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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs  

Studiul mecanismului oxidării lipidelor şi flavonoidelor de origine vegetală. 

Cercetarea modificărilor oxidative a flavanoidelor şi lipidelor vegetale la acţiunea diferitor 

factori. 

2. Obiectivele etapei anuale 

1.Studiul bibliografic privind procesele redox din musturi și vinuri în funcție de schema 

tehnologică aplicată la prelucrarea strugurilor albi și roșii. 

2.Selectarea  criteriilor de oxidabilitate a produselor vitivinicole prin prizma corelării directe a 

conținutului de oxigen cu potențialul redox și indicatorii senzoriali ai vinului ca produs finit. 

3.Studierea  oxidabilităţii polifenolilor din produsele vitivinicole  elaborate în funcţie de 

temperatură, concentraţia de oxigen molecular, pH şi concentraţia de antioxidanţi naturali şi 

sintetici. 

4.Selectarea metodelor de analiză în laborator și rodarea acestora în vederea asigurării unei 

reproductivități și sensibilități înalte. 

5.Cercetarea procesului de oxidare forțată a lipidelor, modificarea indicilor fizico-chimici. 

6.Studierea acțiunii combinate a factorului termic și oxigenului generează produse de oxidare. 

7.Analiza acţiunii tratamentului termic aplicat  la formarea compușilor secundari carbonilici. 



 
 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1.Analiza surselor bibliografice privind procesele de oxido-reducere, criteriile de oxidabilitate, 

indicatorii senzoriali la producerea vinurilor în funcţie de schema tehnologică selectată; 

procesele de oxidare a lipidelor, modificarea parametrilor fizico-chimici la oxidarea forţată a 

lipidelor. 

2.Planificarea studierii modificării oxidabilităţii polifenolilor din produsele vitivinicole  

elaborate în funcţie de diferiţi parametri: temperatură, concentraţia de oxigen molecular, pH, 

concentraţia de antioxidanţi naturali şi sintetici. 

3.Planificarea selectării metodelor de analiză în laborator și rodarea acestora în vederea 

asigurării unei reproductivități și sensibilități înalte. 

4.Studierea acţiunii tratamentului termic la formarea compușilor secundari carbonilici. 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1.Au fost analizate sursele bibliografice privind procesele de oxido-reducere, criteriile de 

oxidabilitate, indicatorii senzoriali la producerea vinurilor în funcţie de schema tehnologică 

selectată; procesele de oxidare a lipidelor, modificarea parametrilor fizico-chimici la oxidarea 

forţată a lipidelor. 

2. S-a studiat modificarea oxidabilităţii polifenolilor din produsele vitivinicole  elaborate în 

funcţie de diferiţi parametri: temperatură, concentraţia de oxigen molecular, pH, concentraţia de 

antioxidanţi naturali şi sintetici. 

3.S-a realizat selectarea metodelor de analiză în laborator și rodarea acestora în vederea asigurării 

unei reproductivități și sensibilități înalte. 

4.S-a studiat acţiunea tratamentului termic la formarea compușilor secundari carbonilici. 

5. Rezultatele obținute  

În cadrul cercetărilor au fost aplicate tehnici operaționale de procesare a strugurilor ce permit 

majorarea calității și extracția compuşilor fenolici din potențialul tehnologic total din strugurii 

ampelograficii Muscat și Traminer (criomacerația și macerarea de scurtă durată cu 

administrarea preparatelor enzimatice exogene industriale). A fost elaborată schema 

tehnologică de producere a vinurilor albe seci din soiurile ampelografice Muscat și Traminer 

prelucrate în secția de microvinificare UTM-FTA-DOC. Criomacerarea aplicată tehnologic 

include macerarea preventivă la temperaturi scăzute în limitele 10 °C până la 4 °C, regim 

tehnologic creat prin refrigerarea mustuielii/strugurilor. Această operaţie tehnologică se 

utilizează pentru îmbogăţirea aromelor prin extragerea precursorilor aromatici din pieliţa 

bobiţelor de struguri. Nivelul acetaţilor şi esterilor etilaţi se reduce semnificativ comparaţie cu 

procedeul clasic de procesare la temperatura de 18-20 °C, deci prin urmare acest proces de 

macerare preventivă la temperaturi scăzute permite fixarea culorii, intensifică aromele și  

complexitatea organoleptică a vinurilor. Acest tip de macerare mărește conţinutul de stilbeni în 

vinuri, astfel în absenţa alcoolului în mediul de extracție flavanolii se află într-o cantitate mai 

mare comparativ cu alte grupări de compuși fenolici sumari. Cea de-a doua tehnică aplicată, 

bazată pe distrugerea pereţilor celulari ai pieliţei bobiţelor de struguri a fost macerarea cu adaos 

de preparate enzimatice industriale (2-6 g/hl), care a permis reducerea cu 70-80 % a perioadei 



