bază de contract 

 
1. M.I.S., Tema 1.15 /Realizarea unui hibrid simplu Barbarie pentru producerea de mularzi în vederea obţinerii de ficat gras, 2007- 

2010. 
2. M.I.S, Tema 1.16/ Studiul furajării diferenţiate pe sexe la reproducătorii din rase grele, 1991 – 1993. 
3. M.I.S., Tema 1.18/ Realizarea unui hibrid Triliniar Barbarie pentru productia de carne, 1991- 1993. 
4. M.I.S., Tema 2.18/ Reproducerea a trei linii Barbarie şi efectuarea de hibridări pentru testarea combinabilităţii în vederea 

producerii unui hibrid triliniar Barbarie, destinat producţiei de carne, 1992. 
5. M.I.S., Tema 2.19/ Cercetări privind influenţa materialului biologic şi a tehnologie de creştere asupra producţiei de blană, păr şi 

carne la iepuri, 1992. 
6. Orizont 2000/ Conservarea în condiţii de echilibru genetic a liniilor şi populaţiilor de palmipede, 1994. 

7. CNCSIS/ Perfecţionarea reproducţiei la palmipede crescute pentru carne sau ficat gras, 1995. 

8. CNCSIS/ Cercetări asupra însuşirilor materialului seminal la palmipede, 1996. 
9. Orizont 2000/ Metodica şi costurile de conservare a unor populaţii de păsări şi iepuri menţinute în stoc genetic, 1997-1998. 
10. Orizont 2000/ Evaluarea şi conservarea a diferite populaţii de palmipede din ţara noastră în vederea utilizării acestora în 

procesul de ameliorare, 1999. 
11. 

 
Monsanto – România/ Studii privind efectele porumbului obţinut prin tehnologia Roundup Ready pe solul brun-roşcat în nutriţia 
puilor de carne şi a porcilor la îngrăşat, 2000-2001. 

12. Relansin/ Evaluarea şi conservarea a diferite rase şi linii de palmipede în vederea obţinerii de hibrizi cu potenţial productiv 
ridicat, 2001 – 2003. 

13. CNCSIS 1320/Cercetari privind influenţa introducerii hemoglobinei în reţete asupra performanţelor productive, costurilor unitare 
şi a calităţii cărnii la broilerul de găină, 2007. 

14. MAKIS/ Servicii instruire pentru consultanţi în agricultură, inspectori de siguranţă alimentară şi cercetări în agricultură, 2008. 

15. MAKIS/ Sistem informaţional pentru pieţele agricole din România, 2008. 

16. Biomin – Austria /Antibacterial effect of some acidifiers used for microbiological control of feedstuffs, 2008. 

17. P.S. 4.1.10/ Staţii pilot pentru realizarea de producţie ecologică la păsări, director de proiect, 2006 – 2010. 

18. POSDRU/ Dezvoltarea antreprenoriatului în Zootehnie şi procesarea produselor de origine animală în regiunea Bucureşti – 
Ilfov,  manager de proiect, 2009 -2010. 

19. U.C.P.R/ Formare profesională continuă pentru însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare 
îndeplinirii sarcinilor de serviciu – bunăstarea şi protecţia păsărilor, director de proiect, 2010-2011. 

20. ADER.7.2.1/ Fundamentarea sprijinului adresat asigurarii unor standarde superioare de bunastare a animalelor, în baza art. 40 
al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, responsabil de proiect, 2011-2014. 

 


