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RAPORT DE EVALUARE 

cu privire la rezultatele evaluării rapoartelor finale depuse de către directorii de grant, 

în cadrul Competitiei 2012 de Granturi de Cercetare USAMV CJ, pentru Asistenti si Sefi de Lucrari 

 
 

Nr. 

Crt. 
Director grant Functia Facultatea Tema Grantului finantat 

Decizia Comisiei de 

evaluare 
Motivarea deciziei 

1 Bolfa Pompei Asist.dr. Medicina 

Veterinara 

Epidemiologia moleculară şi evoluţia virusului 

anemiei infecţioase ecvine în Europa. 

 

AVIZAT FAVORABIL
1
 

 

Comisia constata ca a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

2 Stan Laura Asist.dr. Agricultura Propolis – paşi spre standardizare. 

AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu au fost 

îndepliniţi indicatorii privind publicarea 

unui articol ISI ca prim autor şi obţinere 

brevet de invenţie. 

3 Vodnar Dan Asist.dr Agricultura Efectul stimulativ al microîncapsulãrii ceaiului 

verde îmbogãţit cu seleniu asupra viabilitãţii 

bacteriilor probiotice (l.casei, b.breve) pe 

durata expunerii condiţiilor sucului gastro-

intestinal  simulate. 

AVIZAT FAVORABIL
1
 

Comisia constata ca a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

4 Miclea Ileana Asist.dr. Zootehnie si 

Biotehnologii 

Studiul influenţei unor amestecuri  de 

antioxidanţi asupra maturării ovocitelor. 
AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

5 Sevastre  

Bogdan 

Sef.lucr.dr Medicina 

Veterinara 

Evaluarea cantitativa a parametrilor moleculari 

de malignitate in tumorile melanocitare  canine. 

 

AVIZAT FAVORABIL
1
 

 

Comisia constata ca a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 
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6 Nadas 

George 

Sef.lucr.dr Medicina 

Veterinara 

Identificarea unor tulpini de Candida Spp. 

izolate de la om si animale folosind comparativ 

mediul Chromagar Candida, Sistemul Multitest 

Api 20c si respectiv Tehnica PCR. 

AVIZAT 

CONDITIONAT
3
 

Comisia constata ca articolul ISI ca prim 

autor a fost trimis şi se află în procesul 

de evaluare. 

7 Buta 

Erzebeth 

Asist.dr. Horticultura Monitorizarea creşterii si dezvoltării Speciei 

Salvinia Natans Kunth., in ape contaminate cu 

metale grele. 

AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

8 Raica Paul Asist.dr. Agricultura Cercetări privind identificarea unor marcheri 

moleculari înlănţuiţi cu gene de rezistenţă  la 

încolţirea în spic la Triticum aestivum. 

AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia îşi menţine Avizul nefavorabil 

decis la evaluarea intermediară din luna 

iulie 2012. 

9 Catunescu 

(Belbe)  

Georgiana 

Preparator 

drd. 

Agricultura Efectul radiaţiilor ionizante de tip gamma 

asupra principalelor caracteristici de calitate a 

pătrunjelului. 

AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

10 Sobolu 

Rodica 

Sef.lucr.dr Horticultura Metode statistice bazate pe analiza wavelets in 

genetica cantitativa. 
AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

11 Muntean 

Leon 

Sef.lucr.dr Agricultura Studiul valorii fenotipice si genotipice a unor 

populatii sintetice de porumb timpuriu. 
AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

12 Bunea 

Claudiu 

Sef.lucr.dr. Horticultura Influenţa sistemului de cultură (organic şi 

convenţional) asupra calităţii la unele soiuri de 

viţă de vie cultivate în România. 

 

AVIZAT FAVORABIL
1
 

 

Comisia constata ca a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

13 Leopold 

Loredana 

 

 

 

Asist.dr. Agricultura Stabilirea calitatii autenticitatii si a capacitatii 

antioxidante  a uleiurilor pe baza amprentei 

spectrale a compusilor fitochimici( clorofilelor si 

carotenoidelor) utilizand metode 

spectroscopice si optice. 

