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1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului  

Scopul proiectului este elaborarea procedeelor de obținere și stabilizare a unor coloranți, 

antioxidanți și conservanți de origine vegetală din surse horticole și deșeuri ale industriei agro-

alimentare și implementarea lor în industria alimentară; valorificarea inteligentă a deșeurilor agro-

industriale; lărgirea spectrului de produse funcționale.  

Pentru realizarea scopului se preconizează:  

• optimizarea procedeelor de extragere a componentelor biologic active din resursele agricole 

locale;  

• caracteristica componenței, capacității antioxidante, microbiostatice a extractelor; 

•stabilizarea extractelor prin metode fizico-chimice, biochimice;  

• evaluarea in vitro a efectului microbiostatic la contactul direct al extractelor cu 

microorganisme ce cauzează alterarea alimentelor;  

• elaborarea unor tehnologii de fabricare a produselor funcționale prin substituirea aditivilor 

sintetici cu extracte;  

• aprecierea proprietăților fizico-chimice, senzoriale şi a stabilității microbiologice a 

produselor funcționale elaborate;  

• analiza in situ a proprietăților antioxidante ale produselor. 

2. Obiectivele si etapele  

1. Obținerea, purificarea şi stabilizarea fizico-chimică şi microbiologică a extractelor din deșeuri 

agroindustriale (tescovină de struguri, șrot de cătina alba, măceș etc.) şi din fructe de pădure 

(aronia, cătina albă, măceş, păducel). 

1.1. Elaborarea modelului de extracţie ecologică a compușilor bioactive (polifenoli, antociani, 

flavonoide, caratenoide) din dișeuri agroindustriale (tescovină de struguri, șrot de cătina alba, 

măceș etc.) şi din fructe de pădure (aronia, cătina albă, măceş, păducel).  

1.2. Purificarea, stabilizarea fizico-chimică şi microbiologică a extractelor vegetale obținute. 

2. Caracterizarea valorii biologice a extractelor obținute prin identificarea compușilor activi, a 

activității lor antioxidante (metoda DPPH) şi microbiostatice (in vitro). 

2.1. Stabilirea activității antiradicalice şi microbiostatice ai extractelor hidroalcolice în funcţie 

de modelul de extracţie (ultrasunete, microunde) şi pretratare (câmpul electric alternativ) a materiei 

prime vegetale. 

2.2. Stabilirea activității antiradicalice şi microbiostatice ai extractelor liposolubile în funcție de 

modelul de extracţie (ultrasunete) şi pretratare (câmpul electric alternativ) a materiei prime 

vegetale. 

3. Impactul matricei alimentare asupra capacității antioxidante şi microbiostatice ai extractelor 

vegetale, elaborarea tehnologiei de fabricare a unor alimente funcționale. 

3.1. Elaborarea diferitor tipuri de matrice alimentare și elucidarea impactului matricei 

alimentare asupra activității antioxidante şi microbiostatice ai extractelor vegetale. 

3.2. Elaborarea tehnologiei de fabricare a unor produse alimentare: de cofetărie (jeleuri, mase 

de cofetărie, fondant, turte dulci glazurate), lactate (iaurturi, cremă de brânză), din carne 

crenvurști) prin substituirea aditivilor sintetici cu extracte vegetale obținute. 

4. Caracterizarea valorii biologice, a stabilităţii microbiologice in situ şi a termenului de 

valabilitate ale produselor cu extracte vegetale în raport cu probele martor (aditivi de origine 

sintetică). 
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4.1. Caracterizarea valorii biologice și a stabilităţii microbiologice in situ a produselor cu 

extracte vegetale: de cofetărie (jeleuri, mase de cofetărie, fondant, turte dulci glazurate), lactate 

(iaurturi, cremă de brânză), din carne (crenvurști) în raport cu probele-martor (aditivi de origine 

sintetică).  

