Tabelul C1 – Granturi / Contracte sțiințifice / conducători doctorat / ultimii 5 ani
Nume și
prenume
Titlu Grant
Tip Grant
conducător
1. Cristina T. • Abordarea bioeconomică a PN-III/7 PCCDI / 2018
agenților
antimicrobieni
Romeo

Nr.
crt.

•

•

•

•

2. Dumitrescu
Eugenia

•

•

•

3. Muselin
Florin

•

•

•
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utilizare
și
rezistență
(Responsabil
partener
proiect component)
Proiecte de mobilitate
pentru
cercetători
cu
experienţă din diaspora
MCD-2018-0253
(Responsabil
instituție
gazdă)
2014-2016
"Programe
doctorale şi postdoctorale
pentru
promovarea
excelentei în cercetare,
dezvoltare şi inovare în
domeniile prioritare –
agronomic
şi
medical
veterinar, ale societăţii
bazate pe cunoaştere" (ETL
- Expert pe Termen Lung)
2014.Apr2015.„Dezvoltarea
și
consolidarea
culturii
calității
la
nivelul
sistemului de învățământ
superior
românesc
QUALITAS” (Membru in
Grupul țintă)
Complex de Laboratoare de
Cercetare "Horia Cernescu"
2016-prezent (Responsabil
laborator)
The
anti-proliferative
activity of Arctium lappa
alcoholic
extract
on
B164A5 and A375 cell lines
(membru în echipă)
The
anti-proliferative
activity of coriandrum
sativum alcoholic extract
on HCT-116 and MCF-7 cell
lines (membru în echipă)
Abordarea bioeconomica a
agenţilor antimicrobieni utilizare
si
rezistenta
(membru în echipă)
Proiecte de mobilitate
pentru cercetatori (The
antioxidant
effect
of
resveratrol in cisplatin
induced oxidative stress)
(responsabil)
Proiecte de mobilitate
pentru cercetatori (Trace
elements homeostasis in
rats exposed to Cisplatin
and protective effect of
Aronia
melanocarpa)
(responsabil)
Bioeconomic approach to
antimicrobial agents - use

Unitatea
contractoare
UEFISCDI

PN-III-P1-1.1

UEFISCDI

POSDRU159/1.5/S/132765

UEFISCDI

POSDRU/155/1.2/S/141894

5.287.500 lei
(1.150.000
euro)
în Mar. 2018
12.750
(2.800 euro)
In Nov. 2018

UEFISCDI

Programul
Operaţional UEFISCDI
„Creşterea
Competitivităţii
Economice”, Axa prioritară 2 –
Competitivitate prin cercetare,
dezvoltare
tehnologică
şi
inovare

PN-III-P1-1.1.-MC-2018-0995

Suma

10.000.000
Euro

UEFISCDI

4400 Euro

PN-III-P1-1.1-MC-2017-0855

UEFISCDI

2041 Euro

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0361

UEFISCDI

1.150.
Euro

PN-III-P1-1.1-MC- 2017-0672

UEFISCDI

3400 EUR

PN-III-P1-1.1-MC-2018- 0434

UEFISCDI

4450 EUR

UEFISCDI

1.150.000
EUR

PN-III-P1-1.2 PCCDI2017-0361

000

4. Herman
Viorel

•

•

•

•

5. Dărăbuș
Gheorghe

•

6. Morariu
Sorin

•

•

7. Ilie Marius

•

Titlul proiectului: “EPA –
Educație, Performanta,
Angajabilitate, 2018

•

Cercetari
privind
epidemiologia,
diagnosticul si controlul
unor hemoparazitoze la
caini
(responsabil)
Tinere echipe 2010-2014
Supravegherea agenților
zoonotici
Cryptosporidium
și
Giardia în apele de
suprafață din vestul
României: există un risc
de infecție? (membru în
echipă)
EPA
–
Educație,
Performanta,

•

•
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and resistance / Abordarea
bioeconomică a agenților
antimicrobieni – utilizare
și rezistență (membru în
echipă)
STAGIAR – STAGIi de
practică
în
domeniul
AgRicol (membru-Expert
grup țintă)
EPA
–
Educație,
Performanta,
Angajabilitate (membruExpert cursuri)
Optimizarea parametrilor
productivi in ferma de vaci
de lapte AGROADISI prin
perfectionarea
algoritmului de diagnostic
al infectiilor cu E. coli la
viteii nou nascuti si la vaci
cu metrite (membru în
echipă)
Stabilirii eficacităţii unui
test
calitativ
de
determinare a nivelului de
progesteron
pentru
diagnosticul de gestaţie la
vacă (membru în echipă)
EPA
–
Educație,
Performanta,
Angajabilitate,
2018
(responsabil)
Kituri
demosimcam
pentru
tratamentul
demodicozei
canine
(membru în echipă)
Supliment alimentar din
plante
utilizat
în
prevenirea și combaterea
nosemozei la albine
(membru în echipă)

