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REZUMAT 

 

           

  

                

         

 

   

          

         

              

   

După un scurt capitol introductiv, sunt prezentate principalele direcţii de cercetare abordate 

care au stat la baza realizării acestei teze şi anume: (1) Compuși bioactivi extrași din matrici vegetale 

folosiți în industria alimentară pentru stabilitatea şi viabilitatea bacteriilor lactice, (2) Caracterizarea 

compuşilor bioactivi din matrici vegetale neprocesate sau minim procesate, (3) Compuşi 

naturali/bioactivi cu potenţial antimicrobian, si aplicabilitatea lor în industria alimentară.  

Capitolul (2.1) Compuși bioactivi din matrici vegetale folosiți în industria alimentară pentru 

stabilitatea şi viabilitatea bacteriilor lactice          

          

        

           

      

            

         

     

           

          

si stabilității bacteriilor lactice cu compuși bioactivi, studiul următor prezentat, evaluând modul în care 

fructele goji și mierea îmbunătățește viabilitatea bacteriilor lactice (LAB) și dezvoltarea concomitentă 

a microflorei, dar și calitatea senzorială a iaurtului și proprietățile fizico-chimice ale acestuia.  

Capitolul (2.2) Caracterizarea compușilor bioactivi din matrici vegetale neprocesate sau 

minim procesate, prezintă rezultatele cercetărilor echipei noastre, fiind luate în studiu plante aromatice 

procesate diferit și testată eficacitatea procesării minimale a acestora. În primul studiu al acestui capitol 

Teza de abilitare prezintă rezultatele activității științifice și academice, din domeniul ingineriei 
produselor alimentare, din momentul susţinerii tezei de doctorat, octombrie 2006, până în prezent. La 
finalul tezei sunt prezentate planurile de dezvoltare şi evoluţie a carierei didactice și a activității de 
cercetare. Sunt descrise rezultate semnificative care au fost valorificate prin 18 lucrări ISI/ISI 
proceeding, 42 lucrări BDI și 2 cereri de brevet. Activitatea științifică este focusată pe teme specifice 
ingineriei produselor alimentare cu scopul dezvoltării unor produse funcționale.

             
            

              
         

 - prezintă studii originale care pornesc de la necesitatea 
găsirii unei surse nutriționale adecvate supraviețuirii și stabilității lactobacililor pe parcursul 
valabilității produselor lactate fermentate. Astfel primul studiu din cadrul acestui capitol arată 
transformările suferite de componentele laptelui și ale produselor lactate acide, transformări care au 
condus la aprofundarea studiului, prin analiza evoluţiei aminoacizilor, acizilor graşi, respectiv al 
bacteriilor proteolitice și de alterare. Toate transformările constatate sunt corelate şi interpretate prin 
prisma modificărilor suferite de microorganismele lactice (lactobacili), pe parcursul perioadei 
postacidifiere (considerată perioada de depozitare). Scopul este de a creea condiţii necesare obţinerii 
unor produse lactate fermentate care să-şi valorifice la maxim potenţialul calitativ superior către 

consumator. Prin rezultatele obținute s-a impus găsirea unor soluții privind îmbunătățirea viabilității

Teza de abilitare, cu titlul „Compuși bioactivi din matrici vegetale- extracție, caracterizare și 
aplicabilitate în industria alimentară” este structurată în trei părți, organizate astfel: prima 
parte prezintă realizări științifice și profesionale, partea a doua este focusată pe planul de 
dezvoltare a carierei iar în ultima parte este prezentată bibliografia.
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Capitolul (2.3) Compuşi naturali/bioactivi cu potenţial antimicrobian, cu aplicabilitate în 

industria alimentară prezintă studii originale privind compararea efectele antibacteriene ale mai 

multor uleiuri esențiale (EO) simple sau în combinație față de diferite bacterii Gram-pozitive și Gram-

negative care sunt asociate cu produsele alimentare. Metodele moderne folosite sunt: testul 

difuzimetric Kirby-Bauer, metoda MIC (determinarea concentrația minime inhibitorii) și testele 

statistice care au folosit un software statistic Minitabel. Rezultatele publicate in revistă Q1 au fost 

