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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs  

Diminuarea riscurilor contaminării produselor lactate și optimizarea proceselor tehnologice și a 

operațiunilor tehnologice de fabricare a produselor lactate. 

2. Obiectivele etapei anuale  

1. Identifica componentelor bioactive și ingredientelor funcționale din materie primă 

vegetală pentru asigurarea calității și siguranței produselor lactate (coloranți, 

antioxidanți, conservanți naturali); 

2. Stabilirea activității antimicrobiologice a diferitor compuși bioactivi din produse 

vegetale și a produselor lactate obținute cu utilizarea acestora față de cele mai frecvent 

întâlnite tipuri de microorganisme patogene; 

3. Evaluarea profilului, proprietăților antioxidante și a compoziţiei cantitative a substanțelor 

bioactive din produse vegetale; 

4. Modelarea matricele alimentare (emulsii, geluri, paste) cu adaosuri de substanțe bioactive 

și compararea activității antimicrobiene a substanțelor bioactive pe diferite matrici și în 

diferite tratamente tehnologice; 

5. Identificarea procedeelor optime de obținere a produselor lactate prin substituirea 

aditivilor sintetici cu substanțe bioactive și ingredient funcționale. 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1. Identificarea componentelor bioactive și ingredientelor funcționale din materie primă vegetală 

pentru asigurarea calității și siguranței produselor lactate; 

2. Obţinerea extractelor hidroalcoolice din plante aromatice (cimbru, busuioc, rozmarin și 

mărar); 

3. Identificarea hidromodulului (raport solvent / solid) optim al extractelor hidroalcoolice din 

plante aromatice; 

4. Studiul influenței temperaturii mediului de extracţie și solventului utilizat asupra conținutului 

de compuși biologic activi țintă; 

5. Studiul influenței metodelor noi de extracție asupra conținutului de compuși biologic activi 

țintă; 

6. Evaluarea profilului, proprietăților antioxidante și a compoziţiei cantitative a substanțelor 

bioactive din extractele hidroetanolice din plante aromatice obținute prin extracție asistată cu 

ultrasunete; 

7. Concentrarea extractele din plante aromatice obținute prin extracție asistată cu ultrasunete și 

determinarea activității antimicrobiene ale acestora; 

8. Obținerea unor sortimente de brânzeturi: brânză granulată și caș cu adaos de extracte 

concentrate din rozmarin, cimbru și busuioc; 

9. Stabilirea influenței extractelor concentrate din rozmarin, cimbru și busuioc asupra stabilității 

sortimente de brânzeturi și a cantității optime de extracte. 

 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1. Identificarea componentelor bioactive și ingredientelor funcționale din materie primă 

vegetală pentru asigurarea calității și siguranței produselor lactate; 
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2. Obţinerea extractelor hidroalcoolice din plante aromatice (cimbru, busuioc, rozmarin și 

mărar); 

3. Identificarea hidromodulului (raport solvent / solid) optim al extractelor hidroalcoolice din 

plante aromatice; 

4. Studiul influenței temperaturii mediului de extracţie și solventului utilizat asupra conținutului 

de compuși biologic activi țintă; 

5. Studiul influenței metodelor noi de extracție asupra conținutului de compuși biologic activi 

țintă; 

6. Evaluarea profilului, proprietăților antioxidante și a compoziţiei cantitative a substanțelor 

bioactive din extractele hidroetanolice din plante aromatice obținute prin extracție asistată cu 

ultrasunete; 

7. Concentrarea extractele din plante aromatice obținute prin extracție asistată cu ultrasunete și 

determinarea activității antimicrobiene ale acestora; 

8. Obținerea unor sortimente de brânzeturi: brânză granulată și caș cu adaos de extracte 

concentrate din rozmarin, cimbru și busuioc; 

9. Stabilirea influenței extractelor concentrate din rozmarin, cimbru și busuioc asupra stabilității 

sortimente de brânzeturi și a cantității optime de extracte. 

 

5. Rezultatele obținute  

Cercetările în cadrul proiectului s-au axat pe identificarea conservanților naturali, din surse 

vegetale, cum ar fi: extractele din plantele aromatice (cimbru, busuioc, rozmarin și mărar).  

