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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs. 

Scopul Proiectului (nu este divizat în etape anuale): Elaborarea soluțiilor tehnologice privind 

asigurarea și prolongarea activității biologice a componentelor alimentare prin utilizarea 

filmelor și microcapsulelor comestibile din biopolimeri. 

2. Obiectivele etapei anuale 

1. Generalizarea informațiilor la nivel național și internațional, referite la problema 

păstrării activității biologice a componentelor active a produselor alimentare. 

2. Analiza metodelor de obținere a peliculelor comestibile, microcapsulelor în baza 

biopolimerilor. 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale 

 Analiza metodelor tradiționale de păstrare a activității biologice, utilizate la nivel național și 

global în industria alimentară. 

 Caracterizarea avantajelor și dezavantajelor aplicării acestor metode (sterilizării, 

administrării antioxidanților, stabilizatorilor), influenței lor asupra calității și securității 

produselor alimentare. 

 Analiza riscurilor, care apar la utilizarea antioxidanților; 

 Analiza metodelor de cercetare și măsurare a activității biologice a alimentelor în ansamblu 

și a compușilor biologic activi din compoziția lor, momentelor forte și slabe a acestora. 

 Identificarea, factorilor de (de)stabilizare a compușilor biologic activi din alimente. 

 Caracteristica metodelor de microîncapsulare a compușilor biologic activi, utilizați în 

industria alimentară, cosmetică și farmaceutică. Argumentarea alegerii strategiei raționale de 

obținere a microcapsulelor comestibile prin metode „layer-by-layer”, coacervarea simplă, 

complexă. 

 Elaborarea procedeului de acoperire a pomușoarelor, semințelor și fructelor cu pelicule 

protectoare comestibile din biopolimeri; 

 Analiza parametrilor structurale a peliculelor comestibile, efectelor de încorporarea astfel de 

pelicule în sisteme alimentare; 

 Caracterizarea aspectelor tehnologice a etapei de incorporare a SBA cu activitatea 

prolongată în alimente. 



4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale 

1. Analiza stabilității și rolului tehnologic a substanțelor biologic active din pelicula nucilor. 

2. Elaborarea procedeului de defenolizare a peliculei nucilor, Juglans Regia L. 

3. Elaborarea strategiei de prelucrare a nucilor în scopul păstrării activității lor biologice și 

funcționale, axată pe valorificarea șrotului din nuci, supuși defenolizării. 

4. Determinarea stabilității șrotului de nuci în procesele de oxido-reducere. 

5. Studiul procesului de acoperire a nucilor cu pelicule comestibile din pectină și arabinoxilan 

6. Perfectarea metodelor de separare a coloranților alimentari din petalele de șofrănel, 

Carthamus Tinctorius L. 

7. Cercetări teoretice și experimentale privind stabilitatea coloranților din Carthamus 

Tinctorius în sisteme model, inițierea cercetărilor pe sisteme alimentare. 

8. Elaborarea procedeului de stabilizare a cartaminei prin formarea complexului comestibil în 

baza polizaharidelor. 

9. Elaborarea procedeului de separare a fibrelor comestibile din șrotul semințelor de in, Linum 

Usitatissimum L. 

5. Rezultatele obținute  

1. Substanțele fenolice din pelicula miezului de nuci au un rol contradictoriu pentru 

stabilitatea și calitatea miezului. În nucile tinere, acestea se află în starea preponderent 

redusă, slab  colorată și nu au gust amar. Pe parcursul păstrării nucilor, substanțele fenolice 

treptat se oxidează în naphtoquinone de culoarea brună și cu gust amar. Prin urmare, 

prezența substanțelor fenolice în pelicula, atât de benefică pentru protecția antioxidativă a 

miezului, creează probleme serioase pe parcursul prelucrării tehnologice a nucilor și 

îndeosebi a șrotului. 

2. Ideea noastră pentru rezolvarea problemei, formulate anterior, a constat în defenolizarea 

peliculei miezului pentru reducerea procesului de brunificare, combatere a gustului amar a 

miezului și/sau șrotului. Am stabilit, că extracția eficientă a substanțelor fenolice din 

pelicula miezului are loc în prezența poligalacturonazei, în medii slab bazice. Au fost 

obținute spectrele electronice și modelele matematice, care descriu procesul de extracție a 

polifenolilor și naftochinonelor din pelicula. 

