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1. Scopul programului: IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA SI UTILIZAREA BIORESURSELOR 

PENTRU OBTINEREA DE SUBSTANTE UTILE IN SCOPUL VALORIFICARII ACESTORA SI 
CONSERVARII BIODIVERSITATII 

2. Modul de derulare al programului 
Obiectiv I: CARACTERIZAREA SUBSTANTELOR SI PROCESELOR DE BAZA ALE SISTEMELOR 
BIOLOGICE SI A INTERELATIILOR LA NIVEL MOLECULAR SI/SAU CELULAR IN VEDEREA 
CONTROLARII SI DIRIJARII PROPRIETATILOR LOR.  
 

2.1. Descrierea activităţilor  
09-360101: „Elaborarea de noi  metode  si tehnici bioanalitice cu caracteristici specifice si selective” 
Faza 1/2012: Cercetari privind realizarea unei metode cromatografice de determinare a polifenolilor”   
Faza 2/2012/: Studiul spectrofotometric al capacitatii antioxidante a unor extracte naturale  
 În faza 1: a fost optimizata o metoda HPLC-MS selectiva, sensibila si destul de simpla pentru determinarea 
simultana a 11 compusi polifenolici din extracte de plante. S-a realizat o validare partiala a metodei de analiza 
stabilita, in termeni de sensibilitate, domeniu de liniaritate, repetabilitate a raspunsului. Metoda dezvoltata s-a dovedit 
robusta si, in plus, considerand valorile caracteristicilor de performanta obtinute, se poate aplica pentru analiza de 
rutina a compusilor polifenolici din extracte de plante. 
Identificarea a 11 compusi cu potentiala activitate antioxidanta permite, in urma corelarii cu rezultatele ce se vor 
obtine in urmatoarea etapa (Studiul spectrofotometric al capacitatii antioxidante a unor extracte naturale), formularea 
unor concluzii si ipoteze privind mecanismul cauza efect in cazul plantelor studiate. 

În faza a 2-a: identificarea si determinarea cantitativa a 11 compusi cu potentiala activitate antioxidanta si cu 
actiuni terapeutice cunoscute si utilizate traditional in etno-farmacia meridionala si romaneasca a permis, in urma 
corelarii cu rezultatele obtinute in ultima etapa corelarea structurii compusilor identificati ca si principii active cu 
mecanismul de tip transfer de elextroni-transfer de hidrogen specific activitatii anti-radicalice si cu efectele terapeutice 
raportate in literatura. 
Rezultatele obtinute vor fi argumentate si de noi date care se vor obtine in etapele ulerioare, astfel incat sa se realizeze 
o atribuire cat mai exacta a mecanismelor de actiune si reactiilor metabolice pentru fiecare dintre compusii de interes 
identificati. 
Faza 1/2013: Determinarea parametrilor operationali ai separării electroforetice în sistem capilar pentru compușii 
biologic activi din plante 
Faza 2/2013: Realizarea de biosenzori bazati pe inhibitie enzimatica pentru determinarea unor toxine din probe cu 
matrice complexa. 
Faza 3/2013: Realizarea unei metode cromatografice de determinare a unor compusi biologici activi utilizand detectia 
MS 
Faza 4/2013: Stabilirea criteriilor de performanta pentru separarea si cuantificarea vitaminelor hidrosolubile prin 
electroforeza . 
Faza 5/2013: Determinarea cantitativa a unor compusi biologic activi prin cromatografie de inalta performanta cu 
detectie.  
Faza 6/2013: Identificarea unor compusi bioactivi si a unor contaminati din plante cu potential economic din zone 
umede 
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Faza 7/2013: Evaluarea raspunsului celular si biochimic pe modele experimentale in vitro a unor principii biologic 
active radioprotective din surse vegetale 

În faza 1: Electroforeza capilară s-a dovedit a fi o metodă rapidă şi selectivă pentru analiza simultană a acizilor 
organici din extracte de plante, separarea celor 5 acizi aleşi (succinic, malic, tartaric, citric și lactic) realizându-se în 
aproximativ 12 minute. Metoda propusă a fost aplicată cu succes pentru determinarea acizilor organici în extracte 
apoase din plante medicinale (ceaiuri). S-a stabilit că metoda este potrivită pentru scop prin caracterizarea unor 
parametri de performanţă ai metodei precum selectivitate, precizie, exactitate, linearitate, limita de detecţie şi limit ă de 
cuantificare. 
Patru din cei 5 compuşi de interes au fost aproape tot timpul prezenţi în probele analizate excepţie făcând acidul lactic 
care lipseşte cu desăvârşire din cele 6 tipuri de extracte sau se situează sub limita de cuantificare. Acidul tartaric nu a 
fost detectat în 2 tipuri de ceaiuri (muşeţel şi tei) în niciuna din formele extrase, infuzie sau decoct. Acidul malic este 
prezent în toate cele 6 tipuri de probe cu valori ale concentraţiei cuprinse între 18.3 si 111.5 mg/L. Acidul citric este de 
asemenea prezent în toate tipurile de probe excepţie făcând infuzia de ceai de tei unde acesta s-a aflat sub limita de 
cuantificare iar în decoct a prezentat  cea mai mică valoare a concentraţiei 7.3 mg/L. Alături de alți compuși mai mult 
studiați, ca acizii polifenolici, acizii organici cu moleculă mică din diversele plante medicinale pot fi responsabili 
pentru acțiunile terapeutice ale acestor plante, fie ca intermediari metabolici necesari pentru obținerea altor compuși, 
fie direct, ca agenți de chelare ai metalelor toxice sau pentru eventualul efect antitumoral ce ar trebui aprofundat mai 
mult în studii viitoare. 

În faza 2: Pentru analiza insecticidelor sunt utilizate tehnici cromatografice de lichid sau gaz care dau rezultate 
bune, dar au si dezavantaje cum ar fi necesitatea de a efectua etape de extractie, timpul lung necesar pentru o analiza, 
imposibilitatea de a face echipamente portabile, necesitatea de a avea operatori cu inalta specializare si costul lor 
ridicat. Biosenzorii nu se doresc a fi inlocuitori pentru tehnicile cromatografice, utilizarea lor avand ca scop 
identificarea probelor potential periculoase de o maniera usoara, rapida si ieftina. A fost utilizata imobilizarea prin 
inglobare in sol-gel pe electrozi screen-printati modificati cu TCNQ. Această metodă de imobilizare a fost aleasă 
datorită avantajelor pe care matricea sol-gel le prezintă cum ar fi: (i) simplitatea preparării, (ii) încapsulare la 
temperatura ambiantă, (iii) stabilitatea mecanică, (iv) inertă chimic, (v) porozitatea adaptabilă, (vi) posibilitatea de 
imobilizare în condiţii blânde.AChE imobilizata a fost incubata cu probele pentru a permite insecticidelor de a inhiba 
enzima. Prin masurarea diferentei de activitate enzimatica inainte si dupa contactul cu proba, a fost estimata cantitatea 
de insecticide gasite. Inhibiţia AChE încapsulată în matrice sol-gel a fost determinată pentru trei insecticide 
organofosforice şi anume paraoxon, diclorvos şi clorpirifosmetil oxon. 
Au fost folosite două tipuri de precursori MTMOS şi TMOS. Modificarea rapoartelor între cei doi precursori a permis 
obţinerea unei matrice de sol-gel cu porozităţi şi grade de reticulare reglabile, astfel s-a permis imobilizarea cu o bună 
stabilitate operaţională a enzimei. A fost studiată stabilitatea operaţională a biosenzorilor şi cele mai bune rezultate au 
fost obţinute pentru rapoartele A3 şi C2. Pentru varianta A3 media răspunsului în cazul unui singur biosenzor a fost de 
114,9 ± 3 nA, (n=12) iar pentru C2 de 149,3  ± 3 nA (n=12).  Cea mai bună limită de detecţie a fost obţinută în cazul 
clorpirifos-metil oxonului şi anume 0,001µM. 