POCU/90/6.13/6.14/109170

POS-DRU

POCU/320/6/21/121103

POS-DRU

PN-III-P2-2.1.-CI-2018-1100

UEFISCDI
Biotrend Plus SRL,
Bucuresti
1.500 EUR

POCU/320/6/21/121103

PN III – CECURI DE INOVARE 2017
Contract de Grant pentru
implementarea
soluţiei
câştigătoare de pe locul 2 în
cadrul Competiţiei Regionale de
Eco-Inovare 2014
POCU/320/6/21/121103

Tinere Echipe
2010-2014

POS-DRU

UEFISCDI

31.500 LEI

Proiectului Case
no. 2013/108258
cu
titlul 10.000 Euro
“Întreprinderi
Eco-Inovative în
Regiunea
Vest”finanţat
în
cadrul
Programului
Inovare
în
Industria
Verde 2.350.000 lei
Romania,
Mecanismul
Financiar
Norvegian
–
Norway Grants
UEFISCDI
CNCS – UEFISCDI

175.000 EUR

UEFISCDI

120.000 EUR

TE
COD
237/2015, 2016, 2017
POCU
POSDRU

Angajabilitate
POCU/320/6/21/121103
, (responsabil)

8. Mederle
Narcisa

9. Nichita
Ileana
10. Tîrziu Emil

11. Țibru Ioan

12. Igna Cornel
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• Kit-uri
DEMOSIMCAN
pentru
tratamentul
deomodicozei
canine
(responsabil)
• Intreprinderi
Ecoinovative in regiune vest
Supliment alimentar din
plante utilizat în prevenirea
şi combaterea Nosemozei la
albine (responsabil)
• EPA
–
Educație,
Performanta,
Angajabilitate (Membruexpert curs – 2018)
• Înființarea unui Centru
regional de consiliere,
pentru
promovarea
acvaculturii durabile
2018
(responsabil)
• Bioeconomic approach to
antimicrobial agents - use
and resistance / Abordarea
bioeconomică a agenților
antimicrobieni – utilizare
și rezistență (membru în
echipă)
• Studii privind identificarea
măsurilor de asigurare a
securității și bunăstării
creșterii
ovinelor
în
gospodăriile din zona de
munte ( responsabil)
• Dezvoltarea infrastructurii
de cercetare, educaţie şi
servicii
în
domeniile
medicinei veterinare şi
tehnologiilor
inovative
pentru RO 05”, cod SMISCSNR 2669 (membru în
echipă)

Cecuri de inovare PN-III-P22.1-CI-2017- 0446
Contract de grant pentru
implementarea
soluției
cîștigătoare
în
cadrul
competiției regionale de Ecoinovare 2014, Case no.
2013/108258

UEFISCDI

8.000 EUR

Asociatia
Tehimpuls
10.000 EUR
Centrul Regional
de Inovare şi
Transfer
Tehnologic,
Mecanismul
Financiar
Norvegian
–
2015Norway
Grants

POCU/320/6/21/121103

Proiecte de servicii

PN-III-P1-1.2-PCCDI20170361

Ministerul
Agriculturii
Dezvoltării
Rurale

şi

UEFISCDI

200.000
EUR

1.200.000
EUR

Proiect CDI

MADR

382,319.83
EUR

Programul
Operaţional
„Creşterea
Competitivităţii
Economice”, Axa prioritară 2 –
Competitivitate prin cercetare,
dezvoltare
tehnologică
şi
inovare, Domeniul major de
intervenție 2.2 – Investiţii în
infrastructura
de
CDI,
Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea
infrastructurii CD existente şi
crearea de noi infrastructuri CD

Fondul European
de
Dezvoltare
Regională, în baza
contractului
de
finanţare încheiat
cu
Autoritatea
Naţională pentru
Cercetare
Ştiinţifică,
în
calitate
de
Organism
Intermediar (OI),
în
numele
şi
pentru Ministerul
Economiei
şi
Finanţelor (MEF)
în calitate de
Autoritate
de
Management
(AM).

43.951.701
lei /
01.03.2009
/ 31.01.2014