4.2. Determinarea termenului de valabilitate ale produselor cu extracte vegetale: de cofetărie 

(jeleuri, mase de cofetărie, fondant, turte dulci glazurate), lactate (iaurturi, cremă de brânză), din 

carne (crenvurști) în raport cu probele-martor (aditivi de origine sintetică).  

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor 

1. Determinarea randamentului optim de extracție a substanțelor fenolice și a carotenoidelor din 

subproduse ale industriei alimentare şi din fructe de pădure în funcţie de metodele de pretratare a 

materiei prime; caracterizarea şi purificarea extractelor. 

2. Experimentarea unor metode de extracţie a compușilor bioactivi din materia primă vegetală 

(câmp electric alternativ, ultrasunete, microunde) şi stabilizarea extractelor. Se preconizează 

obținerea unor adaosuri vegetale recomandate pentru utilizare în industria alimentară în calitate de 

conservanți/antioxidanți.  

3. Controlul reproducerii activității antioxidante şi microbiostatice a extractelor obţinute prin 

diferite tehnologii de extracţie.  

4. Se preconizează cercetarea impactului a matricelor alimentare elaborate asupra activității 

antioxidante şi microbiostatice a extractelor vegetale.  

5. Vor fi elaborate tehnologii de fabricare a unor produse alimentare: de cofetărie (jeleuri, mase de 

cofetărie, fondant, turte dulci glazurate), lactate (iaurturi, cremă de brânză), din carne (crenvurști) 

prin substituirea totală/parțială a aditivilor sintetici cu extracte vegetale obținuți. 

6. Se va determina stabilitatea microbiologică, fizico-chimică şi durata de păstrare a produselor 

alimentare funcționale cu adaos de extracte vegetale. 

7. Se va cercetată evoluția capacității antioxidante şi antiradicalice a produselor cu adaos de 

extracte vegetale obţinute în condițiile digestiei gastrointestinale (in vitro). 

8. Brevetarea,  publicarea și comunicarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului.  

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor 

1. Au fost studiate metode neconvenționale de extragere a compușilor biologic activi, care permit 

sporirea randamentului de extracție în raport cu metode clasice (macerare). Metoda de pretratare în 

câmpul electric alternativ, extracția asistată cu ultrasunete și cu microunde au fost aplicate pentru 

extracția compușilor hidrosolubili, iar extracția asistată cu ultrasunete – pentru extracția 

compușilor liposolubili. Metode neconvenționale de extracție au contribuit la sporirea 

randamentului, la reducerea cantității de solvent și timpului de extracție. S-a identificat profilul 

individual a polifenolilor și a carotenoidelor. 

2. Extractele hidroalcolice din fructe de pădure și tescovina de struguri au fost stabilizați prin 

modificarea pH extractelor și prin adiționarea ionilor metalici. S-a constatat că pH extractelor 

influențează activitatea antioxidantă și parametrii cromatici CIELab. În cazul ionilor metalici (Na+; 

K+ și Ca2+), influența semnificativă s-a manifestat asupra culorii extractelor antocianici. Au fost 

obținute extracte hidroalcoolice concentrate cu conținut de substanță uscată peste 80% și extractele 

uleioase din fructe de pădure. 

3. Extractele vegetale manifestă o activitate antioxidantă ridicată, măsurată prin diferite metode 

(DPPH, ABTS, HPSA). S-a constatat că există o corelație directă între conținut de compuși 

bioactivi și activitatea antioxidantă. De asemenea s-a demonstrat că activitatea antimicrobiană a 
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extractelor vegetale direct depinde de conținut compușilor bioactivi. Pulberile vegetale cercetate au 

manifestat un potențial antimicrobian promițător împotriva unor microorganisme patogene și se 

recomandă de a fi utilizați în industria alimentară pentru a reduce gradul de contaminare 

microbiană a materiilor prime şi alimentelor. 

4. S-a determinat activitatea antioxidantă a matricelor alimentare in vitro. S-a cercetat activitatea 

microbiostatică ai extractelor de aronia în produsele lactate infectate cu Listeria. 