Este bine cunoscut faptul că procesul de extracție este unul dintre cei mai critici pași în exploatarea 

resurselor naturale, de acea s-au determinat condițiile de extracției (solventul utilizat, temperatura 

procesului, raportul lichid / solid (hidromodul), durata procesului), menite să obțină cantitatea 

maximă de compuși biologic activi extrași. Evoluția conținutului de substanță uscată pe durata 

extracției a demonstrat că conținutul substanței uscate crește în funcție de durata extracției, iar 

după 80-90 min de extracție conținutul substanței uscate în extract nu se modifică. Prin urmare, 

80-90 min este durata optimă de extracție este pentru toate hidromodulele luate în studiu. 

Totodată, se constată că concentrația substanței uscate scade proporțional cu creșterea cantității 

de solvent. Gradul de extracție maximal se atestă la hidromodulul 10 pentru cimbru, rozmarin, 

busuioc și mărar. În consecință, din punct de vedere economic, cel mai avantajos hidromodul este 

nr. 10 pentru cimbru, rozmarin, busuioc și mărar, ceea ce asigură o extracție ridicată la o cantitate 

mai mică de solvent. 

Pentru a studia influența solventului asupra conținutului de compuși biologic activi țintă, 

extractele din plante aromatice au fost obținute prin macerare (metoda convențională) cu 

următorii solvenți: apa și amestec de apă-etanol 50%, amestec de apă-etanol 70% și etanol. Iar 

pentru a studia influența temperaturii asupra conținutului de compuși biologic activi țintă, 

extractele au fost supuse următoarelor regimuri termice: 20°C timp de 90 minute; 40°C timp de 

90 minute; 60°C 90 minute, după care au fost determinate conținutul de polifenoli, conținutul de 

flavonoide, conținutul de substanțe tanante și procentul de inhibiție (DPPH).  

În cazul extractelor de cimbru, creșterea temperaturii de extracție de la 20 la 40oC a condus la 

creșterea conținutului de polifenoli, ulterior o creștere a temperaturii până la 60oC a condus la 

diminuarea conținutului de polifenoli. Această legitate s-a observat și în cazul extractelor obținute 

din busuioc și rozmarin și în toate tipurile de solvent (apă, apă și etanol 50% v/v, apă și etanol 

70% v/v și alcool). 
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Astfel, temperatura mediului de extracție de 40oC a influențat procesul de extracție, favorizând 

procesele de difuziune şi dizolvare a principiilor active.  

Dacă să analizăm influența tipul de extract, s-a observat că conținutul maximal de polifenoli se 

extrage în solventul apă și etanol 50% v/v în cazul celor trei plante aromatice luate în studiu 

(cimbru, busuioc, rozmarin). 

Utilizarea unui amestec de etanol și apă în calitate de solvent pentru plantele aromatice luate în 

studiu conduce la o extracție mai bună a substanțelor hidrofile, pe de o parte etanolul contribuind 

la solubilizarea substanțelor solubile cum ar fi: taninuri galice şi catechinice, alcaloizi săruri, 

cumarine, heterozide triterpenice şi sterolice, flavonozide etc. pe de altă parte apa contribuind la 

solubilizarea substanțelor solubile cum ar fi: polizaharide – amidon, mucilagii, taninuri galice şi 

catechinice, alcaloizi săruri, vitamine hidrosolubile, săruri minerale etc.  

Prin urmare, în calitate de solvent pentru obținerea extractelor de plante aromatice poate fi 

recomandat: amestecul apă și etanol 50% v/v. 

În cazul extractului de busuioc obținut în solvent apă și etanol 50% v/v la temperatura de 40oC 

timp de 90 min conținutului de polifenoli este de 3,337 mgGAE/1ml extract. Creșterea 

concentrației de alcool în solvent până la 70v/v a condus la o diminuare a până la 2,184 

mgGAE/1ml extract.  