În faza 3, Metodele HPLC DAD si HPLC MS propuse au fost aplicate cu succes pentru identificarea si 
determinarea polifenolilor in extractele alcoolice de Thymus capitatus. Metoda HPLC DAD dezvoltata a fost 
caracterizata in termeni de: selectivitate, precizie, exactitate, linearitate, limita de detectie si limita de 
cuantificare.Polifenoliii din probe au fost identificati prin trasarea spectrelor MS in modul SCAN negativ, si 
compararea timpilor de migrare (tM) cu cei obtinuti pentru standardele de polifenoli. Toti cei 10 compusi de interes au 
fost prezenti in probele analizate iar compusul care a fost gasit in concentratie mare in toate probele a fost acidul 
rozmarinic (1,98-5,71 mg/g su). Alti compusi prezenti in cantitati considerabile in probele studiate  au fost rutinul 
(1,65-0,48 mg/g su), apigeninul (0,10-0,32 mg/g su). Continutul polifenoli obtinut prin metoda propusa este 
comparabil cu ce s-a raportat in literatura, rezultatele demonstrand ca prezenta metoda este potrivita pentru 
determinarea polifenolilor in diferite extracte din plante medicinale, sau plante in general. 

Prin metoda cromatografica cu detectie MS au putut fi identificati atat compusii care au fost ulterior 
cuantificati dar si alti compusi de genul: taxafolinului, eriodictiolului, naringeninului, luteolinului, taxafolinului. 

In faza 4, In cadrul studiului din aceasta faza a proiectului au fost stabiliti parametrii operaționali optimi care 
permit utilizarea metodelor si tehnicilor adecvate in caracterizarea unor substante importante in metabolismul celular 
cum sunt vitaminele hidrosolubile. S-au identificat principalele surse de vitamine hidrosolubile ( B1, B2, B3, B5, B6, 
B7, B9, C) precum si principalele functii ale acestora in organism. 
Exista o multitudine de metode analitice standardizate pentru determinarea vitaminelor in general si a celor 
hidrosolubile in special, metode mentionate in cataloage de produs si in FR IX si X.. Electroforeza in general si 
electroforeza capilara (CE) in special, este o metoda de separare rapida si cu un spectru larg de aplicatii. Avantajele 
cele mai atractive ale acestei tehnici sunt procedura simpla, volumul mic de proba (nanolitri), consumul redus de 
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reactivi si solventi, eficienta ridicata, timpul scurt de analiza, rezolutia, specificitatea si sensibilitatea mare,  rapiditatea 
conferita de posibilitatea analizei simultane a mai multor probe, precum si numeroasele variante de separare. Aceasta 
metoda a fost aplicata cu succes in determinarea vitaminelor hidrosolubile (complexul de vitamine B si vitamina C). 
Au fost evidentiate  de asemenea performantele datorate diferitelor tipuri de detectie utilizate in CE.  

In faza 5, Scopul acestei etape de cercetare a fost caracterizarea unor principii active de origine vegetala, 
respectiv a polifenolilor utilizand tehnici de cromatografie de inalta performanta (HPLC) cu detectie in UV-VIS si 
fluorescenta. S-a realizat un studiu comparativ privind tehnicile de cromatografie HPLC cu diferiti detectori (UV-VIS, 
fluorescenta, spectrometrie de masa, RMN, electrochimie). S-a evidentiat utilitatea si specificitatea fiecarui tip de 
detector in functie de structura de baza a compusilor de analizat, de cantitatea in care ei se gasesc in amestecul 
respectiv, de tehnicile de procesare anterioare precum si de gradul lor de complexitatea si de pretul de cost. In vederea 
identificarii si determinarii cantitative a polifenolilor din extracte vegetale au fost selectate ca cele mai fezabile si 
accesibile tehnici HPLC cele cu detectie in fluorescenta si UV-VIS. 
S-au obtinut si purificat doua extracte hidroalcoolice din coada soricelului (Achillea millefolium) si spanz (Helleborus 
purpurascens) in vederea analizei lor cromatografice cu detectie in UV-VIS. Intr-o prima etapa s-au stabilit parametrii 
optimi de lucru precum timpii de retentie pentru 9 standarde utilizate (acid galic, clorogenic, cafeic, p-cumaric, ferulic, 
rutin, miricetin, luteolin, quercetina si apigenina), tipul de solventi de elutie, gradientul acestora si temperatura de 
lucru.  S-au realizat curbele de calibrarea pe baza substatelor de referinta utilizate, dupa identificarea picului fiecarui 
component din amestecul de standarde. Analiza compusilor polifenolici din cele doua extracte vegelate dupa aplicarea 
metodei optimizate a permis identificarea si cuantificarea a 9 compusi polifenolici in extractul de Achillea millefolium 
si 8 compusi polifenolici in extractul de Helleborus purpurascens, in cantitati variabile Cele mai mai valori le-au avut 
acidul colorogenic, luteolinul ai apigeninul in cazul extractului de coada soricelului, respectiv acidul p-cumaric rutinul 
si quercetina pentru extractul de spanz. 