3. Am constatat, că la etapa presării uleiului din miezul întreg de nuci, matrice din 

biopolimeri, din care este formată pelicula se distruge. Polifenolii din pelicula vin în 

contact atât cu oxigenul din aer, cât și cu proteine din miez, repede oxidându-se. Șrotul 

repede pierde din calitate, suferind brunificare ireversibilă, și devenind inutil pentru 

obținerea produselor alimentare de calitate. Astfel, unica posibilitate de a mări considerabil 

calitatea șrotului, constă în realizarea procedeului de defenolizare, și numai după asta – 

etapei de presare a uleiului. 

4. Studiile proprietăților antiradicalice și antioxidante a nucilor și a șrotului de nuci, bazate pe 

utilizarea metodei DPPH, au demonstrat rolul benefic al procesului de defenolizare 

pentru creșterea stabilității antioxidative și îmbunătățirea proprietăților senzoriale a 

șrotului. 

5. Au fost inițiate studiile privind acoperirea nucilor cu membranele comestibile din 

biopolimeri (pectină, arabinoxilan). S-a demonstrat, că grosimea membranei biopolimerice 



crește aproape de două ori în prezența sărurilor de calciu. Totodată, spectrofotometric s-a 

demonstrat, că coaserea membranelor cu sărurile de calciu micșorează penetrabilitatea lor. 

6. S-a stabilit, că matrice naturală din biopolimeri de asemenea are un rol important pentru 

stabilitatea SBA în mai multe sisteme vegetale. În particular, extracția eficientă a 

coloranților din șofrănel are loc prin distrugerea matricei biopolimerice, la pH > 7 și la 

presiune P > 150MPa.  

7. Cercetările prin metodele cromatografiei în stratul subțire, spectrofotometrice și a analizei 

RGB confirmă, că cartamină este destul de stabilă în sisteme-model cu pH = 3.5...6.0, spre 

deosebire de antociani, stabili la pH = 4.0...2.5. Valorile coeficienților molari de extincție a 

coloranților din șofrănel se descriu cu ecuații de ordinul 3, având credibilitatea R2 > 0.98. 

8. Interacțiunea cartaminei cu celuloză duce la formarea complexului, în care concentrația 

colorantului depășește 12% (m), adică, raportul cartamina / celuloză este de 1 / 7. 

Complexul format nu este higroscopic, se usucă ușor și rapid, nu formează aglomerații, 

ceea ce reprezintă un avantaj considerabil pentru utilizarea în produse cu textura 

consistentă. 

9. Separarea din șrotul semințelor de in (Linum) a fibrelor solubile (arabinoxilan / 

arabinogalactan) în forma solidă, necesită degresarea profundă a șrotului, urmată de 

extracție, concentrare, sedimentare, uscare și pulverizare. 

 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații la 25.11.2020: 

Articole în reviste științifice din Registrul Național al revistelor de profil, categorie B+ 

BAERLE, A., TATAROV, P., SANDU, IU. Polyphenols and naphthoquinones extraction from 

walnuts pellicula: the impact on kernels quality. Jour of Eng. Science Vol. XXVII, no. 2 

(2020), pp. 145 – 153. 

Brevete de invenţii şi cereri depuse la 25.11.2020. 

BAERLE, A., TATAROV, P., SANDU, IU. Cererea de Brevet de Invenție. Procedeu şi aparat 

pentru eliminarea compușilor fenolici și naftochinonelor din pielița miezului de nuci Juglans 

Regia L. Nr. depozit: s 2020 0118, Data depozit: 2020.09.23.  

BAERLE, A., TATAROV, P., SANDU, IU., STURZA, R., MACARI, A. Procedeu de obținere 

a fibrelor alimentare din șrotul de semințe de in (Linum Usitatissimum L.). Cererea de Brevet 

de Invenție. Nr. depozit: s 2020 0117, Data depozit: 2020.09.23. 

Materiale la saloanele de invenții: 

INOVALIMENT – Târgul Internațional de invenții și inovații 

 Savcenco A., Baerle A., Tatarov P., Ivanova R. „Procedeu de obtinere a colorantilor din 

petale de sofranel” – poster (I) 

 Radu O., Popescu L., Tatarov P., Baerle A. „Procedeu de obtinere a amestecului de 

grasimi tartinabile pe baza de smantana dulce” – poster. 

