Proiecte de cercetare reprezentative
Programul/Proiectul
1. Dezvoltarea Centrului pentru valorificarea superioara a subproduselor rezultate din fermele
viti-vinicole; Proiect PFE 20/2018
2. Optimizarea tehnologiei moderne de procesare a drojdiei uzate de bere și de obținere a
produselor derivate (Proiect finanţat prin PN III; Programul 2 –Proiect de tip Transfer de
cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant) (PN-III-P2-2.1-26 BG-2016)
3. Energy revalorization of pine kernels, via solvolisis, for the production of second generation
biofuels and bioproducts, cod VS036A12-2, Junta de Castilla y León, Spain
4. Higienización de sarmientos de la vid mediante procesos de compostaje, cod VA233A12-1.
Junta de Castilla y León si Fondul Social European, Spain
5. Tratameiento de las heridas de la vid frente al hongo Diplodia seriata; co-founded by the
Universidad de Valladolid, Eurofertiagro S.L., Biowatt S.L
6. Evaluación de la influencia de la clorosis férrica del viñedo sobre el potencial fenólico y
aromático de la uva cv. Tempranillo; cod VA011A10-2; Junta de Castilla y León si Fondul
Social European, Spain
7. Cercetari cu privire la "terroir" român şi influenţa sa asupra calității vinurilor. Grant cod ANSTI,
tema B2 7054/2001, Ministerul Educatiei și Cercetări (România)
8. Elaborarea metodologiei pentru delimitarea și identificarea zonelor viticole de bază (Terroir
viticol) în anumite centre viticole din România. Grant cod 2172/2000 încheiat între ICDVV Valea
Călugărească și USAMV București (tip proiect Orizont 2000)
9. Studiul efectului sinergic al conservanților alimentari și inhibitorilor naturali din vinuri și sucuri
de struguri asupra microorganismelor întâlnite în procesul de vinificație. cod CNCSIS 128/ tip
grant T/2000
10. Maximizarea profiturilor producătorilor hortiviticoli prin modernizarea unor secvențe
tehnologice în condițiile menținerii echilibrului ecosistemelor hortiviticole. Contract ORIZONT
2000 cu ANSTI – încheiat prin I.C.V.V.Valea Călugărească.
11. Studiul prin intermediul calorimetriei izoterme a efectelor diverșilor inhibitori asupra drojdiilor
utilizate în oenologie. Grant cod CNCSU 207/tema 34/1999, încheiat între Ministerul Educatiei si
Cercetarii și USAMV București
12. Studiul potentialului viticol calitativ si cantitativ din diferite entre situate in regiunea vitícola a
nisipurilor și altor terenuri favorabile din sudul tarii. Grant cod DGISCSU, tema 5020/1996
încheiat între Ministerul învățământului și executat: USAMV București
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