
Activități de cercetare în cadrul unor granturi naționale 
 
 

Program/Proiect Funcţia Perioada 
Grant CNCSIS, tip BCUM (Bază de Cercetare cu Utilizatori Multiplii): 
“Centru pentru cercetarea materialelor cristaline, necristaline și 
biologice” 
Director: Prof. Dr. N. Avram (UVT) 

Membru în 
echipă 

1997 - 1998 

Grant CNCSIS, tip BCUM (Bază de Cercetare cu Utilizatori Multiplii): 
“Centru Național de Difractometrie de raze X”, subunitatea “Laborator 
pentru Determinări Cristalografice pe Corp Solid” funcționând la 
Universitatea de Vest din Timișoara. 
Director: Prof. dr. C.Silvestru (UBB Cluj-Napoca) 

Membru în 
echipă 

1998 - 2002 

Grant CEEX, ANCS: „Materiale oxidice poroase multifuncționale 
pentru reținerea și degradarea substanțelor prioritar periculoase din ape” 
Director: Prof.dr. E.Popovici (UAIC Iași) 

Membru în 
echipa  

Partener 2 

2005 -2008 

Grant CEEX, ANCS: “Obținerea prin metode alternative de nanocristale 
de TiO2 dopate cu ioni metalici. Studiul aplicațiilor pentru sănătate, 
biologie și mediu” 
Director : CS1 dr. I.Grozescu (INCDEMC Timișoara) 

Membru în 
echipa  

Partener 2 

2005 -2007 

Grant CEEX, ANCS: “Monocristale piezoelectrice avansate cu structură 
alfa-cuartz obținute în condiții hidrotermale extreme, pentru electronică 
și comunicații”  
Director : CS1 dr. I.Grozescu (INCDEMC Timișoara) 

Membru în 
echipa  

Partener 2 

2005 -2008 

Grant CEEX, ANCS: “Metode neconvenționale de sinteză a compușilor 
oxidici – elaborarea bazelor teoretice și aplicații în sinteza unor 
materiale cu proprietăți dirijate” 
Director :  Prof. dr. I.Lazau (Universitatea Politehnica Timișoara) 

Membru iîn 
echipa  

Partener 2 

2006 -2008 

Grant CEEX, ANCS: “Dezvoltarea de celule fotoelectrochimice 
nanostructurate pe bază de TiO2 și coloranți” 
Director : CS1 dr. I.Grozescu (INCDEMC Timișoara) 

Responsabil 
Partener 2 

2006 -2008 

Grant CEEX, ANCS: ”Obținerea și caracterizarea unor cristale de tipul 
fluoritei ca potențiale medii laser” 
Director: Prof. dr. Irina Nicoară (UVT) 

Membru în 
echipa 

CO 

2006-2008 

Grant PN2, ANCS: “Sinteza materialelor zeolitice funcționalizate cu 
nanocristale de dioxid de titan dopate și testarea acestora în stații pilot 
de potabilizare a apei” 
Director : CS1 dr. I.Grozescu (INCDEMC Timișoara) 

Responsabil 
Partener 2 

2008 - 2010 

Grant PN2, ANCS: “Cercetări complexe privind obținerea și 
proprietățile magnetice ale sistemelor de nanoparticule ferimagnetice de 
CoFe3-O4

 surfactate/nesurfactate și biocompatibile cu potențiale 
aplicații în terapia cancerului” 
Director: Conf. dr. Costica Caizer (UVT) 

Membru în 
echipa 

CO 

2007-2011 

 