PRO INVENT - Salonul Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii - a XVIII-a ediție 

 Savcenco A., Baerle A., Tatarov P., Ivanova R. (I) 

INVENTICA 2020, Iași 

 Savcenco A., Baerle A., Tatarov P., Ivanova R. (I) – http://ini.tuiasi.ro/salon/-

wpcontent/uploads/sites/3/2020/07/Linkuri-de-acces-Volum-Postere.pdf - page 491. 

http://ini.tuiasi.ro/salon/-wpcontent/uploads/sites/3/2020/07/Linkuri-de-acces-Volum-Postere.pdf
http://ini.tuiasi.ro/salon/-wpcontent/uploads/sites/3/2020/07/Linkuri-de-acces-Volum-Postere.pdf


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

teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice 

8. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală 

9. Materializarea rezultatelor obținute 

10. Dificultățile în realizarea proiectului 

11. Concluzii 

În Română: 

 

1. Matrice naturală sau artificială din biopolimeri mărește stabilitatea SBA în sisteme 

vegetale: 

 Distrugerea peliculei miezului nucilor la etapa presării uleiului accelerează oxidarea 

polifenolilor, șrotul devenind inutil pentru obținerea alimentelor de calitate.  

 Membranele artificiale comestibile din compoziții de biopolimeri și săruri contribuie la 

protecția împotriva oxidării a substanțelor biologic active din miezul nucilor. 

 Extracția coloranților din Carthamus Tinctorius are loc doar prin distrugerea matricei 

biopolimerice.  

 Separarea din șrotul semințelor de in (Linum) a fibrelor solubile necesită degresarea 

profundă a șrotului, adică, destabilizarea avansată a matricei naturale din biopolimeri. 

2. Interacțiunile biopolimeri - SBA determină elaborarea noilor procedee de protecție 

și de obținere a aditivilor funcționale: 

 Ideea noastră despre necesitatea defenolizării peliculei miezului pentru prevenirea 

brunificării și apariției a gustului amar a găsit multiple confirmări experimentale. 

 Defenolizarea miezului are loc în medii bazice în prezența poligalacturonazei,  prin 

interacțiunea ei cu biopolimerii peliculei. 

 Procedeul de separare a fibrelor alimentare solubile (biopolimerilor) în forma solidă 

include degresarea șrotului semințelor de in, urmată de extracție, concentrare, 

sedimentare, uscare și pulverizare. 

3. Se recomandă utilizarea în industria alimentară a complexului cartaminei cu 

celuloză, în raportul 1 / 7, care are avantaje fața de cartamina pură, manifestând 

stabilitatea înaltă a culorii în interval lărgit de pH. 

 

In English: 

 

1. Natural or artificial biopolymeric matrices increase the SBA stability in vegetal 

systems: 

 The walnut kernel pellicle destruction during the oil pressing accelerates the polyphenols 

oxidation. Resulted oilcakes are useless to obtain quality foods. 

 Edible artificial biopolymer-salt membranes contribute to the protection against 

oxidation of biologically active substances in walnut kernels. 

 The extraction of dyes from Safflower takes place by the biopolymer matrix destroying. 



 Soluble fibers separation from flaxseed (Linum Usitatissimum L.) requires deep 

degreasing of the seeds oilcake, i.e., advanced destabilization of the biopolymer matrix; 

2. Biopolymer - SBA interactions lead to the development of new procedures for the 

functional additives’ activity protection: 

 Our idea about the need to dephenolise the walnut pellicle preventing browning and the 

appearance of bitter taste, founded multiple experimental confirmations. 

 Kernel pellicle dephenolisation takes place in alcaline media in the presence of 

polygalacturonase, which destroy pellicle biopolymers. 

 The process of biopolymers extraction in solid form includes degreasing the flaxseed 

meal, followed by water extraction, concentration, sedimentation, drying and milling. 

3. We recommend to use the 7/1 cellulose/cartamine complex in the food industry. Its 

advantage over pure carthamine is higher color stability in a wide pH range. 