În faza 6: Au fost determinați compuși activi din plante specifice zonelor marginale (zone umede) și comparați 
cu plante de grădină sau comerciale. S-au determinat polifenolii totali, flavonoidele totele, și s-au corelat cu activitatea 
antioxidantă. Totodată compușii polifenolici s-au identificat și cuantificat prin HPLC. 
Astfel, s-a remarcat o corelare a rezultatelor referitoare la polifenoli, deoarece extractele care au prezentat cantități mai 
mari de polifenoli totali sau flavonoide totale au prezentat și activitate antioxidantă mai mare și au prezentat și prin 
cromatografie cantități mai mari din acizi fenolici sau flavonoide. În general, se poate sublinia că: 
- Toate extractele testate prezintă activitate antioxidantă; 
-  Activitatea antioxidantă cea mai mare a fost masurată pentru probele de mentă acvatică și mentă comercială, dar și 
extractele de dentiță și ambrozie prezintă activitate antioxidantă notabilă;  
- Extractele pentru care au fost măsurate valori mai mici ale activității antioxidante sunt cele de mentă de grădină; 
- Valoarea coeficientului de corelație (r) a valorilor activității antioxidante în funcție de conținutul total de polifenoli 
pentru probele luate în lucru a fost de 0,848 pentru metoda cu DPPH și respectiv 0,769 pentru metoda ABTS. Aceste 
valori relevă o buna corelație a cantității de polifenoli din probe cu activitatea antioxidantă manifestată de acestea.  
- În probe s-au cuantificat prin HPLC-MS 11 compuși polifenolici și s-au identificat încă alți 25; din nou, extractele de 
mentă acvatică au prezentat cantitățile cele mai mari de acid rosmarinic și acid ferulic iar extractele de dentiță cantități 
mari de acid clorogenic, acizi fenolici care prezintă o activitate antioxidantă importantă; aceleași extracte conțin și 
cantitățile cele mai mari de apigenin, luteolin sau derivați ai lor (flavonoide). 
Electroforeza capilară s-a dovedit a fi o metodă rapidă şi selectivă pentru analiza simultană a acizilor organici din 
extracte de plante, separarea celor 5 acizi aleşi realizându-se în aproximativ 16 minute. Extractele apoase sub formă de 
infuzie și decoct au prezentat cantități notabile de acid malic și citric și cantități mai mici de acid succinic și tartric. 
Acid acetic nu s-a decelat. În cazul acizilor, cantități mai mari au prezentat extractele de mentă de grădină. 
Pentru determinarea unor ioni metalici din probele de plante s-a folosit o metodă electrochimică, pentru care s-au 
folosit electrozi de carbon sticlos ce au fost modificați cu nanoparticule de argint și dipiridină prin intermediul unui 
strat organic de nitrobenzibipiridină. Fiecare etapă a procesului de modificare a suprafeței electrozilor a fost 
caracterizată prin voltametrie ciclică și spectroscopie de impedanță electrochimică. Electrodul realizat prezinta 
sensibilitate înaltă și selectivitate bună. Deși s-au decelat cantități mici de ioni de Pb sau Cu în plantele analizate, 
acestea s-au situate în domeniul de concentrații admise, prezente în plante și descrise de către Organizația Mondială a 
Sănătății. 

În final, putem spune că menta acvatică din această zonă de tip wetland poate fi folosită mai eficient decât alte 
varietăți de mentă deoarece conține cantități mari de compuși cu activitate antioxidantă, iar dentița constituie și ea o 
sursă de substanțe active ce poate fi valorificată. 

In faza 7 - In aceasta etapa am urmarit stabilirea parametrilor optimi de lucru pentru modele experimentale in vitro 
in vederea evaluarii efectului protector al compusilor naturali din extractele a 2 plante medicinale autohtone: salvie 
(Salvia officinalis) si rozmarin (Rosmarinus officinalis). S-au obtinut si purificat 2 extracte hidroalcoolice din aceste 
plante medicinale prin procedeul macerarii si s-au analizat biochimic prin determinarea continutului in polifenoli 
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totali, in flavonoide precum si evaluarea capacitatii antoxidante (metodele FRAP, DPPH, ABTS). Identificarea si 
cuantificarea individuala a compusilor polifenolici s-a realizat cu ajutorul tehnicii HPLC cu detectie in UV-VIS, 
utilizand 14 substante de referinta (8 acizi polifenolici si 6 flavonoide). Evaluarea citotoxicitatii extractelor vegetale s-
a realizat pe o linie stabilizata de fibroblaste de soarece (NCTC, clona L926) prin metoda MTT. In vederea testarii 
activitatii fotoprotectoare a compusilor naturali am realizat un model experimental in care cultura de celule si mediul 
de cultura suplimentat cu extractele vegetale in concentratii cuprinse intre 25 si 100 µg/mL au fost expuse la radiatii 
UVB la o lungime de unda stabilita ca fiind optima de 312 nm. Iradierea cu UVB a fost realizata si pe probe de celule 
cultivate in mediu fara extracte (martorul pozitiv), iar celulele neexpuse la radiatii au reprezentat martorul negativ. 
Dupa 48h citotoxicitatea in toate probele a fost evaluata cu ajutorul testului MTT, exprimata ca procent din valoarea 
martorului de celule iradiate considerat 100%.      

Datele obtinute in urma analizelor biochimice au demonstrat ca ambele extracte au fost bogate in constituenti 
polifenolici si au prezentat activitati antioxidante mari conform metodelor utilizate. Cele mai mari valori ale actvitatii 
antioxidante au fost determinate in cazul extractului de rozmarin care a avut un continut ridicat in polifenoli. Prin 
metoda HPLC au fost identificati si cuantificati 9 compusi polifenolici atat in extractul de salvie cat si in cel de 
rozmarin, acidul rozmarinic fiind componentul majoritar. Rezultatele testarii biocompatibilitatii extractelor vegetale pe 
culturi de celule au evidentiat in cazul celor doua specii ca acestea stimuleaza cresterea si proliferarea celulelor in 
cultura (viabilitate celulara peste 80%) pana la concentratia de 50 µg/mL de extract vegetal. In urma experimentului 
privind demonstrarea efectului fotoprotector al extractelor studiate s-a constatat ca protectia optima fata de radiatiile 
UVB (312 nm) le-au avut urmatoarele concentratii: 25 µg/mL in cazul extractului de salvie si 50 µg/mL pentru 
extractul de rozmarin.   

Faza 1/2014: Influenta factorilor de mediu abiotici asupra compozitiei chimice a unor specii de plante medicinale 
din regiunea Dunarii inferioare (Dobrogea) si Muntenia (Capsella bursa-pastoris si Marrubium vulgare) 

În faza 1: Activitatile de cercetare desfasurate in perioada de raportare au constat in studiul influentei 
principalilor factori de mediu abiotici (intensitatea luminii, temperatura, umiditate, vant) asupra compozitiei chimice a 
speciilor de plante medicinale Capsella bursa-pastoris si Marrubium vulgare colectate din regiunea Dunarii inferioare 
(Dobrogea) si Muntenia. 

Studiul comparativ al continutului unor compusi bioactivi (polifenolilor totali si flavone) din extractele 
vegetale luate in studiu arata un continut de polifenoli totali si flavone semnificativ mai ridicat la plantele recoltate din 
regiunea Dunarii inferioare (Dobrogea) pentru aceasi specie de planta. La fel, activitatea antiradicalica a fost 
semnificativ mai ridicata la plantele din zona Dobrogea decat a plantelor similare din zona Muntenia. Astfel, se poate 
spune ca sinteza metabolitilor secundari studiati la plantele recoltate din zona Dobrogei a fost stimulata de umiditatea 
mai ridicata, valori ale temperaturii moderate si o nebulozitate mai scazuta, in timp ce in zona Munteniei umiditatea 
relativa este mai mica, iar temperaturile sunt in limite mai mari (iarna sunt mult mai scazute, iar vara mult mai 
ridicate). 

Rezultatele obtinute demonstreaza ca plantele medicinale recoltate din regiunea Dunarii inferioare (Dobrogea) 
au un continut mai ridicat in principii active cu actiune antiradicalica, prin stabilirea ipotezelor de lucru - functie de 
nebulozitatea atmostferica, umiditate, precipitatii, momentul recoltarii, tipul de extract etc. - putandu-se realiza o 
valorificare superioara a resurselor vegetale luate in studiu. 