recompensate în anul 2019, când colectivul de autori a primit diploma de cel mai citat articol din 

revista (17 citări ISI în 2018). În prezent articolul are un număr de 65 de citări. Tot în acest capitol 

este prezentat studiul care a urmărit stabilirea unor corelaţii între constituenţii volatili, conţinutul total 

de polifenoli, capacitatea antioxidantă şi activitatea antimicrobiană ale uleiurilor volatile de pătrunjel, 

leuştean, busuioc şi cimbru în vederea utilizării lor la potenţial maxim în conservarea produselor 

alimentare. Hidrocarburile monoterpene au fost compușii chimici cei mai abundenți din EO-urile de 

pătrunjel, leuștean și cimbru, iar în EO de busuioc predomină monoterpenele oxigenate și 

este prezentat modul în care operațiunile post-recoltare, manipularea și depozitarea ierburilor 
proaspete pot scădea conținutul de compuși bioactivi și poate crește contaminanții microbieni. A 
fost testată eficacitatea procesării minimale a pătrunjelului (Petroselinum crispum), mărarului 
(Anethum graveolens) și leușeteanului (Levisticum officinale) prin monitorizarea microbiotei în timpul 
păstrării la rece. Procesarea minimă poate prelungi durata de valabilitate și garantează siguranța 
microbiologică. Numărul total de germenilor (NTG), numărul total de drojdii și mucegaiuri (NTDM) 
au fost corelate cu scorul pentru textura și conținutul clorofilelor totale, vitamin ei C și a polifenolilor 
totali. Un alt studiu prezintă efectul comparativ al uscării, congelării si iradierii asupra calităților 
senzoriale și igienice a plantelor aromatice în scopul îmbunătățirii biodisponibilității acestora. A fost 
evaluat efectul procesării minime combinate cu iradierea gamma (0,7-2,7 kGy) în ceea ce privește 
conținutul de acid ascorbic, polifenoli, capacitatea antiradicală și activitatea antibacteriană a plantelor 
aromatice. Rezultatele au fost comparate cu uscarea naturală (20-22 ° C) și congelarea rapidă (-20 ° 
C). Dozele absorbite de 0,7-1,4 kGy pot fi recomandate fără tratament din punct de vedere nutrițional, 
deoarece conținutul de vitamina C a fost mai bine conservat și s-a observat o creștere semnificativă a 
conținutului de polifenoli în comparație cu probele de control. În ultimul studiu al acestui capitol se 
compară efectele uscării, congelării și iradierii, determinându-se efectul asupra parametrilor 
biochimici și microbiologici. Iradierea gama (0,7 - 2,7 kGy), uscarea și congelarea au fost evaluate 
prin efectul lor asupra culorii, texturii și aromelor. Rezultatele au fost corelate cu conținutul de 
clorofilă, conținutul de apă și încărcarea microbiană. Analiza componentelor principale (PCA) a 
generat o hartă a preferințelor consumatorilor.
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fenilpropanoizii. În ceea ce privește activitatea antibacteriană, toate uleiurile esențiale testate au 

prezentat efecte inhibitoare și bactericide asupra bacteriilor testate.  

      

          

         

         

        

  

         

           

          

        

           

        

            

         

          

           

          

           

         

           

            

            

        

 

             

             

  

        

            

           

         

           

