
      Proiecte de cercetare/ dezvoltare/inovare pe bază de contract: 

 

1. „Influenta montei timpurii dupa inducerea pubertatii la scrofite asupra dezvoltarii corporale si a fecunditatii”. Tema de 

cercetare contractata in cadrul experientei 3.1.1. din programul de cercetare al ICPCP – Peris pe anul 1986. Partener 

de proiect. 

2. „Fecunditatea si prolifericitatea scrofitelor insamantate cu sperma congelata”. Tema de cercetare contractat in cadrul 

experientei 3.1.3. din programul de cercetare al ICPCP – Peris pe anul 1986. Partener de proiect. 

3. „Cercetari privind experimentarea pesariilor de colagen cu progesteron pentru controlul ciclului sexual la scrofite”. 

Tema de cercetare contractat in cadrul experientei 3.1.2. din programul de cercetare al ICPCP – Peris pe anul 1987. 

Partener de proiect. 

4. „Cercetari privind mentinerea viabilitatii embrionilor de porc in afara organismului”. Tema de cercetare contractat in 

cadrul experientei 3.1.5. din programul de cercetare al ICPCP – Periș pe anul 1987. Partener de proiect. 

5. „Calitatea biologica a embrionilor proveniti de la scroafe cu poliovulatie indusa”. Tema de cercetare contractat in 

cadrul experientei 3.1.2. din programul de cercetare al ICPCP – Periș pe anul 1987. Partener de proiect. 

6. „Găsirea unei metode de apreciere a stadiului organului genital femel în vederea implantarii embrionilor”. Contract de 

cercetare cu ICPCP – Periș Nr. 508/ 27.10.1988. Beneficiar Institutul Agronomic N. Bălcescu. Director de proiect. 

7. Sporirea producției de carne la porcine. Contract de cercetare Nr. 5483. Tema 3. “Ridicarea fecundității și natalității 

la porcine prin controlul funcției de reproducție”. Beneficiar Institutul Agronomic N. Bălcescu. Proiect finanțat de 

I.C.P.C.P. Periș - Academia de Științe Agricole și Silvice- Ianuarie 1989 – decembrie 1989. Director de proiect. 

8. Elektronenmikroskopische Untersuchungen zur Rhinitis bei Schweinefehlbildungen. Forschungsvertrag mit 
Bundesministerium für Bildung no 1329/ 1999. Partener de proiect. 

9. “Extensia Managementului Tehnologiilor Moderne de Reproductie si Alimentatie in Fermele de Vaci de Lapte din 

jud. Calarasi” – proiect nr. 3528/26.09.2003, acord de grand 2389/2003. 2003 octombrie – 2005 noiembrie, Beneficiar: 

Fundaţia Veterinară Creştină,  Proiect finantat de Banca Mondială și Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si 

Mediului. Partener in echipa de implementare a proiectului. 

10. “Cercetarea si Extensia Biotehnologiilor de Reproducție în Fermele Zootehnice de Vaci”, nr.04 – 02 – PED - 4698. 

2004 octombrie - 2006 iulie, Beneficiar: Fundaţia Veterinară Creştină în cadrul programului national-BIOTECH, 

finantat de MEC. Partener in echipa de implementare a proiectului.  

 

 

 

 

https://www.bmb.gv.at/