Faza 1/2015: ”Utilizarea extractelor apoase de propolis in sinteza de nanoparticule cu caracteristici specifice, 
stabilirea conditiilor operationale optime” 

În faza 1: S-a demonstrat creșterea randamentului de extracție a compușilor din propolis în mediu apos prin 
utilizarea unor medii de extracție cu valori de pH diferite, datorită modificarii constantelor de partiție, procesul de 
extracție fiind influențat și de prezența altor specii chimice existente în mediile de extracție. 
 A fost dezvoltată o metodă nouă, originală de electroforeză capilară zonală (CZE) pentru separarea și cuantificarea a 
20 de polifenoli; metoda CZE dezvoltată este sensibilă (limitele de detecție au variat între 0,02 µg mL−1 pentru 
quercetin și acacetin, respectiv 1,75 µg mL−1 pentru pinostrobin), liniară(2,5-50 µg mL-1), repetitivă, reproductibilă 
(valorile RSD pentru repetabilitate nu au depășit valoarea de 4,86% iar pentru reproductibilitate valoarea de 5,07 %) și 
exactă (procentele de regăsire au avut valori cuprinse între 85,0% și 111,0%).  
Au fost obținute nanoparticule de aur pornind de la HAuCl4  și extractele apoase de propolis. S-a demonstrat că 
formarea nanoparticulelor de aur este dependentă de concentrația extractului, raportul de combinare cu HAuCl4, 

valoarea de pH a mediului de reacție și temperatură. S-a arătat prin difracție cu raze X că nanoparticulele obținute au 
structură cristalină de aur iar dimensiunile particulelor sunt cuprinse între 20-60 nm, în forma hidratată și 11,62-18,97 
nm în stare uscată.Toate nanoparticulele de aur obținute au prezentat activitate catalitică (reducătoare). Atât extractele 
apoase de propolis cât și nanoparticulele obținute cu ajutorul acestora nu au prezentat activitate antimicrobiană, în 
schimb, suspensiile de nanoparticule au prezentat un potențial antitumoral mai accentuat în comparație cu extractele 
apoase de propolis. În timp ce extractele de propolis sunt toxice și pentru celulele normale, suspensiile de 
nanoparticule nu prezintă toxicitate față de celulele normale ci doar față de cele tumorale, ceea ce este un efect foarte 
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promițîtor pentru utilizarea lor ca agenți antitumorali. De asemenea, se observă o creștere în timp a activității 
antitumorale, aceasta fiind mai accentuată la 72 de ore. 
 

09-360102: „Caracterizarea fizico-chimica si biochimica a unor compusi biologic activi din extracte vegetale 
in vederea obtinerii de fitopreparate destinate medicinei regenerative” 

 Faza 1/2009 – Obtinerea extractelor vegetale si evaluarea cantitativa a principiilor lor biologice 
  Prima faza contractuala a proiectului a urmarit obtinerea extractelor vegetale si a componentelor active 
continute in acestea (acizi polifenolici, flavonoide, polizaharide) din trei specii de plante medicinale din flora spontana 
romaneasca: arnica (Arnica montana L)., urzica (Urtica dioica L.) si pelinul (Artemisia absinthium L.)  prin metode 
fezabile precum si analiza calitativa si cantitativa a acestora. Intr-o prima etapa s-au realizat variante de extracte 
vegetale si s-au stabilit metodele de extractie pentru compusii polifenolici si pentru polizaharidele din compozitia lor. 
Astfel, polifenolii s-au extras in mediu apos si in mediu hidroalcoolic (alcool etilic 70%), iar polizaharidele cu solutii 
de acetona, metanol si solutii apoase la temperaturi ridicate. Purificarea acestora s-a realizat prin precipitari succesive 
cu etanol in concentratii variind intre 30% si 90%, obtinandu-se astfel cate 4 fractii de polizaharide pentru fiecare 
planta studiata.  

S-au stabilit apoi metode de analiza calitativa (cromatografia in strat subtire) si cantitativa (spectroscopia si 
cromatografia de lichide de inalta performanta in faza inversa – RP-HPLC) pentru identificarea si cuantificarea 
compusilor biologic activi din extractele obtinute. Analiza calitativa prin cromatografie in strat subtire a extractelor 
vegetale obtinute a evidentiat prezenta a cel putin 3, 6 respectiv 4 fractii polifenolice ale extractului, de arnica, urzica 
si pelin si a 4 fractii de polizaharide in fiecare din aceste 3 extracte.  

Rezultatele analizelor fizico-chimice au demonstrat ca valorile continutului in principii biologic active sunt 
dependente de tipul metodei de extractie. Probele obtinute prin extractie cu etanol au prezentat un continut mai mare in 
polifenoli, flavonoide, comparativ cu cele extrase in mediu apos. Utilizarea metodelor spectrofotometrice pentru 
determinarea cantitativa a compusilor polifenolici si polizaharidici a evidentiat ca arnica contine cea mai mare 
cantitate de acizi polifenolici, urmata de pelin si urzica. In cazul extractelor polizaharidice, cele mai bogate fractii in 
hexoze totale si acizi uronici au fost F3-pelin, F3-arnica si F2-urzica. 

Separarea polifenolilor prin RP-HPLC a permis identificarea si dozarea acizilor: galic, clorogenic, cafeic, cumaric 
si ferulic precum si a flavonoidelor: rutin, luteolin, quercetin, mircetin si apigenin. Cantitatile acestora au variat in 
functie de tipul de polifenol separat si de planta utilizata. Rezultatele obtinute evidentiaza ca cea mai mare cantitate de 
acizi polifenolici se gaseste in arnica, iar extractul de pelin este foarte bogat in flavonoide. 

Activitatea antioxidanta a extractelor obtinute comparativ cu capacitatea antioxidanta a trolox-ului (TEAC) a fost 
dependenta de  metoda de extractie si continutul in flavonoide. Cel mai puternic efect antioxidant s-a evidentiat in 
cazul extractelor hidroalcoolice de pelin (Artemisia absinthium L) si arnica (Arnica montana L.) prin ambele metode 
de evaluare a activitatii antioxidante cea spectrofluorimetrica (metoda ORAC) si cea spectrometrica (metoda cu 
DPPH).  

Rezultatele obtinute in cadrul acestei faze de cercetare au fost diseminate prin publicarea unei lucrari stiintifice 
intr-o revista indexata intr-o baza de date internationala (Scopus) (Archives of the Balkan Medical Union) si publicarea 
unei lucrari stiintifice intr-o revista cu ISSN (Romanian Biological Sciences). 
  Faza 1/2010 – Evidentierea in vitro a activitatii biologice a extractelor vegetale si a componentelor biologice 

Faza contractuala a proiectului a urmarit testarea efectului in vitro a extractelor vegetale totale si a polizaharidelor 
obtinute din trei specii de plante medicinale din flora spontana romaneasca: arnica (Arnica montana L)., urzica (Urtica 
dioica L.) si pelinul (Artemisia absinthium L.) asupra celulelor in cultura. De asemenea tot in faza prezenta s-a urmarit 
si determinarea activitatii antimicrobiene a extractelor vegetale totale.  