 
 

de macerare a mustuielii. Această tehnologie intensifică culoarea, creşte conţinutul de fenoli 

flavonici, capacitatea antioxidantă totală şi compuşi aromatici din probele. S-a studiat 

oxidabilitatea polifenolilor din produsele vitivinicole elaborate în funcţie de concentrația 

anhidridei sulfuroase, temperatură, procedeul tehnologic aplicat, concentraţia de oxigen 

molecular, pH şi concentraţia de antioxidanţi naturali şi sintetici. În baza rezultatelor 

experimentale s-a stabilit că ponderea dioxidului de sulf activ, în limitele normale ale 

temperaturilor, este cu o diferență de 3-4 ori mai mare în musturile de struguri cu aciditatea 

activă diferită în limitele pH=3,0-3,6. Această cotă crește considerabil la acidități active mai 

mari de pînă la 2,4 care este și limita întâlnită în mustul de struguri proaspăt obținut. Faptul 

acesta confirmă efectul stabilității microbiologice preponderent mai mare a musturilor sulfitate 

cu aciditatea activă accentuată, conform dependențelor descrise în tabelul de mai jos. Ulterior 

pentru a determina încărcătura microbiologică a probelor examinate s-au realizat în condiții 

sterile însămînțări microbiologice în profunzimea cutiore Petry cu mediile de cultură descise în 

compartimentul II – MRS Agar, Lauryl Triptose și Sabouraud. În baza examinării 

microscopice au fost identificate colonii de drojdii, aglomerate de bacterii, particule cristaline, 

săruri tartrice, microorganisme și drojdii autolizate. De asemenea sunt vizibile mucegaiul din 

genul Oidium și Aspergillius de culoarea brună pînă la neagră. De aici rezultă că vinurile 

obținute prin procedeele I și II nu corespund din punct de vedere microbiologic și fizico-chimic 

cu standardele de calitate în vigoare. Se recomandă ajustarea dozei de anhidridă sulfuroasă și 

corecția acidității. În aceste condiții, dioxidul de sulf în cantități optime ajută la menținerea 

unei stabilități microbiologice și oxidative, ce corespund normelor de calitate și inofensivitate.  

În baza unui studiu panel realizat de un grup format din 10 experți în domeniul vinului și 

produselor alcoolice (sala de degustații DOC) a fost constatate diferențe semnificative între 

două din cele 18 atribute senzoriale evaluate profesional la vinurile degustate organoleptic. 

Organoleptic în vinurile testate tratamentul cu doze de SO2 s-a remarcat a fi mai mare în aromă 

de citrice decât vinurile sulfitate cu doze de 20 mg/l SO2 și 40 mg/l SO2. Aromele primare 

caracteristice soiului au fost asociate atât cu tratamentul/doza de 0 mg/l SO2, cât și cu cea de 20 

mg/l SO2 (în special cu tratamentul de 20 mg/l SO2), dar contrar absente la probele cu 

tratamentul/doza de 40 mg/l SO2. Deși nu este semnificativ, a existat o tendință către o expresie 

mai avansată a fructelor (citrice, poamei și fructe tropicale) la vinurile di soiurile ampelografice 

Traminer și Muscat Polsky din tratamentul cu 0 mg/l SO2, atributele fructate fiind mai puțin 

dominante la probele cu 40 mg/l SO2 și undeva între cele două vinuri de 20 mg/l SO2. În acest 

studiu organoleptic nu au fost depistate defecte ale vinului (senzoriale sau vizuale) la vinurile 

din niciun tratament cu dioxid de sulf. 