5. Au fost elaborate tehnologii de fabricare a unor produse alimentare: de cofetărie (jeleuri, mase 

de cofetărie, fondant, turte dulci glazurate), lactate (iaurturi, cremă de brânză), din carne 

(crenvurști) prin substituirea totală/parțială a aditivilor sintetici cu extracte vegetale obținuți. 

6. S-a determinat calitatea organoleptică, fizico-chimică, stabilitatea microbiologică şi durata de 

păstrare a produselor alimentare funcționale cu adaos de extracte vegetale (turte dulci, jeleuri, 

fondant, cremă de brânză, iaurt, masele de cofetărie). 

7. S-a cercetat evoluția capacității antioxidante a produselor cu adaos de extracte vegetale obținute 

în condițiile digestiei gastrointestinale (in vitro). 

8. Au fost obținute 4 brevete privind procedee de fabricare a produselor lactate și stabilizarea 

uleiurilor vegetale. Au fost publicate 11 articole în reviste recenzate, din care 7 sunt cu factor de 

impact. S-a participat la 11 expoziții internaționale de invenții și la 4 conferințe internaționale și 

naționale. 

5. Rezultatele obținute: 

❖ Teza este la etapa de susținere în:  

a) unitatea primară 

❖ Manuscrisul tezei este realizat în volum de 100 % 

6. Publicațiile la tema tezei de DH  

Articole în reviste ştiinţifice 

-în reviste din bazele de date Web of Science şi SCOPUS (se indică valoarea IF sau SJR al 

sursei) 

• articole din reviste cu factor de impact mai mare     3  

1. GHENDOV‐MOSANU, A., CRISTEA, E., PATRAS, A., STURZA, R., PADUREANU, S., 

DESEATNICOVA, O., TURCULET, N., BOESTEAN, O., NICULAUA, M. Potential Application 

of Hippophae Rhamnoides in Wheat Bread Production. Molecules, 2020, 25, 1272, 

doi:10.3390/molecules25061272 (I.F. 3.06) 

2. GHENDOV‐MOSANU, A., CRISTEA, E., PATRAS, A., STURZA, R., NICULAUA, M. Rose 

hips, a valuable source of antioxidants to improve gingerbread characteristics. Molecules, 2020, 

25, 5659; doi:10.3390/molecules25235659 (I.F. 3.06) 

• articole din reviste cu factor de impact                     1,0-2,9  

3. CRISTEA, E., STURZA, R., JAUREGI, P., NICULAUA, M., GHENDOV-MOŞANU, A., 

PATRAS, A. Influence of pH and ionic strength on the color parameters and antioxidant properties 

of an ethanolic red grape marc extract. Journal Food Biochemistry. 2019;e12788. 

https://doi.org/10.1111/jfbc.12788 (I.F. 1.51) 

4. GHENDOV-MOSANU, A., CRISTEA, E., STURZA, R., NICULAUA, M., PATRAS, A. 

Synthetic dye’s substitution with chokeberry extract in jelly candies. Journal of Food Science and 

Technology, 2020. https://doi.org/10.1007/s13197-020-04475-6 (I.F. 1.849) 

5. GHENDOV-MOŞANU, A., STURZA, R., OPRIȘ, O., LUNG, I., POPESCU, L., POPOVICI, 

V., SORAN, L., PATRAȘ, A. Effect of lipophilic sea buckthorn extract on cream cheese 

properties. Journal Food Science Technology, 2019, https://doi.org/10.1007/s13197-019-04094-w 

(I.F. 1.85) 

https://doi.org/10.1007/s13197-019-04094-w
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6. OPRIȘ, O., LUNG I., SORAN, L., STURZA, R., GHENDOV-MOȘANU, A. Fondant candies 

enriched with antioxidants from aronia berries and grape marc. Revista de chimie, 2020, 71 (2), 74-

79 (I.F. 1,605) 

7. SANDULACHI, E., COJOCARI, D., BALAN, G., POPESCU, L., GHENDOV-MOȘANU, A., 

STURZA, R. Antimicrobial effects of berries on Listeria monocytogenes. Food and Nutrition 

Sciences, 2020, 11, 873-886. (I.F. 1,06). 