Pentru studiul de fata s-au selectat  extractele totale din cele trei plante medicinale precum si fractiile 
polizaharidice F3 (arnica si pelin) si F2 (urzica), bogate in acizi uronici si hexoze totale, obtinute in faza precedenta..  

Pentru a fi testate pe culturi celulare, extractele totale si polizaharide au fost concentrate prin evaporarea 
solventului si au fost redizolvate in mediul de cultura. Extractele astfel obtinute, au fost sterilizate si evaluate din 
punct de vedere al biocompatibilitatii utilizand o linie stabilizata de celule fibroblaste (NCTC) provenita din Colectia 
Europeana de Culturi Celulara (ECACC). Viabilitatea celulara s-a determinat prin metode calitative (microscopie 
optica) si prin metode cantitative, spectrofotometrice utilizand rosu neutru (RN) si lactat dehidrogenaza (LDH). 

Intr-o prima etapa s-a vizualizat la microscopul optic morfologia celulelor cultivate in prezenta extractelor 
vegetale totale (50,100, 500, 1000, 2000, 3000 µg/mL) si a polizaharidelor (0.01, 0.05, 0.1, 0.5 si 1µg/mL, pentru F3-
arnica, 1, 10, 50, 100µg/mL pentru F2-urzica si respectiv  10, 100, 200, 300µg/mL pentru F3- pelin). Analiza 
morfologiei celulelor dupa colorare cu solutie Giemsa a demonstrat ca extractele pastreaza un aspect morfologic 
asemanator cu cel al martorului (cultura celulara netratata) la urmatoarele concentratii de extracte vegetale: 50µg/mL 
pentru arnica, 500 µg/mL la urzica si 2000µg/mL la pelin. Celulele cultivate in prezenta fractiilor polizaharidice 
selectate, obtinute din extractele de  Arnica montana L.(F3), Urtica dioica L.(F2) si Artemisia absinthium L.(F3) au 
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evidentiat mentinerea unei morfologii normale la concentratii de pana la 0.5µg/mL pentru arnica, 50µg/mL la urzica si 
500µg/mL la pelin.  

In vederea evaluarii gradului de viabilitate si proliferare a fibroblastelor in prezenta probelor testate dupa 24h de 
cultivare, s-a determinat preluarea de catre celulele vii a colorantului vital rosu neutru si eliberarea in mediul 
extracelular a enzimei lactat dehidrogenaza (indicator al celulelor moarte). Metodele au permis stabilirea dozelor 
optime de extracte totale si polizaharide care nu afecteaza proliferarea, viabilitatea si morfologia celulara, respectiv 
maxim 50µg/mL pentru extractul de arnica, 500 µg/mL pentru extractul de urzica, 2000µg/mL pentru extractul de 
pelin, 0.5µg/mL pentru F3-arnica, 50µg/mL pentru  F2-urzica si 500µg/mL pentru F3-pelin.   

Pentru testarea activitatii antimicrobiene a extractelor vegetale totale din arnica, urzica si pelin, au fost selectate o 
serie de specii de microorganisme (1 – Staphylococcus aureus ATCC, 2 – Pseudomonas vulgaris ATCC, 3 – 
Pseudomonas aeruginosa – clinica, 4 – Pseudomonas aeruginosa – secretie, 5 – Bacillus cereus ATCC, 6 – 
Streptococcus pneumoniae, 7 – Streptococcus β-hemolitic, 8 – Streptococcus de grup B, 9 – Streptococcus de grup C, 
10 – Escherichia coli ATCC 2302). Mediul de cultura utilizat a fost bulionul nutritiv modificat. Dupa 24h, s-a facut o 
citire spectrofotometrica (620nm), pentru cuantificarea cresterii bacteriene. Datele obtinute in urma testarii activitatii 
antimicrobiene a extractelor vegetale pe majoritatea tulpinilor microbiene au indicat ca toate variantele de extract 
prezinta activitate microbiostatica la anumite concentratii: 17.69mg/mL pentru extractul de arnica, 27.1mg/mL pentru 
cel de urzica si 11.42mg/mL pentru pelin. Cel mai bogat in fitocompusi cu actiune antimicrobiana s-a dovedit a fi 
extractul de arnica. 

Rezultatele obtinute in cadrul acestei faze de cercetare au fost diseminate prin  publicarea unei reviste stiintifice 
intr-o revista indexata BDI (Copernicus) si participarea la o conferinta nationala cu prezentarea unei comunicari. 
  Faza 1/2011 – Obtinerea unor variante de fitocomplex prin asocierea extractelor obtinute si evaluarea 
activitatii lor antioxidante 

Faza contractuala a proiectului a urmarit realizarea unui studiu comparativ privind metodele de determinare a 
capacitatii antioxidante a compusilor vegetali si stabilirea unor rapoarte optime de asociere a extractelor hidroalcoolice 
de Arnica montana L., Urtica dioica L. si Artemisia absinthium L. in vederea realizarii unor fitocomplecsi cu 
activitate antioxidanta ridicata.  

In urma rezultatelor obtinute la etapele I si II, respectiv caracterizarea fizico-chimica si biologica a extractelor 
vegetale si a componentelor lor active si evidentierea in vitro a activitatii lor biologice s-au stabilit 3 variante de 
fitocomplecsi prin amestecul extractelor hidroalcoolice de Arnica montana L., Urtica dioica L. si Artemisia 
absinthium L.. Cele 3 rapoarte de amestecare a extractelor vegetale de arnica, urzica si pelin au fost: a – raportul intre 
extracte de 1:1:1, b – raportul intre extracte de 0.1:1:4 si c – raportul intre extracte de 1.4:1:2. 

Intr-o prima etapa s-au utilizat metode spectrofotometrice pentru determinarea cantitativa a compusilor 
polifenolici (acizi polifenolici si flavonoide) din fitocomplecsii obtinuti. Rezultatele au evidentiat ca variantele a si c 
sunt  mai bogate in astfel de compusi comparativ cu fitocoplexul b.  

Determinarea activitatii antioxidante a celor 3 variante de fitocomplecsi s-a testat prin metode diferite: doua 
spectrofotometrice (DPPH, TEAC) si doua spectrofluorimetrice (chemiluminiscenta cu lucigenina si ORAC). Cel mai 
puternic efect antioxidant s-a evidentiat in cazul fitocomplexului a si fitocomplxului c, indiferent de metoda de analiza 
utilizata. Rezultatele obtinute evidentiaza o proportionalitate directa intre activitatea antioxidanta a fitocomplecsilor 
studiati si continutul acestora in compusi polifenolici ceea ce demonstreaza ca principalii antioxidanti din plantele 
medicinale sunt flavonoidele si acizii polifenolici din continutul lor.  

Rezultatele obtinute in cadrul acestei faze de cercetare au fost diseminate prin  publicarea a 3 lucrari in reviste 
cotate ISI si participarea la o conferinta nationala cu prezentarea unei comunicari. 