Au fost cercetate procesele care au loc în timpul termooxidării forțate a uleiului de floarea-

soarelui. Rezultatele obținute în cadrul studiului au arătat un impact marcant al termooxidării 

(90±2 °C, barbotare aer cu o viteză de 8-10 litri /oră timp de 50 ore) asupra indicatorilor fizico-

chimici ai uleiului. Indicele de aciditate a uleiului proaspăt de floarea soarelui a crescut de 13,7 

ori, cu  o valoare de 2,46 mg KOH /g pentru uleiul termooxidat față de valoarea inițială de 

0,180 mg KOH /g. Termooxidarea uleiului de floarea soarelui a determinat o scădere 

importantă a indicelui de saponificare, ceea ce indică un grad important de polimerizare  și 

conduce la creșterea vâscozității uleiului. Pentru a evidenția impactul tratamentelor termice a 

fost efectuată analiza prin spectroscopie IR și au fost analizate mecanismele posibile de oxidare 

forțată a acizilor grași nesaturați sub influența factorilor termici. S-a stabilit, că tratamentul 



 
 

aplicat a favorizat atât formarea compușilor secundari carbonilici, dar și formarea simultană a 

hidroperoxizilor și trigliceridelor care conțin grupări hidroxilate. Acumularea hidroperoxizilor 

și a triacilgliceridelor care au funcții hidroxilice au facilitat cursul reacțiilor de polimerizare, 

care se află la originea creșterii viscozității uleiului de floarea-soarelui termooxidat. Formarea 

în timpul termooxidării a trans-izomerilor acizilor polinesaturați a condus la apariția unei benzi 

de vibrație de deformare la 966 cm-1 în spectrul uleiului termooxidat, paralel cu o reducere 

ușoară a intensității benzii vibrației de deformare la 1098 cm-1 din izomerul cis. 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații 

 Sturza Rodica, dr. hab, prof. univ. - redactarea capitolului III în monografia colectiv 

„Principii de dezvoltare a oenologiei moderne și organizarea pieței vitivinicole” 

coordonatori – Sturza Rodica, dr. hab, prof. univ. și Zgardan Dan dr., conf. univ. (publicat). 

 Covaci Ecaterina, dr., conf. univ. - redactarea capitolului VI în monografia colectiv 

„Principii de dezvoltare a oenologiei moderne și organizarea pieței vitivinicole” 

coordonatori – Sturza Rodica, dr. hab, prof. univ. și Zgardan Dan dr., conf. univ. (publicat). 

 Sturza Rodica, Druţă Raisa, Covaci Ecaterina, Duca Gheorghe and Subotin Iurie - 

Mechanisms of sunflower oil transforming into forced thermal oxidation processes. Journal 

of Engineering Science, Fascicle Food Engineering Vol. XXVII, no. 3 (2020), pp. 239 – 

251, iar lincul de acces - https://jes.utm.md/wp-content/uploads/sites/20/2020/09/JES-2020-

3_239-251.pdf 

 

7. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  

teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice 

 Covaci Ecaterina și Chiroșcă Nicoleta -Tехнологические аспекты производства сухого 

красного вина из местного сорта Rara Neagră в условиях микровинификации TУM la 

ediția a XVIII Международнaя научно-технической конференции „Новые технологии в 

учебном процессе и производстве” Рязань, 15-17 апреля 2020. Diplome de participare am 

primit, articolul este în volum de 4 pagini iar lincul de acces - 

https://abitur.cbias.ru/university/988/news/134211. 

 Cazacu Maria  (profesor științific coordonator – Covaci Ecaterina). Influența formei active a 

anhidridei sulfuroase asupra stabilității microbiologice a vinului alb sec din soiul Aligote în 

condiții de microvinificare la UTM. Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Studenţilor, 

Masteranzilor şi Doctoranzilor UTM online în perioada 1-3 Aprilie 2020, articolul este în 

volum de 4 pagini (pp. 446-449) iar lincul de acces - https://utm.md/cts-smd-2020/#tab-id-5 

 Guţu Crina (profesor științific coordonator – Druţă Raisa, Subotin Iurie). Analiza unor 

parametri fizico-chimici la oxidarea uleurilor. Conferinţa ştiinţifică studenţească online 

„Chimia ecologică şi a mediului”, 17.11.2020. 