 În scopul obţinerii unor produse alimentare funcționale folosind compuşi bioactivi din matrici 
vegetale cu potențial antimicrobian, un alt studiu s-a focusat pe găsirii unor alternative, respectiv a 
unor compuși bioactivi care să fie utilizați în ingineria alimentară. În studiul Influența tratamentelor 
de extracție asupra unor substanțelor fitochimice și asupra activității biologice a merișoarelor ne-am 
propune să caracterizăm fitochimic merișoarele (Vaccinium vitis-idea L.) proaspete sau pre-tratate 
(congelate și uscate) și să evaluam bioactivitatea acestora. Profilul și conținutul antocianinelor au fost 
analizate prin HPLC-PDA, compușii fenolici totali și flavonoide au fost determinate spectrofotometric 
iar activitatea antioxidantă a fost evaluată prin testul cationilor radicali ABTS +. Activitatea 
antibacteriană a fost testată împotriva bacteriilor Staphylococcus aureus, Escherichia coli și 
Salmonella Typhimurium. Rezultatele acestui studiu și a celor anterior prezentate, au condus la 
obținerea unor produse alimentare funcționale. În studiul publicat în revista CyTA-Journal of Food, 
Caracterizarea siropului din muguri de pin și efectul său asupra proprietăților fizico-chimice și 
senzoriale ale kefirului, s-a urmărit dezvoltarea unui kefir cu valoare adăugată prin suplimentarea 
acestuia cu sirop de muguri de pin. Într-un alt studiu Influența polenului, semințelor de chia și 
merișoarelor asupra caracteristicilor fizice și probiotice ale iaurtului, s-a investigat efectul 
suplimentării iaurtului cu polen, semințe de chia și merișoare asupra stabilității bacteriilor lactice 
Rezultatele privind proprietățile microbiologice și fizico-chimice, arată că adăugarea unor compuși 
bogați în polifenolici ar putea fi considerată o sursă de ingrediente pentru suplimentarea iaurtului, 
demonstrându-se și importanța acceptabilității consumatorilor în ce privește dezvoltării de noi 
produse. Un alt studiu cu aplicabilitate în industria alimentară care este inițiat de echipa noastră de 
cercetare se referă la obținerea unui soluții pulverizabile având la bază uleiuri esențiale, pentru tratarea 
brânzeturilor cu pasta tare. Scopul studiului a fost de a reduce pierderile economice importante în 
industrie, din cauza contaminării brânzei cu pastă tare în timpul maturării, folosită o soluție 
pulverizabilă cu ulei esențial din busuioc și cimbru.
 Activitatea de cercetare științifică și publicistică după finalizarea tezei de doctorat se poate 
prezenta astfel: am publicat 1 capitole la editură internaţională, 2 cărţi de specialitare la edituri 
naţionale, 3 manuale didactice publicate la edituri naționale şi 2 îndrumãtoare de lucrări practice. Am 
realizat în calitate de autor principal/corespondent sau co-autor 29 de artiole ISI/ ISI proceeding (5 
lucrări ISI au fost premiate de UEFISCDI) și 84 articole BDI. Cercetările s-au concretizat şi în 2 cereri 
de brevet de invenţie, 7 proiecte de cercetare în calitate de director/responsabil proiect (3 proiecte PNII 
cecuri de inovare, 1 proiect instituțional POSTDRU, 1 grant academic, două proiecte cu mediul de 
afaceri și 17 proiecte ca membru activ în echipa de cercetare. Am obținut 17 distincții la Salonul
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Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii "Pro Invent, obținând diplome de excelență și o 

medalie de aur.   

           

           

 

         

  

        

optimizare şi determinarea stabilităţii lor. Astfel se are în vedere o combinare eficientă a activităţilor 

de cercetare cu cele educaţionale cu scopul de a promova inovarea în industria alimentară.  

  

       Cercetările viitoare vor fi îndreptate pe direcţii particularizate, astfel: caracterizarea extractelor 
din plante cu activităţi biologice în scopul dezvoltarea de produse sau de ingrediente funcţionale utile 
în industria alimentară, ambalaje bioactive cu activitate antimicrobian ă și prebiotice-cultivare,

În partea a doua sunt prezentate planurile de evoluţie şi dezvoltare ştiinţifică şi academică, 
planuri care au definit ca prim obiectiv creşterea vizibilităţii, calităţii ştiinţifice şi al recunoaşterii 
naţionale şi internaţionale a cercetărilor.
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ABSTRACT 

 

           

         

         

       

     

      

 

          

      

         

  

        

          

      

      

       

 

Chapter (2.1) Bioactive compounds from vegetal matrice used in the food industry for the 

stability and viability of lactic bacteria, - presents original studies that start from the necessity of 

finding an adequate nutritional source for survival and the stability of the lactobacilli during the 

validity of the fermented dairy products. Thus, the first study of this chapter shows all the 

transformations suffered by the compounds of the milk and of the acid dairy products, transformations 

which led to the immersion of the study, through the analyzation of the evolution of amino acids, fat 

acids, respectively of the proteolytic bacteria and alteration. All the stated transformations are 

correlated and interpreted through the prism of the modifications suffered by the lactic microorganisms 