Faza 1/2012 – Testarea in vitro a efectului acestor amestecuri vegetale asupra proliferarii si metabolismului unor 
tipuri de celule 

Faza contractuala a proiectului au vizat testarea biocompatibilitatii in vitro a  2 variante de amestecuri de 
componente vegetale provenite de la extracte vegetale ale unor plante autohtone: Arnica montana L., Urtica dioica L. 
si Artemisia absinthium L. urmarind, pe de o parte influenta acestor preparate asupra proliferarii celulare si, pe de alta 
parte, analiza efectului lor asupra caracteristicilor morfologice ale celulelora urmarit evaluarea amestecurilor vegetale 
selectate in culturi de celule. 

In urma rezultatelor obtinute la etapele I si II, respectiv caracterizarea fizico-chimica si biologica a extractelor 
vegetale si a componentelor lor active si evidentierea in vitro a activitatii lor biologice s-au stabilit 2 variante de 
fitocomplecsi prin amestecul extractelor hidroalcoolice de Arnica montana L., Urtica dioica L. si Artemisia 
absinthium L.. Cele 3 rapoarte de amestecare a extractelor vegetale de arnica, urzica si pelin au fost: A – raportul intre 
extracte de 1:1:1 si C – raportul intre extracte de 1,4:1:2. 

Rezultatele obtinuta in urma testarii acestor fitocompusi pe o linie stabilizata de fibroblaste si o cultura primara 
de osteoblaste au evidentiat ca la concentratii ale acestora cuprinse intre 5-50 µg/mL efectul a fost de stimulare a 
proliferarii celulelor si de mentinere a morfologiei normale. 
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Analiza ciclului celular al fibroblastelor si osteoblastelor cultivate in prezenta fitocomplecsilor A si C, dupa 48 
h, a aratat faptul ca, la concentratia de 50 µg/ml cele doua variante de amestecuri nu afecteaza distributia fazelor 
ciclului celular al celor doua tipuri de culturi luate in studiu.  

Datele obtinute in cadrul acestei faze de cercetare au fost diseminate prin  publicarea a 2 lucrari in reviste cotate 
ISI, a unui capitol de carte si prin participarea la o conferinta internationala cu prezentarea unei comunicari. 

Faza 2/2012 – Evidentierea activitatii antiinflamatoare a extractelor vegetale pe modele experimentale in vitro 
Scopul acestei etape de cercetare a fost evaluarea activitatii antiinflamatoare a unor extracte vegetale continand 

acizi polifenolici si flavonoide, obtinute din plante medicinale traditionale din Romania, respectiv Arnica montana L 
(arnica) ,Urtica dioica  L (urzica) si Artemisia absinthium L (pelin)  in scopul utilizarii lor terapeutice. In fazele 
anterioare ale prezentului contract de cercetare s-au selectat doua variante de fitocompusi, obtinute prin amestecarea 
extractelor vegetale enumerate, respectiv varianta A si varianta C.  Studiile s-au efectuat pe modele experimentale in 
vitro, utilizand o linie celulara stabilizata de fibroblaste de soarece NTCT Clona 929, carora li s-a indus inflamatia cu 
agenti chimici (peroxid de hidrogen). Inainte si in timpul inflamatiei, celulele au fost tratate cu extractele vegetale 
studiate prin doua procedee: pretratament si cotratament. Activitatea antiinflamatoare a amestecurilor de extracte 
vegetale a fost evaluata prin determinarea proliferarii si morfologiei celulelor in cultura, evidentierea influentei lor 
asupra peroxidarii lipidice, asupra fazelor ciclului celular precum si determinarea cantitativa a sintezei de compusi ai 
matricei extracelulare in mediul de cultura. 

Rezultatele obtinute in urma tratarii celulelor imflamate cu diferite concentratii de fitocompusi  si evaluarii prin 
metode experimentale cantitative (viabilitate celulara, gradul de peroxidare lipidica) si calitative (observatii de 
microscopie optica) au evidentiat ca pretratarea celulelor cu aceste amestecuri de extracte vegetale este mai eficienta 
decat cotratarea. Cele mai bune rezultate le-a avut varianta de fitocompus C. Analiza ciclului celular a indicat ca prin 
pretratamentul celulelor cu fitocompusii A si C acestia au avut o distributie aproape normala a ciclului celular, spre 
deosebire de celulele cotratate (extracte +  H2O2 simultan) care au prezentat o distributie a fazelor ciclului celular 
alterata. Totusi, poliextractul C a avut o influenta mai buna asupra celulelor in  comparatie cu extractul A.  

Determinarea cantitativa a sintezei de colagen tip I a demonstrat o crestere semnificativa a continutului de 
colagen, in cultura expusa ambelor tipuri de fitocompusi, comparativ cu martorul, fitocompusul C  fiind un potentiator 
mai eficient al sintezei de colagen tip I in tratamentul monostratului celular. 

Datele obtinute in cadrul acestei faze de cercetare au fost diseminate prin publicarea a 3 lucrari in reviste de 
specialitate (2 cotate ISI si una cotata CNCSIS B+) si a unei comunicari la o conferinta internationala. 

Faza 1/2013 – Obtinerea unor variante de fitopreparat prin asocierea amestecului vegetal selectat cu biopolimeri 
matriceali de origine animala. Testarea in vitro a eficientei terapeutice a acestora pe modele experimentale sensibile 

Scopul acestei etape de cercetare a fost obtinerea unor variante de fitoprodus pe baza de fitocomplecsi si 
biopolimeri colagenici, conditionarea acestora si investigarea efectelor lor terapeutice pe modele experimentale in 
vitro utilizand linii celulare stabilizate. S-au obtinut 6 variante de fitoprodusi sub forma de suporturi poroase 3 D 
continand colagen tip I  (obtinut prin extractie enzimatica din tendon bovin) si fitocomplecsi pe baza de compusi 
polifenolici din extracte de plante medicinale traditionale din Romania, respectiv Arnica montana L (arnica) ,Urtica 
dioica  L (urzica) si Artemisia absinthium L (pelin).  Raportul de combinare intre colagen, solutie 0,8%, si compusii 
vegetali a fost stabilit ca fiind 5: 1. O parte din suporturile obtinute s-au reticulat cu o carbodiimida, respectiv EDC, 
altele cu flavonoida riboflavina. Atat variantele reticulate cat si cele nereticulate (probele martor) au fost sterilizate la 
UV si testate din punct de vedere al gradului de reticulare (determinarea gruparilor aminice libere) si de biodegradare 
(evaluarea cantitativa a stabilitatii enzimatice).  
  In  scopul utilizarii lor terapeutice, s-au efectuat  cercetari pe modele experimentale in vitro, utilizand o linie celulara 
stabilizata de fibroblaste de soarece NTCT Clona 929, si s-a lucrat conform standardului european ISO 10993-5/2003. 
S-a evaluat initial citocompatibilitatea fitoproduselor prin determinarea spectrometrica a celulelor viabile (procente 
viabilitate in functie de proba control) folosind testul MTT. Modelul experimental elaborat de noi pentru cultivarea 
celulelor in suporturile poroase a constat in injectarea celulelor la o densitate de 5x104celule/ml in interiorul acestora, 
agitarea usoara a suporturilor in vederea patrunderii celulelor in interiorul lor, adaugarea mediului de cultura si 
incubarea sistemelor celule-suport la 37 0C, la 2 timpi: 2 si 7 zile. Evaluarea eficientei acestor produse s-a realizat prin 
determinarea gradului de proliferare a celulelor din interiorul lor prin testul MTS, detectia celulelor in suporturile 
poroase cu ajutorul microscopiei de fluorescenta si determinarea continutului de ADN.   

