Proiecte de cercetare / dezvoltare / inovare pe bază de contract
1.

Proiect CNCSIS nr. 2109/1509/1.18/1991- Realizarea unui hibrid simplu Barbarie pentru producerea de mularzi in vederea
obtinerii ficatului gras.1990-1991.

2.

Proiect CNCSIS nr. 2109/1509/1.15/04.1991- Realizarea unui hibrid triliniar Barbarie pentru productia de carne. 1991-1992.

3.

Proiect CNCSIS nr. 6/20/1998- Cercetari privind evolutia parametrilor cantitativi si calitativi ai materialului seminal de la vierii
din rasele Marele Alb si Landrace, folositi la insamintarile artificiale, in functie de sezon si hranire. 1998-1999.

4.

Proiect CNCSIS nr 37/203/1999 - Cercetari privind evolutia parametrilor cantitativi si calitativi ai materialului seminal de la
vierii din rasele marele alb si Landrace, folositi la insamintarile artificiale, in functie de sezon , hranire si sistem intretinere.
1999-2000.

5.

Proiect AIBD CALIST nr. PC/D09-PT25- 419.- Aplicarea integrata a bazelor de date pentru adaptarea si restructurarea
factorilor naturali si artificiali de protectie a mediului in fermele agrozootehnice. 2003-2004.

6.

Proiect CNCSIS nr PN II 32-108- Fitoremedierea terenurilor contaminate cu plumb prin utilizarea plantelor din genul
“MORUS” 2009-2010.

7.

Proiect RO 0010 PMS 29- Resursele montane şi dezvoltarea durabilă., Finanţare de Spaţiului Economic European (SEE),
Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale. 2013-2015.

8.

Proiect RO CSM 13/2013 - Zona montană - leagănul spaţiului rural românesc. Proiect co-finanţat din partea Elveţiei prin
intermediul contribuţiei „Elveţiei pentru Uniunea Europeană extinsă.2013-2014.

9.

Contract PCCA 169/2014 - Cercetări privind potenţialul de conversie a fermelor convenţionale de bivoliţe pentru lapte în
ferme bio prin elaborarea unui model demonstrativ şi a codului de bune practici . (acronim – BIOBUFFALO), 2014-2017.

10. Contract POSDRU 164/2.3/S/14171 5 Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește in oameni CATIA-(Oieri montani -Formator.-Agrom-ro),2015 .
11. Contract PNCDI III - (PTE-2016) PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0196., Vlad Iulian., Responsabil P2 USAMV.,-Realizarea de
lapte materie primă și produse lactate de capră îmbogățite în acizi grași polinesaturați, folosind ingrediente locale, – Proiect
de transfer la operatorul economic., (acronim – CAPRIPLUS)., 2016-2018.
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