 

AVIZAT FAVORABIL
1
 

Comisia constata ca a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

14 Dulf Francisc Sef.lucr.dr. Agricultura Compozitia in acizi grasi a principalelor fractii 

lipidice-neutre si polare- din catina (hippophae 

rhamnoides l.) Ssp. Carpatica. 

AVIZAT FAVORABIL
1
 

Comisia constata ca a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

15 Suharovschi 

Ramona 

Sef.lucr.dr. Agricultura Descoperirea in silico de potentiali biomarkeri. 
AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 
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16 Jitea Mugurel Sef.lucr.dr. Horticultura Analiza modificarilor structurale produse de 

catre noile conditii de politica agricola asupra 

exploatatiilor agricole romanesti pe baza 

lanturilor Markov. 

AVIZAT 

CONDITIONAT
3
 

Comisia constata ca articolul ISI ca prim 

autor a fost trimis şi se află în procesul 

de evaluare. 

17 Pocol Cristina Lector dr. Horticultura Studierea percepţiilor şi a comportamentului de 

consum al mierii şi al celorlalte produse Apicole, 

în vederea îmbunătăţirii strategiilor de 

management şi marketing din domeniul apicol,a 

influenţării politicilor publice din domeniu şi a 

creşterii consumului de miere în regiunea NV a 

Romaniei. 

AVIZAT FAVORABIL
1
 

Comisia constata ca a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

18 Zahan Marius Sef.lucr.dr. Zootehnie si 

Biotehnologii 

Utilizarea unor antioxidanţi în vederea 

îmbunătăţirii calităţii spermatozoizilor de vier 

crioconservaţi. 

AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

19 Socaci Sonia Asist.dr. Agricultura Caracterizarea profilului de aroma al tomatelor 

folosind diferite tehnici de extractie si analiza  

gaz-cromatografică cuplata cu spectrometria de 

masă. 

AVIZAT 

CONDITIONAT
3
 

Comisia constata ca articolul ISI ca prim 

autor a fost trimis şi se află în procesul 

de evaluare. 

20 Vlaic Bogdan Asist.dr. Zootehnie si 

Biotehnologii 

Analiza moleculară la unele rase de viermi de 

mătase  autohtone prin tehnica RAPD-PCR şi 

metoda SDS-PAGE. 

AVIZAT 

CONDITIONAT
3
 

Comisia constata ca articolul ISI ca prim 

autor a fost trimis şi se află în procesul 

de evaluare. 

21 Ober Ciprian Asist.dr. Medicina 

Veterinara 

Biocompatibilitatea meşelor protetice din 

polipropilenă în defecte parietale abdominale la 

un model leporid. 

AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

22 Rugina 

Dumitrita 

Asist.dr. Medicina 

Veterinara 

Tehnici avansate aplicate in vitro privind 

investigarea efectelor protectoare ale 

antocianilor împotriva afecţiunii induse de 

peroxidul de hidrogen în cultura celulelor 

pancreatice. 

AVIZAT FAVORABIL
1
 

Comisia constata ca a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

23 Rotar Anca Sef.lucr.dr. Agricultura Profilul proteomic al bacteriilor Escherichia 

coli,Salmonella grup c, d şi Staphylococcus 

aureus implicate în contaminarea alimentelor. 

AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 
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24 Stan Florin 

Gheorghe 

Sef.lucr.dr. Medicina 

Veterinara 

Aportul unor noi metode imagistice non-

invazive în identificarea limfonodurilor 

santinelă a glandelor mamare la carnivore. 

AVIZAT 

CONDITIONAT
3
 

Comisia constata ca articolul ISI ca prim 

autor a fost trimis şi se află în procesul 

de evaluare. 

25 Paucean 

Adriana 

Sef.lucr.dr. Agricultura Dinamica metabolismului unor carbohidrati in 

aluaturi acide obtinute prin co-cultivarea unor 

specii de lactobacili si drojdie Saccharomyces. 

AVIZAT 

CONDITIONAT
3
 

Comisia constata ca articolul ISI ca prim 

autor a fost trimis şi se află în procesul 

de evaluare. 