Rezultatele obtinute in urma reticularii suporturilor in cele doua variante au demonstrat ca cea mai eficienta 
metoda a fost cea cu EDC la care s-au determinat valori mici ale gruparilor amino libere. Gradul de degradare 
biologica evaluat in prezenta colagenazei a fost mai ridicat in cazul suporturilor poroase reticulate cu solutia de EDC 
fata de tratametul de riboflavina. Evaluarea biocompatibilitatii variantelor de fitopreparat a demonstrat obtinerea unor 
valori crescute ale viabilitatii si proliferarii fibroblastelor, in concordanta cu amesteccul vegetal utilizat si agentul 
reticulant. Variantele de colagen si fitocomplex A (raport intre extractele de plante de amestecare 1:1:1) in forma 
reticulata cu riboflavina, cu EDC si nereticulata au prezentat valori ale proliferarii celulare mai mari de 80%. De 
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asemenea viabilitatea celulara a celulelor inglobate in structura spongioasa a variantelor selectate a fost mare in cazul 
variantei colagen-fitocomplex A reticulata cu riboflavina, dar si cea reticulata cu agentul chimic EDC. Imaginile de 
microscopie de fluorescenta ale celulelor inglobate in varianta Col-fitocomplex A, reticulata cu cei 2 agenti a 
evidentiat un grad mare de proliferare al celulelor in interiorul probelor atat la 3 zile cat si la 7 zile de la cultivare. 
Determinarea cantitativa a ADN-ului celulor inglobate a evidentiat ca varianta de produs reticulata cu EDC a stimulat 
mai mult proliferarea celulelor in comparatie cu varianta reticulata cu riboflavina.  Datele obtinute au fost publicate in 
reviste de specialitate cotate ISI (2) si comunicate in cadrul unor manifestari stiintifice nationale (2) si internationale 
(2).      

Faza 1/2014 – Caracterizarea fizico-chimica si biologica a variantelor de fitopreparat obtinute si conditionate in 
diferite forme  
 Scopul acestei faze de cercetare a fost conditionarea variantelor de fitoprodus prin metode care sa asigure 
stabilitate acestora, si stabilirea metodelor optime de analiza fizico-chimica a produselor conditionate. S-au obtinut 4 
variante de amestec colagen-extracte vegetale din arnica, pelin si urzica care s-au conditionat prin 2 metode: (a) 
liofilizarea amestecurilor prin inghetare la -40 0C si uscare la 34 0C, timp de 48 ore; (B) uscare la etuva in curenti de 
aer la 33 0C, timp de 24 ore. S-au obtinut suporturi poroase si membrane din colagen-extracte vegetale, care au fost 
reticulate prin expunere la radiatii UV timp de 6 ore - metoda selectata ca optima din etapa anterioara. Caracterizarea 
fizico-chimica a constat in urmatoarele determinari: gradul de biodegradare - folosind metoda spectrofotometrica de 
determinare a aminoacizilor cu ninhidrina, dupa tratamentul suporturilor cu colagenaza; porozitatea totala - evaluata 
printr-o tehnica indirecta, de inlocuire cu lichid; evaluarea marimii porilor - realizata prin microscopia electronica de 
scanning (SEM); gradul de gonflare – folosind o metoda gravimetrica, dupa imersarea probelor in  tampon PBS, 
pH=7,4. Caracterizarea biologica s-a realizat pe o cultura primara de fibroblaste dermale, obtinuta  si caracterizata in 
laboratorul nostru. Analiza biocompatibilitatii materialelor s-a realizat prin metoda contactului direct conform 
standardului european SR EN ISO 10993-5/2003.  
 Rezultatele obtinute in urma testelor fizico-chimice au arata ca toate variantele de colagen-extracte vegetale 
conditionate ca membrane si folii spongioase au prezentat rezistenta mai mare la degradarea enzimatica comparativ cu 
variantele de colagen simplu. Biomaterialele bogate in compusi vegetali au avut un grad de biodegradare mai scazut 
ceea ce demonstreaza rolul pozitiv in reticularea fitocompusilor de catre extractele vegetale. De asemenea, s-a constat  
influenta extractelor vegetale din compozitia bioproduselor si  asupra porozitatii totale, a morfologiei si dimensiunilor 
porilor. Porozitatea totala si dimensiunea porilor a fost mai mare la variantele ce contin o cantitate mai scazuta de 
compusi vegetali, iar morfologia suporturilor a fost influentata de metoda de conditionare, respectiv structura poroasa 
3D, in cazul liofilizarii si structura densa 2D, in cazul conditionarii prin uscare in curenti de aer. Gradul de gonflare al 
suporturilor a fost dependent de cantitatea de compusi activi din extractele vegetale studiate si de tehnica de 
conditionare. Toate variantele asociate cu extracte vegetale au prezentat un grad de gonflare mai mare decat cel al 
colagenului simplu dar suporturile poroase au avut cea mai mare capacitate de absorbtie a lichidului. Evaluarea 
biocompatibilitatii variantelor de preparat, luate in studiu, a demonstrat obtinerea unor valori crescute ale viabilitatii si 
proliferarii celulelor fibroblaste, in concordanta cu  raportul colagen-extract vegetal utilizat. Cele mai necitotoxice 
variante au fost materialele poroase asociate in variantele 10:1 si 20:1 si membranele dense in variantele 5:1 si 10:1.  
 Biomaterialele poroase au prezentat dimensiuni ale porilor ce variaza in domeniul 10-250 µm, dimensiuni ce 
faciliteaza migrarea si aderarea celulelor in interiorul structurii acestora, in timp ce membranele dense, transparente, 
permit ca celulele fibroblaste sa creasca si sa adere la suprafata lor.  