 

- în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei: 

- articole în reviste de tipul C: 

1. GHENDOV-MOȘANU, A., COJOCARI, D., BALAN, G., STURZA, R. Antimicrobial activity 

of rose hip and hawthorn powders on pathogenic bacteria. Journal of Engineering Science, vol.4, 

2018, 100-107, DOI:10.5281/zenodo.2576764 

2. COJOCARI, D., STURZA, R., SANDULACHI, E., MACARI, А., BALAN, G., GHENDOV-

MOȘANU, A. Inhibiting of accidental pathogenic microbiota in meat products with berry 

powders. Journal of Engineering Science, vol.1, 2019, 114-122, DOI: 10.5281/zenodo.2640056 

3. STURZA, R., SANDULACHI, E., COJOCARI, D., BALAN, G., POPESCU, L., GHENDOV-

MOȘANU, A. Study of antimicrobial properties of berry powders in cream cheese. Journal of 

Engineering Science, vol.3, 2019, 125-136, DOI: 10.5281/zenodo.3464222 

4. GHENDOV-MOȘANU, A., STURZA, R., CHERECHEȘ, T., PATRAȘ, A. A fuzzy logic 

approach for mathematical modeling of the extraction process of bioactive compounds. Journal of 

Engineering Science, vol.3, 2019, 89-99, DOI: 10.5281/zenodo.3444119 

 

Teze în culegeri ştiinţifice  

-în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

1.  GHENDOV-MOȘANU, A., VEVERIŢĂ, E., TURCULEȚ, N., STURZA, R. The 

manufacture of bakery products from triticale flour. 9th International Symposium EuroAliment-

2019, 5-6 September 2019, Galați, România, 44. 

2. GHENDOV-MOȘANU, A., CARAMAN, S., TURCULEȚ, N., RUBȚOV, S., STURZA, R. 

Technologies de protection des gâteaux sucrés glacés. 9th International Symposium EuroAliment-

2019, 5-6 September 2019, Galați, România, 133. 

3. GHENDOV-MOȘANU, A., CHIRIȚA E., CHISELIȚA N., STURZA, R. Autolisat de 

levures- source de caroténoïdes dans la fabrication de produits de boulangerie. 9th International 

Symposium EuroAliment-2019, 5-6 September 2019, Galați, România, 134. 

4.  MACARI, A., COJOCARI, D., BORȘ, A., ARVINTE, A., GHENDOV-MOȘANU, A., 

STURZA, R. The manufacture of sausages with addition of powder from hawthorn berries. 9th 

International Symposium EuroAliment-2019, 5-6 September 2019, Galați, România, 47. 

5. POPESCU, L., GHENDOV-MOȘANU, A., STURZA, R. The influence of powders and 

hydroalcoholic extracts from rosehip and aronia fruits on ice cream quality. 9th International 

Symposium EuroAliment-2019, 5-6 September 2019, Galați, România, 57. 

6. STURZA, R., ONOFREI, D.-L., GHENDOV-MOȘANU, A., RUBȚOV, S. Développement et 

caractérisation des produits de confiserie fonctionnels enrichis en poudre de baies d’argousier. 9th 

International Symposium EuroAliment-2019, 5-6 September 2019, Galați, România, 136. 

7. GHENDOV-MOȘANU, A., SOCACIU C., PINTEA A., BELE C., TUDOR C., STURZA R. 

Influence of thermal processing on carotenoid content and antioxidant activity in berry’s pulp. 