În cazul extractului de cimbru obținut în solvent apă și etanol 50% v/v la temperatura de 40oC 

timp de 90 min conținutului de polifenoli este de 3,99 mgGAE/1ml extract. Creșterea 

concentrației de alcool în solvent până la 70v/v a condus la o diminuare a până la 3,53 

mgGAE/1ml extract.  

În cazul extractului de rozmarin obținut în solvent apă și etanol 50% v/v la temperatura de 40oC 

timp de 90 min conținutului de polifenoli este de 5,137 mgGAE/1ml extract. Creșterea 

concentrației de alcool în solvent până la 70v/v a condus la o diminuare a până la 4,070 

mgGAE/1ml extract.  

Comparând valorile obținute în funcție de tipul plantei, observăm că conținut maximal de 

polifenoli se înregistrează în cazul extractelor de rozmarin, urmat de extractul de cimbru și 

extractul de busuioc. 

În extractele obținute, paralel cu conținutul de polifenoli s-a determinat și procentul de inhibare 

prin metoda DPPH. S-a constat o dependență directă dintre conținutul de polifenoli și procentul 

de inhibare. Astfel, procentul de inhibare a extractului de rozmarin este de 114,02%, a extractului 

de cimbru – 75,32% și a extractului de busuioc 65,96%. Valorile gradului de inhibiție a extractelor 

studiate sunt în corelație cu cele din literatură. 

Pe lângă metoda convențională, au fost cercetate noi metode de extracție, cum ar fi: extracția 

asistată cu ultrasunete. Aplicarea extracției asistate cu ultrasunete în obținerea extractelor din 

rozmarin, cimbru și busuioc a condus la reducerea semnificativă a duratei de extracție de la 90 

min în cazul metodei convenționale de extracție până la 30 min în cazul extracției asistate cu 

ultrasunete. 

Pentru comparație, conținutul de polifenoli în extractul de rozmarin în cazul extracție 

convenționale timp de 90 minute este de 5,137 mgGAE/1ml extract iar procentul de inhibiție este 

de 114,02%, valoare aproximativă a conținutului de polifenoli (5,290 mgGAE/1ml extract) și a 

procentului de inhibiție (128,5%) s-a înregistrat în extractul de rozmarin prin extracția asistată cu 

ultrasunete deja după 30 min. O legitate similară s-a observat în cazul celor două extracte obținute 

din cimbru și busuioc. 
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Compușii fenolici individuali din extracte hidroetanolice 50% v/v din plante aromatice obținute 

prin extracție asistată cu ultrasunete au fost cuantificați prin cromatografie lichidă (HPLC). Pentru 

demonstrarea potențialului antioxidant s-a utilizat metoda DPPH, TEAC și FRAP. 

Extractele din plante aromatice obținute prin extracție asistată cu ultrasunete au fost concentrate 

cu ajutorul rotavaporului Hei-VAP Advantage HL/G3 până la conținutul de substanțe uscate de 

52,1% în cazul extractului de cimbru și până la 49,9% în cazul extractului de busuioc pentru a 

majora efectul antioxinat și antimicrobian al acestora în diferite matrice alimentare. Activitatea 

antimicrobiană a extractelor concentrate a fost determinată prin concentrația minimă de 

inhibitoare (MIC) asupra unor microorganisme patogene. 

Au fost efectuate teste preventive privind influența extractelor concentrate din rozmarin, cimbru 

și busuioc asupra stabilității unor sortimente de brânzeturi: brânză granulată și caș. 

 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații  

- POPESCU, L. Effects of natural compounds from plants and fruits on microbial safety and 

sensory quality of dairy products: a Review, Journal of Engineering Science, (în redacție). 

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

teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice 

 Expoziția europeană de creativitate și inovație ”EUROINVENT-2020”, Iași. Medalia de bronz. 

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

─ Cereri de brevet de invenţie  

1. POPESCU, L., GHENDOV-MOŞANU, A., STURZA, R., COJOCARI, D., BALAN, G., 

BULGARU, V. Procedeu de fabricare a înghețatei. Brevet de scurtă durată. Nr. de intrare 

2008 din 05.02.2020 Nr. de depozit S 2020 0007. 