26 Cristea 

Adriana 

Sef.lucr.dr. Zootehnie si 

Biotehnologii 

Producerea şi testarea in vitro a  anticorpilor 

IGY impotriva methanobrevibacter 

ruminantium  si methanobrevibacter 

gottschalki, microorganisme implicate în 

metanogeneză la rumegătoare. 

AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia îşi menţine Avizul nefavorabil 

decis la evaluarea intermediară din luna 

iulie 2012. 

27 Apahidean 

Ionut 

Asist.dr. Horticultura Studiul posibilităţilor de îmbunătăţire  a unor 

parametrii  calitativi ai producţiei de broccoli. 
AVIZAT 

CONDITIONAT
3
 

Comisia constata ca articolul ISI ca prim 

autor a fost trimis şi se află în procesul 

de evaluare. 

28 Magdas 

Cristian 

Sef.lucr.dr. Medicina 

Veterinara 

Studiul rolului de vector al căpuşelor Ixodide în 

anaplasmoza canină. 
AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

29 Mihai 

Valentin 

Sef.lucr.dr. Horticultura Analiza situatiei economice în fermele 

individuale din regiunea de dezvoltare Nord-

Vest ca premisă a evaluării sustenabilitătii lor 

economice în perspectiva politicilor agricole 

comune după 2013. 

AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

30 Morea 

Adriana 

Asist.dr. Agricultura Fertilizarea organică asupra pajiştilor de munte. 
AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

31 Roman Ioana Sef.lucr.dr. Horticultura Cercetări privind compozitia chimică a unor 

biotipuri de rosa canina din flora spontană a 

Transilvaniei. 

AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost îndeplinit 

indicatorul privind publicarea unui 

articol ISI ca prim autor. 

32 Zaharia 

Adrian 

Sef.lucr.dr. Horticultura Cercetări privind înmulţirea speciilor din 

genurile sedum şi sempervivum şi tehnologia de 

culturǎ a acestora în spaţiile verzi. 

AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost depus în 

termen Raportul final. 
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33 Mihaiescu 

Tania 

Sef.lucr.dr Agricultura Evaluarea riscului de toxicitate cu metale grele 

la nivelul solului, sedimentelor şi apelor de 

suprafaţă din vecinătatea platformei chimice 

Turda, zonă cu poluare istorică manifestă. 

AVIZAT 

NEFAVORABIL
2
 

Comisia constata ca nu a fost depus în 

termen Raportul final. 

 

 

COMISIA DE EVALUARE A GRANTURILOR USAMVCN 

Prorector - prof.dr. Carmen Socaciu 

Director cercetare - dr.ing. Doru Sabău 

Prodecan Agricultură - sef.lucr.dr. Antonia Odagiu 

Prodecan STA - sef.lucr.dr. Elena Mudura 

Prodecan Horticultura - lector.dr. Mugurel Jitea 

Prodecan Zootehnie, Biotehnologii - conf.dr. Mirela Cadar 

Prodecan Medicină Veterinară - prof.dr. Marcus Ioan 

                                                           
1
  Potrivit prevederilor de la art. 4.2. din Contractul de finanţare, Directorul de proiect poate angaja cheltuieli în limita sumei necheltuite din Devizul aprobat, dar până cel mai târziu 

la sfârşitul trim. II 2013 şi cu respectarea strictă a categoriilor de cheltuieli precizate la art. 4.5 din Contract. 

2
 Potrivit prevederilor de la art. 4.3. din Contractul de finanţare, Directorul de proiect nu mai poate angaja alte cheltuieli din Devizul proiectului. Directorul de proiect nu va putea 

participa la Competiţia 2013 de Granturi de Cercetare a USAMV Cluj-Napoca. 

3
  Articolul ISI ca prim autor fiind în proces de evaluare în vederea publicării, Directorul de proiect va putea angaja cheltuieli în limita sumei necheltuite din Devizul aprobat numai 

după publicarea articolului, dar nu mai târziu de sfârşitul trim. I 2013. Directorul de proiect nu va putea participa la Competiţia 2013 de Granturi de Cercetare a USAMV Cluj-Napoca. 