 Guţu Crina (profesor științific coordonator – Druţă Raisa, Subotin Iurie). Oxidarea forţată a 

uleiului de floarea-soarelui. The "Stefan cel Mare" University, Food Engineering Faculty, 9th 

Edition of the International Conference for students - STUDENT IN BUCOVINA, 

online,18th December 2020, in Suceava, Romania,  

http://fia-old.usv.ro/fiajournal/Student_in_Bucovina_2020/ 

https://abitur.cbias.ru/university/988/news/134211
https://utm.md/cts-smd-2020/#tab-id-5
http://fia-old.usv.ro/fiajournal/Student_in_Bucovina_2020/


 
 

 

8. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală (după caz) 

9. Materializarea rezultatelor obținute  

 Cazacu Maria, studenta grupei academice TVPF – 161, specialitatea Tehnologia vinului și a 

produselor obținute prin fermentare – teză de licență în cadrul departamentului Oenologie și 

Chimie intitulată Influența formelor de dioxid de sulf (IV) asupra stabilității complexe a 

vinurilor albe seci produse la UTM în condiții de microvinificare, în volum de 75 pagini și 

apreciată de CEL 2020 din cadrul FTA-DOC. 

 Cocu Aurelia, studenta grupei academice TVPF – 171, specialitatea Tehnologia vinului și a 

produselor obținute prin fermentare – teză de licență în cadrul departamentului Oenologie și 

Chimie intitulată Influența tratamentelor tehnologice asupra proceselor de oxido-reducere în 

vinurile albe Muscat și Traminer  (în curs de elaborare).  

10. Dificultățile în realizarea proiectului  

11. Concluzii 

1.A fost cercetat procesul de oxidare forțată a lipidelor prin prisma modificării indicilor fizico-

chimici. S-a constat, creșterea în special a indicelui de peroxid și scăderea indicelui de iod, ceea 

ce indică prezența unui proces oxidativ intens. 

2.Acizii grași polinesaturați în stare liberă, sunt principalii promotori și substraturi ai reacțiilor 

de oxidare care au loc atunci când un ulei este menținut la temperaturi ridicate. Acțiunea 

combinată a căldurii și oxigenului generează produse de oxidare primare și secundare, iar natura 

acestor produse și concentrațiile lor depind de condițiile oxidative aplicate. 

3.S-a stabilit, că tratamentul aplicat  a favorizat atât formarea compușilor secundari carbonilici, 

dar și formarea simultană a hidroperoxizilor și  trigliceridelor care conțin grupări hidroxilate. 

Acumularea hidroperoxizilor și a triacilgliceridelor care au funcții hidroxilice au facilitat cursul 

reacțiilor de polimerizare, care se află  la originea creșterii viscozității uleiului de floarea-

soarelui termooxidat. 

4.Cercetată oxidabilitatea compușilor fenolici din strugurii și vinurile obținute prin prelucrarea 

strugurilor albi din soiul Traminer și muscat Polski (proces tehnologic realizat în secția de 

microvinificare a Departamentului Oenologie și Chimie) a permis obţinerea unor rezultate 

relevante şi repetabile cu posibilitatea aplicării în condiţii industriale. 

5.Stabilitatea microbiologică în vinificație poate fi asigurată prin utilizarea soluțiilor de 

anhidridă sulfuroasă (Procedeul I-III). Rezistența microorganismelor depinde de concentrația 

dioxidului de sulf liber și durata de contact. Cele mai sensibile microorganisme oenologice sunt 

bacteriile, pentru distrugerea cărora este suficientă concentrația de dioxid de sulf molecular 

inferioare valorii de 5 mg/l urmate de drojdiile oenologice din genul Saccharomyces cu doze de 

peste 10 mg/l. Cele mai rezistente microorganisme oenologice sunt mucegaiurile, pentru 

distrugerea cărora sunt necesare concentrații ridicate a dioxidului de sulf molecular superioare 

valorii de 30 mg/l. La concentrații mai mici a dioxidului de sulf molecular mucegaiurile pot 

rămâne viabile indiferent de timpul de contact. 

6.În baza rezultatelor experimentale din cadrul tezei de licență au fost elaborate regimuri 

tehnologice de fabricare a soluției de anhidridă sulfuroasă din sărurile de sulfiți pentru utilizarea 

acestui agent decontaminant microbiologic și anti-oxidativ la toate etapele tehnologice. 



 
 

 

1.The process of forced oxidation of lipids was researched in terms of changing 

physicochemical indices. It was found, especially the increase of the peroxide index and the 

decrease of the iodine index, which indicates the presence of an intense oxidative process. 

2. Free polyunsaturated fatty acids are the main promoters and substrates of oxidation reactions 

that occur when an oil is maintained at high temperatures. The combined action of heat and 

oxygen generates primary and secondary oxidation products, and the nature of these products 

and their concentrations depend on the oxidative conditions applied. 

