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LISTA CONTRACTE DE CERCETARE
1. Studiul prin intermediul calorimetriei izoterme a efectelor diverşilor inhibitori asupra drojdiilor utilizate în
oenologie - grant cod C.N.C.S.U. 207 /tema 34/1999, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Universitatea de
Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 1998-1999.
2. Maximizarea profiturilor producatorilor hortiviticoli prin modernizarea unor secvenţe tehnologice în
condiţiile menţinerii echilibrului ecosistemelor hortiviticole.- Contract ORIZONT 2000 cu ANSTI – încheiat prin
I.C.D.V.V.Valea Călugărească, 2000-2002.
3. Cercetări privind terroirul românesc şi influenţa acestuia asupra calităţii vinurilor - Tema de cercetare ANSTI,
B2 contactată cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2001-2002.
4. Elaborarea metodologiei de delimitare a arealelor viticole elementare (Terroirs viticoles) şi identificarea lor în
unele centre viticole din România - Contract ORIZONT 2000, nr. 2172 / 2000, încheiat cu I.C.D.V.V. Valea Călugărească,
2000-2002.
5. Sisteme de cultură a viţei de vie, destinate obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată - Contract
AGRAL 2003 încheiat cu S.C.D.V.V. Pietroasa, 2003-2005.
6. Tehnologia de refacere a viţei de vie, afectate de stres termic şi hidric - Contract AGRAL 2003 încheiat cu
S.C.D.V.V. Pietroasa, 2003-2005.
7. Marketingul pe filiera vinului în România, coordonator A.S.E., cofinanţator P.N.V.V. şi S.C. Murfatlar România,
partener de lucru A.D.A.R., 2004-2005.
8. Ofertă complexă CDI, suport pentru managementul strategic al refacerii patrimoniului şi creşterii
cometitivităţii economice a sectorului viticol din România în contextul Politicii agricole Comune (2003) a U.E.
Coordonator I.C.D.V.V. Valea Calugareasca. Pr. CeEx acronim OCDIV, 2005-2008.
9. Cresterea randamentelor biologice prin utilizarea resurselor heliotermice locale în vederea realizării de
agroecosisteme durabile şi competitive. Coordonator Facultatea de Horticultura din Craiova. Pr. CeEx acronim
AGRORESNAT, 2005-2008.
10. Ingineria si managementul ecosistemului viticol, fundamentate pe interpretarea integrativă a proceselor
biologice, ecologice, tehnologice şi economice prin tehnici de modelare sistemică, simulare şi feed back. Coordonator
ICDVV Valea Calugareasca. Pr. CeEx acronim IMEV, 2006-2008.
11. Stabilirea de metodologii de analiză senzorială aplicabile diverselor direcţii de cercetare şi producţie din
industria alimentară (SENSOFOOD). Contract CEEX nr. 73/01.10.2005, AMCSIT (Agenţia Managerială de Cercetare
Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic), Politehnica Bucureşti, 2005-2008.
12. Stabilirea tipicităţii şi autenticităţii vinurilor varietale prin metode fizico-chimice moderne (nas – electronic)
şi analiză senzorială în scopul îmbunătăţirii ofertei de vinuri româneşti la nivel intern şi internaţional. Contract nr.
51012/14.09.2007; 2007-2009.
13. Elaborarea tehnologiilor vitivinicole adaptate pentru diminuarea efectului perturbator al schimbărilor
climatice. Proiect 1.1.6. - coordonator ICDVV Valea Călugărească, director de proiect dr. Şerdinescu Adrian, partener
6 USAMV Bucureşti – filiala SCDVV Pietroasa, 2011-2014.
14. Pregatire profesională pentru fermierii care dețin ferme de semisubzistență în Regiunea de Dezvoltare Sud
și București – Ilfov, contract C/111/F/1/S/11/8/42/05/07. Lot 4 Giurgiu – lector modul „Agricultură ecologică”. Lot 7
Teleorman – lector modul „Agricultură ecologică”, Expert formator predare cursuri agricultură ecologică, 2014.
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15. Introducere în agricultură – viticultură. Contract de prestări servicii de instruire nr. 354/01.04.2014, durata
contractului 01.04. – 31.07.2014, sursa de finanţare: Banca Comercială Română S.A. Expert formator predare cursuri
viticultură, 2014.
16. Formare profesională pentru fermierii care dețin ferme de subzistență în regiunea SUD EST (Judeţele Brăila,
Galaţi, Tulcea, Constanţa, Vrancea, Buzău). Contract de servicii nr. C/111/F/1/S/14/8/42/01/01 din data de
29.05.2014. Predare cursuri Managementul exploataţiei agricole, 2014 – 2015
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