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- Contract nr.19400/1996 - responsabil contract - Realizarea şi asistenţa tehnică pentru ţesături
de 20 mesh de lăţime dublă
- Contract 1520P/2004 - responsabil contract - Proiectarea si realizarea sacilor de filtrare
pentru instalaţia de preparare a asfaltului
- Grant CNCSIS 430/2005 - director de grant - Soft educational pentru proiectarea structurii
ţesăturilor
- CEEX 22/2005 - director de partener - Textile tehnice multifuncţionale pentru îmbrăcăminte
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- CEEX 56/2005 - membru - Sistem integrat de producere a şnurului de etanşare 3D ecologic
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- membru în biroul de conducere a Catedrei „Tehnologii Textile” (2000-2004)
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