(lactobacilli), throughout the post-acidification period (considered storage period). The purpose is to 

create optimal conditions for obtaining fermented dairy products that harness the superior qualitative 

potential to the consumer. With the help of the obtained results, the reaching of a solution was imposed 

regarding the improvement of the viability and stability of the lactic acid bacteriawith bioactive 

compounds, the following presented study, evaluating the way in which goji fruits and honey improves 

The habilitation thesis presents the results of scientific and academic activities, on food 
engineering, from the moment of the defense of the doctoral thesis, October 2006, until present. At 
the end of the thesis there are presented the developing plans and the evolution of the didactical career 
and of the researching activities. There are described significant results which were valued through 18 
ISI/ISI proceeding paperworks, 42 BDI paperworks and 2 patent requests. The scientifical activity is 
focused on subjects specifical to food-producing engineering with the purpose of developing 
functional food products.
The habilitation thesis, with the title “Bioactive Compounds from Vegetal Matrice – Extraction, 
Characterization and Applicability in the Food Industry” is structured in three parts, accordingly:
the first part presents scientific and professional realities, second part is focused on the career 
development plan and final part presents the bibliography.
 After a short introductory chapter, the first part presents the main researching directions 
addressed which provide the basis of the realization of this thesis that are: (1) Bioactive compounds 
extracted from vegetal matrice used in the food industry for the stabilization and viability of lactic 
bacteria, (2) Characterization of bioactive compounds from unprocessed or minimally processed 
vegetal matrice, (3) Natural/bioactive compounds with antimicrobial potential and their applicability 
in the food industry.
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the viability of the lactic acid bacteria(LAB) and the concomitant development of microflora, but also 

the sensorial quality of the yogurt and its physico-chemical properties. 

Chapter (2.2) Characterization of bioactive compounds from unprocessed or minimally 

processed vegetal matrice, presents the results of the research of our team, studying aromatic plants 

differently processed and testing the effectiveness of minimal processing of these. In the first study of 

this chapter is presented the way in which post-harvesting operations, handling and storage get of the 

fresh herbs can decrease the bioactive compounds content and can increase microbial contaminants. 

        

     

preservation. The minimal processing can prolong the validity period and guarantees the 

microbiological safety. The total number of germs (NTG), total number of moulds and yeasts (NTDM) 

were correlated to the score for the texture and content of total chlorophyll, C vitamins and total 

polyphenols. Another study presents the comparative effect of drying, freezing and irradiation on the 

sensorial and hygienic qualities of aromatic plants with the aim of improving their bioavailability. The 

effect of the minimal processing combined with gamma irradiation (0,7-2,7 kGy) was evaluated 

regarding the content of ascorbic acid, polyphenolls, anti radical capacity and antibacterial activity of 

aromatic plants. The results were compared to the natural drying (20-22o C) and quick freezing (- 20o 

C). The absorbed doses ranging between 0,7-1,4 kGy can be recommended without treatment from a 

nutritional point of view, because the C vitamin content was better preserved and a significant increase 

of the polyphenolls content compared to the control samples. In the last study of this chapter the effects 

of drying, freezing and irradiation are compared, discovering the effect on the biochemical and 

microbiological parameters. Gamma irradiation (0,7 – 2,7 kGy), drying and freezing were evaluated 

through their effect on colors, texture and flavors. The results were correlated with chlorophyll, the 

water content and microbial charge. The analysis of the main compounds (PCA) generated a map of 

consumers’ preferences.  