International Conference on Carotenoid research and applications in agro-food and health, COST 

Action 15136, Lemesos, 26-28 November, 2019, p.25  

8. COJOCARI, D., STURZA R., RUDIC V., MACARI A., BALAN G., GHENDOV-

MOŞANU, A., The impact of the carotenoid complex of rosehip and hawthorn powders on the 

accidental pathogenic microbiota in sausages. International Conference on Carotenoid research and 

applications in agro-food and health, COST Action 15136, Lemesos, 26-28 November, 2019, p.58.  
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7. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală 

GHENDOV-MOȘANU, A., POPESCU, L., STURZA, R., LUNG, I., OPRIȘ, O.-I., SORAN, M. 

– L. Procedeu de fabricare a cremei de brânză funcționale. Brevet de invenție de scurtă durată. 

MD 1290 (13) Y 2018.10.31  

GHENDOV-MOȘANU, A., POPESCU, L., STURZA, R., LUNG, I., OPRIȘ, O.-I., SORAN, M. 

– L., STAN M.C. Procedeu de fabricare a desertului de brânză funcţional. Brevet de invenție de 

scurtă durată. MD 1289 (13) Y 2018.10.31  

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

BULGARU, V. Procedeu de fabricare a înghețatei. Brevet de invenție de scurtă durată. Hotărârea 

nr. 9535 din 2020.06.15 

POPOVICI, V., GHENDOV-MOȘANU, A., STURZA, R., DESEATNICOVA, O. Procedeu de 

stabilizare a uleiurilor vegetale. Brevet de invenție de scurtă durată. Hotărârea nr.9670 din 

2020.12.02 

8. Diseminarea rezultatelor proiectului 

1. GHENDOV-MOŞANU, A., POPESCU, L., STURZA, R., LUNG, I., OPRIȘ, O.-E., SORAN, 

M.-L. Procedeu de fabricare a cremei de brânză funcționale / Process for producing a functional 

curd cream. Catalog oficial INFOINVENT-2019, 162. Poster 

2. LUNG, I., OPRIȘ, O.-I., SORAN, M. – L., GHENDOV-MOȘANU, A., POPESCU, L., 

STURZA, R. Procedeu de fabricare a desertului de brânză funcțional. Salonul internațional al 

cercetării științifice, inovării și inventicii PRO INVENT 2019 - ediția XVII, Cluj-Napoca, 

România. Poster 

3. GHENDOV-MOŞANU, A. Compuşi biologic activi de origine horticolă pentru alimente 

fucţionale. Salonul internațional al cercetării științifice, inovării și inventicii PRO INVENT 2019 - 

ediția XVII, Cluj-Napoca, România. Poster. 

4. GHENDOV-MOȘANU, A., POPESCU, L., STURZA, R., LUNG, I., OPRIȘ, O., SORAN, L. 

Process for producing a functional curd dessert. Proceedings of the 11th Edition of 

EUROINVENT-2019, Iași, România, 176.  Poster 

5. GHENDOV-MOŞANU, A. Compuşi biologic activi de origine horticolă pentru alimente 

fucţionale. Proceedings of the 11th Edition of EUROINVENT-2019, Iași, România, 626. Poster. 

6. GHENDOV-MOȘANU Aliona. 9th International Symposium EuroAliment-2019, 5-6 

September 2019, Galați, România. The manufacture of sausages with addition of powder from 

hawthorn berries. Prezentare orală. 

7. GHENDOV-MOȘANU Aliona. Conferința „Zilele Academiei de Științe Tehnice din 

România”, 17-19 octombrie 2019. Influența pulberii vegetale asupra proprietăților reologice ale 

aluatului din făina de grâu și calității pastelor făinoase. Prezentare orală. 

8. GHENDOV-MOȘANU Aliona. Conferința „Zilele Academiei de Științe Tehnice din 

România”, 17-19 octombrie 2019. Umplutura funcțională pentru produse de cofetărie cu extract 

liposolubil din fructe de măceșe. Prezentare orală. 