2. POPESCU, L., GHENDOV-MOŞANU, A,, STURZA, R., PATRAȘ, A., LUNG, I., OPRIȘ, O-I., 

SORAN, M–L. Procedeu de fabricare a iaurtului cu valoare adăugată. Brevet de scurtă 

durată. Nr. de intrare 2053 din 22.05.2020 Nr. de depozit S 2020 0053. 

 

─ Brevete de invenţie  

1. POPESCU, L., GHENDOV-MOŞANU, A., STURZA, R., COJOCARI, D., BALAN, G., 

BULGARU, V. Procedeu de fabricare a înghețatei. Brevet de scurtă durată. Hotărâre nr. 

9535 din 2020.06.15. 

9. Materializarea rezultatelor obținute  

- 

10. Dificultățile în realizarea proiectului  

- 

11. Concluzii  

- Asigurarea gradul de extracție maximal al compușilor bioactivi țintă din cimbru, busuioc și 

rozmarin se realizează prin extracție la temperatura de 40oC timp de 90 minute, utilizând 

hidromodulul nr. 10 și în calitate de solvent amestecul apă și etanol 50% v/v. 

- Aplicarea extracției asistate cu ultrasunete în obținerea extractelor din rozmarin, cimbru și 

busuioc a condus la reducerea semnificativă a duratei de extracție de la 90 min în cazul metodei 

convenționale de extracție până la 30 min în cazul extracției asistate cu ultrasunete. 

- Extractul hidroetanolice din busuioc se caracterizează prin conținut de polifenoli de 2,807 

mgGAE/1ml, activitatea antioxidantă determinată prin DPPH de 15,26µMTE/1ml extract. 
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- Extractul hidroetanolice din cimbru se caracterizează prin conținutul de polifenoli de 3,807 

mgGAE/1ml extract, activitatea antioxidantă determinată prin DPPH de 15,26µMTE/1ml 

extract. 

- Extractul hidroetanolice din rozmarin se caracterizează prin conținut de polifenoli de 5,290 

mgGAE/1ml, activitatea antioxidantă determinată prin DPPH de 32,00µMTE/1ml extract. 

- Extractele din cimbru, busuioc și rozmarin s-au dovedit a fi ingrediente naturale cu potențial 

antioxidant și cu activitate inhibitoare semnificativă împotriva agenților patogeni majori și a 

microorganismelor de alterare din brânzeturi, contribuind astfel la asigurarea siguranței 

produsului. 

- Pe lângă activitatea antimicrobiană și antioxidantă a extractelor din cimbru, busuioc și 

rozmarin, acestea au o aromă plăcută și pot îmbunătăți starea de sănătate a consumatorilor. 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul de proiect postoctorat __________/ (Popescu Liliana) 

 

  

 

Data: _________________  

 

 

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

Cifrul proiectului: 20.00208.1908.03 

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea 

Cod Anul de gestiune 

Eco 

(k6) 
Aprobat 

Modificat 

+/- 
Precizat Executat Sold 

Deplasări în interes de serviciu 

peste hotare 

222720 4,3  4,3 0 0 

Bursele pentru studenții autohtoni 281211 83,7  83,7 83,7 0 

Procurarea materialelor pentru 

scopuri didactice, științifice și alte 

scopuri 

335110 12,0  12,0 16,3 0 

Total  100,0  100,0 100,0 0 

 

 

  

Rectorul UTM ___________/ (dr. hab. Viorel Bostan) 

  

Contabil șef __________/ (Iovu Victoria) 

 

Conducătorul de proiect postoctorat __________/ (Popescu Liliana) 

 

  

 

Data: _________________  

 

LŞ 
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Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului 20.00208.1908.03 

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.  Popescu Liliana 1978 doctor în 

tehnică 

   

 

 

Rectorul UTM ___________/ (dr. hab. Viorel Bostan) 

  

Contabil șef __________/ (Iovu Victoria) 

 

Conducătorul de proiect postoctorat __________/ (Popescu Liliana) 

 

 

 

Data: _________________  

 

LŞ 