3. It has been established that the applied treatment favored both the formation of carbonyl 

secondary compounds, but also the simultaneous formation of hydroperoxides and triglycerides 

containing hydroxylated groups. The accumulation of hydroperoxides and triacylglycerides that 

have hydroxyl functions have facilitated the course of polymerization reactions, which are at the 

origin of the increase in the viscosity of thermooxidized sunflower oil. 

4. Researched the oxidability of phenolic compounds in grapes and wines obtained by 

processing white grapes from Traminer and Polski geranium (technological process carried out 

in the microvinification section of the Department of Oenology and Chemistry) allowed to 

obtain relevant and repeatable results with the possibility of application in industrial conditions. 

5. Microbiological stability in winemaking can be ensured by the use of sulfur dioxide solutions 

(Process I-III). The resistance of microorganisms depends on the concentration of free sulfur 

dioxide and the duration of contact. The most sensitive oenological microorganisms are bacteria, 

for the destruction of which the concentration of molecular sulfur dioxide lower than 5 mg/l is 

sufficient, followed by oenological yeasts of the genus Saccharomyces with doses over 10 mg/l. 

The most resistant oenological microorganisms are molds, for the destruction of which high 

concentrations of molecular sulfur dioxide higher than 30 mg/l are required. At lower 

concentrations of molecular sulfur dioxide molds can remain viable regardless of the contact 

time. 

6. Based on the experimental results of the bachelor's thesis, technological regimes for the 

manufacture of sulfur dioxide solution from sulfite salts have been developed for the use of this 

microbiological and anti-oxidant decontaminant at all technological stages. 

 

 

 

 

Conducătorul de proiect __________/ (numele, prenumele) 

 

  

 

Data: _________________  
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Anexa 1A 

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanțare 

Cifrul proiectului: 20.80009.5007.27 

 

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea 

Cod Anul de gestiune 

Eco 

(k6) 
Aprobat 

Modificat 

+/- 
Precizat Executat Sold 

Remunerarea muncii angjaţilor conform 

statelor  
211180 89,1   89,1 89,1  

Contribuţii de asigurări sociale de stat 

obligatorii 
212100 16,0   16,0 16,0  

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală  
212200 4,0   4,0 4,0  

Deplasări de serviciu  în interiorul ţării  222710          

Deplasări de serviciu peste hotare 222720 6,8 -6,8      

Servicii editoriale 222910          

Servicii de cercetări ştiinţifice contractate  222930          

Servicii neatribuite altor aliniate  222990          

Procurarea produselor alimentare 333110          

Procurarea materialelor pentru scopuri 

didactice, ştiinţifice şi alte scopuri 
335110 18,1 6,7 24,8 24,8  

Procurarea materiale de uz gospodăresc şi 

rechizite de birou 
336110   0,1 0,1 0,1  

TOTAL   134,0 0,0 134,0 134,0  

Notă: În tabel se prezintă doar categoriile de cheltuieli din contract ce sunt în execuție și modificările aprobate (după caz) 

 

 

Rector U.T.M.   dr. hab. Viorel BOSTAN   
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Contabil (economist)     Victoria IOVU 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Conducătorul de proiect   Academician Gheorghe DUCA 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Coordonator partener   dr. Iurie SUBOTIN 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

 

 

Data: _________________  
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Anexa 1B 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului 20.80009.5007.27 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 

(conform contractului 

de finanțare) 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de muncă 

conform 

contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

1.  Sturza Rodica 1961 dr.hab. 0,25 03.01.2020  
2.  Subotin Iurie 1971 dr. 0,25 03.01.2020  
3.  Druta Raisa 1972 dr. 0,25 03.01.2020  
4.  Covaci Ecaterina 1985 dr. 0,25 03.01.2020  

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de finanțare 25 

 

 

Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2020 

Nr Nume, prenume  Anul nașterii Titlul științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data angajării 

1.       

      

      

 

 
Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării 25 

 

 

 

 

 

 

 

Rector U.T.M.   dr. hab. Viorel BOSTAN   
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Contabil (economist)     Victoria IOVU 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Conducătorul de proiect   Academician Gheorghe DUCA 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

    

Coordonator partener   dr. Iurie SUBOTIN 
 (semnătura)  (numele, prenumele) 

 

 

Data: _________________  

 

LŞ 