9. GHENDOV-MOȘANU Aliona. The 12th edition of EuroInvent European Exhibition of 

Creativity and Innovation, 21-23 May, 2020, Iași, România. Obtaining and stabilizing dyes, 

antioxidants and preservatives of plant origin for functional foods. Medalie de bronz. Poster 

10. GHENDOV-MOȘANU Aliona. The 12th edition of EuroInvent European Exhibition of 

Creativity and Innovation, 21-23 May, 2020, Iași, România. Process for producing a functional 

curd cream. Medalie de bronz. Poster 
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11. GHENDOV-MOȘANU Aliona. Salonul internaţional al cercetării ştiinţifice, inovării şi 

inventicii, PRO INVENT 2020, 18 - 20 noiembrie 2020. Poster. Process for producing a functional 

curd dessert. Medalie de aur. Poster 

12. GHENDOV-MOŞANU, Aliona. Târgul de Invenții și Inovații Alimentare ”INOVALIMENT 

2020”. Poster. Process for producing a functional curd cream. Premiul I. Prezentare orală. 

13. GHENDOV-MOŞANU, Aliona. Târgul de Invenții și Inovații Alimentare ”INOVALIMENT 

2020”. Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală 

pentru alimente funcționale. Mențiune. Prezentare orală. 

14. Procedeu de obținere a polifenolilor din tescovina de struguri. STURZA R., GHENDOV-

MOŞANU, A., CRISTEA, E., PATRAȘ A. Târgul de Invenții și Inovații Alimentare 

”INOVALIMENT 2020”. Mențiune. Poster. 

15. GHENDOV-MOȘANU Aliona. Influența mediului de extracție asupra randamentului 

compușilor biologic activi din tescovina de struguri. Conferința Ştiințifico-Practică Naţională 

„Inovația: factor al dezvoltării social-economice” ediţia a V-a 17 decembrie 2020. Prezentare în plen. 

16. Concluzii 

Pentru extragerea compușilor biologic activi (CBA) din fructe de pădure și tescovina de struguri au 

fost testate diferite metode neconvenționale cu scopul determinării condițiilor optime de extracție. 

S-au cercetat factorii de influență asupra randamentului de extracție a CBA: hidromodulul, tipul 

solventului, temperatura și durata de extracție. S-a identificat profilul individual a CBA în 

extractele vegetale. Stabilizarea extractelor s-a realizat prin modificarea pH și prin adiționarea 

ionilor metalici. pH extractelor a influențat activitatea antioxidantă și parametrii cromatici CIELab. 

În cazul ionilor metalici (Na+; K+ și Ca2+), influența semnificativă s-a manifestat asupra culorii 

extractelor anticianici. Extractele vegetale se caracterizează prin capacitatea antioxidantă ridicată și 

prin activitatea antimicrobiană promițătoare împotriva unor microorganisme patogene și sunt 

recomandați în industria alimentară pentru a reduce gradul de contaminare microbiană a materiilor 

prime şi alimentelor. Au fost elaborate tehnologii de fabricare a unor produse alimentare (făinoase, 

zaharoase, produse din lapte și carne) prin substituirea totală/parțială a aditivilor sintetici cu 

extracte vegetale. Au fost obținute 4 brevete privind procedee de fabricare a produselor lactate (3) 

și stabilizarea uleiurilor vegetale (1). S-au publicat un capitol în monografia colectivă, 11 articole 

în reviste recenzate, din care 7 cu factor de impact, s-a participat la 11 expoziții internaționale de 

invenții și la 4 conferințe. 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul proiectului     ____GHENDOV-MOȘANU__Aliona, dr., conf. univ._     __________ 
                                                                                             (numele, prenumele, grad, titlu științific)                               (semnătura)               
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Anexa nr. 1 

 

Volumul total al finanțării (mii lei)  (pe anii) 

 

Anul Planificat/Buget Executat/Buget+Cofinanțare Cofinanțare 

2019 87,0 107,0 20,0 

2020 100,0 120,0 20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul proiectului     ____GHENDOV-MOȘANU__Aliona, dr., conf. univ._     __________ 
                                                                                             (numele, prenumele, grad, titlu științific)                               (semnătura)               

 

 

 

 