Chapter (2.3) Natural/bioactive compounds with antimicrobial potential, with applicability in 

the food industry presents original studies regarding the comparison of the antibacterial effects of 

many essential oils (EO) simple or in combination to different Gram-positive ori Gram-negative 

bacteria which are associated to the food products. The modern methods used are: difusimetric Kirby-

Bauer, MIC method (determination of minimal inhibitor concentration) and statistical tests that used 

a statistic software Minitab. The results published in Q1 publication were rewarded in the year 2019, 

when the authors’ collective received a diploma for the most quoted article from the publication (17 

quotations in 2018). Now, the article has reached 65 quotations. Also in this chapter is presented the 

            
            

The effectiveness of minimal processing of parsley (Petroselinum crispum), of the dill (Anethum
graveolens) and of the lovage (Leviticum officinale) through monitoring the microbiota through cold
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study that monitored the establishment of correlations between volatile constituents, the total amount 

of polyphenolls, antioxidant capacity and antimicrobial activity of volatile oils of parsley, lovage and 

thyme regarding their utilisation at maximum potential in preserving food products. Monoterpens 

hydrocarbs were the compounds most abundant in parsley, lovage and thyme, and in basil EO are 

predominant the oxygenate monoterpens and phenylpropanoids. Regarding antibacterial activity, all 

the essential oils that were tested presented inhibitating and bactericide effects on the bacteria tested.  

        

       

       

          

      

       

      

       

      

     

      

            

         

         

          

       

          

     

 

Another study with applicability in the food industry which is initiated by our team of research 

refers to obtaining a sprayable solution based on essential oils for treating cheese with hard paste. The 

purpose of the study was to reduce significant economical losses in the industry caused by 

contaminating hard paste cheese during maturation by using a sprayable solution with basil and thyme 

essential oil.  

       

       

      

      

 With the intent of obtaining some functional food products using bioactive compounds from 
vegetal matrice with antimicrobial potential, another study focused on finding alternatives, 
respectively of some bioactive compounds to be used in food engineering. In the study “The influence 
of extraction treatments on some fitochemical substances and on biological activity of cranberries” we 
propose to phytochemically characterize cranberries (Vaccinium vitis-idea L.) fresh or pre-treated 
(frozen or dried) and to evaluate their bioactivity. The profile and content of antocyanins were 
analyzed through HPLC-PDA, total phenolic compounds and flavonoids were determined 
spectrophotometrically and antioxidant activity was evaluated through the ABTS+ radical cations. The 

antibacterial activity was tested against Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Salmonella 
Typhimurium. The results of the study and to those previously presented led to obtaining some 
functional food products. In the study published in the CyTA-Journal of Food, “Characterization of 
the pine buds syrup and its effect on the physico-chemical and sensorial of the kefir”, the development 
of a kefir with added value was intended through supplementing it with pine buds syrup. In another 
study “The influence of pollen, chia seeds and cranberries on the physical and probiotic 
characteristics of the yogurt”, was investigated the effect of supplementing yogurt with pollen, chia 
seeds and cranberries on the stability of lactic bacteria. Results regarding microbiological and physico 
chemical properties shows that adding polyphenol rich compounds could be considered a source of 
ingredients for supplementing the yogurt, demonstrating also the importance of acceptability of the 
consumers regarding the development of new products.

 The scientific and publicist research activity after the finalization of the doctorate thesis can be 
resumed: we published one chapter at international publishing house, 2 specialization books at 
national publishing houses, 3 didactic manuals published at national publishing houses and 2 practical 
papers guides. We realized as main author/correspondent or co-author 29 ISI/ ISI proceeding articles
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(4 ISI paperworks were rewarded by UEFISCDI) and 84 BDI articles. The research also resulted in 2 

patent requests, 7 research projects as director/project responsible (3 PNII projects, innovation checks, 

1 institutional POSTDRU project, 1 academic grant, 2 projects with the business domain and 17 

projects as an active member in the research team. We received 17 distinctions at the “Pro Invent” 

International Saloon of Research, Innovation and Inventions, gaining excellence diplomas and one 

gold medal. 

        

       

 

Following research will be aimed at customized directions, as: characterization of the plants 

extracts with biological activities with the purpose of developing products or functional ingredients 

useful in the food industry, bioactive packaging with antimicrobial activity and prebiotics- cultivating, 

optimization and and determination of their stability. Thus, an efficient combination of researching 

and educational activities is intended, with the scope to promote innovation in the food industry.  

 

 

 

 

                

              
 

In second part there are presented the evolution and scientific and academic plans which defined as 

main objective the growth of visibility, scientifical quality and national and international recognition of 
the researchers.
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