 

Conducătorul de proiect __________/ BAERLE Alexei 

 

  

 

Data: _________________  

 

 

LŞ 



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

Cifrul proiectului: 20.00208.1908.02 

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea 

Cod Anul de gestiune 

Eco 

(k6) 
Aprobat 

Modificat 

+/- 
Precizat Executat Sold 

Remunerarea muncii angajaților conform 

statelor 

211180      

Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii 

212100      

Prime de asigurare obligatorie de asistenta 

medicală achitate de angajator și angajați 

pe teritoriul țarii 

212210      

Deplasări în interes de serviciu peste hotare 222720      

Servicii de cercetări științifice 222930      

Servicii neatribuite altor aliniate 222990      

Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

și rechizite de birou 

316110      

Procurarea activelor nemateriale 317110      

Procurarea pieselor de schimb 332110      

Procurarea medicamentelor si materialelor 

sanitare  

334110      

Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

și rechizitelor de birou 

336110      

Total       

 

 

  

Conducătorul organizației  ___________/ BOSTAN Viorel, Rector, dr. hab., prof. univ.  

  

Contabil șef    ___________/ IOVU Victoria 

 

Conducătorul de proiect  ___________/ BAERLE Alexei, dr., conf. univ. 

 

  

 

Data: _________________  

 

LŞ 



 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului ________________________ 

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.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

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

 

 

Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2020 

Nr Nume, prenume  Anul nașterii Titlul științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data angajării 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

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

 

 

Conducătorul organizației  ___________/ BOSTAN Viorel, Rector, dr. hab., prof. univ.  

  

Contabil șef    ___________/ IOVU Victoria 

 

Conducătorul de proiect  ___________/ BAERLE Alexei, dr., conf. univ. 

 

Data: _________________  

 

LŞ 



 
 

Anexa 1C 

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ 

1. Nu se vor fi examinate rapoartele incomplete, fără toate semnăturile și parafa instituției și care 

nu corespund cerințelor de tehnoredactare (pct. 7). 

2. Neprezentarea rapoartelor anuale sau prezentarea rapoartelor ce nu corespund cerințelor, admite 

rezoluțiunea contractelor. 

3. Rapoartele anuale privind implementarea proiectelor ce implică activități de cercetare pe 

animale vor fi însoțite de avizul Comitetului de etică național/instituțional în corespundere cu 

HG nr.318/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 

Comitetului național de etică pentru protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în 

alte scopuri științifice (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115171&lang=ro). 

4. Rapoartele anuale privind implementarea proiectelor ce implică activității de cercetare pe 

subiecți umani vor fi însoțite de avizul Comitetului instituțional de etică a cercetării, în 

corespundere cu prevederile Convenției europene pentru protecția drepturilor omului și a 

demnității ființei umane fată de aplicațiile biologiei și medicinei, adoptată la Oviedo la 

04.04.1997, semnată de către RM  la 06.05.1997, ratificată prin  Legea nr. 1256-XV din 

19.07.2002, în vigoare pentru RM din 01.03.2003) și a protocoalelor adiționale. 

5. Nu pot fi prezentate informații identice la compartimentele 6, 7, 8 și 9 în Rapoartele anuale ale 

mai multor proiecte. 

6. Se acceptă publicațiile în care expres sunt stipulate datele de identificare ale proiectului 

(denumire și cifrul) și care sunt indexate în IBN. Celelalte publicații se vor accepta doar în cadrul 

raportării pentru anul 2020. Publicațiile din anii următori vor fi acceptate doar în cazul 

menționării finanțării din cadrul proiectului.  

7. Cerințe de tehnoredactare a Raportului: 

a) Se va exclude textul în culoare roșie (modelul raportului, Anexa 1, 1A și 1B) din raportul 

final, întrucât reprezintă precizări referitor la informația solicitată ( de ex. denumirea și cifrul, 

perioada de implementare a proiectului, anul/anii); nume, prenume; etc. ). 

b) Câmpurile cu mențiunea „după caz” se completează dacă sunt rezultate ce se încadrează în 

activitățile respective. În absența rezultatelor, câmpurile rămân necompletate (ne se exclud 

rubricile respective).  

c) Raportul se completează cu caractere TNR – 12 pt, în tabelele referitor la buget și personal –

11 pt; interval 1,15 linii; margini: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus/jos – 2 cm. 

d) Copertarea se va face după modelul european – spirală. 