Faza 2/2014 - Analiza interactiei fitoproduselor cu diferite tipuri de celule in vederea demonstrarii eficientei 
acestora in medicina regenerativa 
 In a doua faza de cercetare s-a urmarit realizarea de tehnici pentru testarea variantelor de fitoproduse selectate 
in vederea activitatii biologice a acestora. Pentru analiza in vitro a biocompatibilitatii fitopreparatelor s-au folosit 
celulele: fibroblaste NCTC de soarece (clona L929) (ECCC) fibroblaste primare umane si keratinocite umane HaCaT. 
Viabilitatea fibroblastelor in prezenta suporturilor compozite pe baza de COL si extracte vegetale a fost analizata prin 
testul Live/Dead (Live/Dead Viability/Citotoxicity Kit, Molecular Probes) conform instructiunilor producatorului. S-a 
analizat, de asemenea, apoptoza celulara, morfologia si metabolismul celular precum si organizarea citoscheletului si 
analiza aderentei celulelor la suporturile naturale prin SEM. In plus s-au realizat modelele experimentale in vitro de 
regenerare a tesutului dermic lezat prin cocultivarea celulelor fibroblaste dermale umane si keratinocitelor umane 
HaCaT in prezenta membranelor pe baza de COL si extracte vegetale. 
 Rezultatele acestei etape au demonstrat ca toate fitopreparatele COL-extracte vegetale obtinute sunt 
necitototoxice in urma aplicarii  metodelor de analiza pentru determinarea viabilitatii si  apoptozei celulare (fibroblaste 
NCTC si keratinocite umane HaCaT). S-a constatat valori ale viabilitatii celulare ridicate, cu un numar scazut de celule 
apoptotice, in special pentru variantele colagen-fitocomlex (COL-FITO), membrane 5:1, 10:1 si folii liofilizate 20:1. 
Tehnicile de microscopie optica si electronica au evidentiat ca morfologia fibroblastelor NCTC si keratinocitelor 
HaKaT umane nu sufera modificari dupa 48h de cultivare in prezenta suporturilor compozite COL-extracte vegetale 
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analizate comparativ cu cultura martor, existand o densitate celulara ridicata, mai ales in cazul variantei COL-
FITO.Testele de aderenta efectuate prin SEM si analiza contactelor focale au aratat ca toate preparatele compozite 
COL-extracte vegetale analizate sunt substraturi adecvate pentru celulele. Variantele compozite in cazul carora s-a 
observat o aderenta mai ridicata au fost cele COL-FITO. Modelele experimentale de regenerare a tesutului dermic 
lezat realizate prin cocultivarea celulelor fibroblaste dermale umane si keratinocitelor umane HaCaT in prezenta 
membranelor pe baza de COL si extracte vegetale, in rapoartele de combinare 5:1 si 10:1 au demonstrat ca, in nici 
unul din cazuri celulele nu prezinta modificari morfologice. Proliferarea celulara a fost mai crescuta comparativ cu 
probele martor, in special pentru membranele 10:1, cea mai ridicata fiind in cazul membranelor COL-FITO, in 
concordanta cu raportul COL-extract vegetal utilizat. 

Datele obtinute in cadrul acestor 2 faze de cercetare din anul 2014 au fost diseminate prin publicarea a 8 lucrari 
in reviste de specialitate (6 cotate ISI si 2 cotate CNCSIS B+) si comunicarea in cadrul unor manifestari stiintifice 
nationale (2) si internationale (3).      
 Faza 1/2015 - Analiza influentei fitoproduselor asupra celulelor stem implicate in medicina regenerativa 
 Scopul acestei faze de cercetare l-a reprezentat evaluarea comportamentului celulelor stem mezenchimale in 
prezenta variantelor de fitopreparate selectate in etapele anterioare. 
 Intr-o prima etapa, s-a obtinut o cultura de celule stem mezenchimale, izolate din tesut adipos uman, prin digestie 
enzimatica, care apoi a fost caracterizata utilizand tehnici de microscopie si citometrie in flux. Tehnicile de 
microscopie au aratat ca, celulele izolate au aderat la suparafata placilor de cultura avand un aspect fusiform, de tip 
fibroblast-like. Imaginile de imunoflurescenta, reprezentand citoscheletul celular, au prezentat filamente de actina 
dispuse sub forma unor manunchiuri sau retele si microtubuli radiind dinspre nucleul celular, morfologia fiind similara 
imaginilor de microscopie optica, tipica celulelor stem mezenchimale. Rezultatele imunofenotiparii celulelor izolate au 
demonstrat ca acestea sunt pozitive pentru CD 73, CD 90, CD 105 si negative pentru CD 34, markeri de suprafata 
specifici celulelor stem. De asemenea, s-a evaluat  capacitatea celulelor izolate de a se diferentia in celule adulte,  
respectiv adipocite, osteoblaste si  condrocite, in urma  incubarii lor in medii de cultura specifice. Potentialul 
adipogenic, condrogenic si osteogenic al celulelor obtinute a fost confirmat prin coloratii specifice (Oil Red O, 
Safranin O si Alizarin Red S, respectiv), dar si prin tehnici de imunofluorescenta in urma detectiei unor proteine 
specifice: osteocalcin (marker pentru osteoblaste) si colagen tip II  (marker pentru condrocite).  
 Intr-o alta etapa, s-a analizat efectul variantelor de suporturi naturale asupra celulelor stem izolate, determinandu-se 
proliferarea celulara (testul MTS), integritatea membranei celulare (testul LDH) precum si viabilitatea celulelor 
cultivate in interiorul variantelor de suport (cu ajutorul microscopiei de fluorescenta). Variantele de fitoproduse 
selectate pe baza de colagen si extract hidroalcoolic de pelin, amestecate in urmatoarele  rapoarte de combinare 5:1, 
10:1 si 20:1 au fost cultivate cu celule stem prin procedeul injectarii si mentinute in cultura timp de 5 zile. Datele 
obtinute prin ambele teste de viabilitate MTS si LDH au aratat ca suporturile testate nu sunt citotoxice, insa doar 
variantele 10:1 si 20:1 au stimulat intens proliferarea si viabilitatea celulara.  Rezultatele obtinute s-au corelat cu 
imaginile de microscopie de fluorescenta care au evidentiat un numar mare de celule vii, cu nuclee colorate in verde, 
distribuite in intreg suportul testat, adesea sub forma unor grupuri celulare in timp ce celulele moarte, de culoare rosie, 
au fost slab detectate.  
 In concluzie, rezultatele experimentale desfasurate in cadrul acestei faze de cercetare au demonstrat ca variantele de 
fitoproduse selectate conditionate sub forma unor matrici poroase au stimulat proliferarea celulelor stem 
mezenchimale, dovedind utilitatea acestora in medicina regenerativa.  
 Faza  2/2015 – Demonstrarea functionalitatii bioproduselor selectate in procesul de regenerare a tesutului dermic 
lezat  
 In a doua faza de cercetare s-a urmarit  stabilirea de metode optime de diferentiere a celulelor stem in celule 
specifice tesutului dermic precum si realizarea de modele experimentale in vitro si in vivo pentru demonstrarea  
efectului fitopreparatelor selectate in procesul de regenerare tisulara. In acest context, initial,  s-a realizat un studiu 
documentar privind necesitatea utilizarii celulelor stem in procesul de regenerare tisulara, precum si modalitatiile de 
administrare a acestora la locul leziunilor. 
 Pentru experimentele in vitro s-au  folosit celule stem mezenchimale obtinute in cadrul Laboratorului de culturi 
celulare al INCDSB, acreditat RENAR, din tesut adipos conform metodei prezentate la faza I. Dupa caracterizarea 
celulelor din punct de vedere morfologic si fenotipic, s-a evaluat potentialul lor keratinogenic, indicator foarte 
important in procesul de vindecare a ranilor tesutului dermic, folosind 2 tipuri de substrat in care au fost incluse 
celulele stem, respectiv: suportul bidimensional (placute de polipropilena) si cel tridimensional (fitoprodusul pe baza 
de colagen si extract de pelin, raportul de combinare de 10:1). Evaluarea efectului celor 2 sisteme in vitro s-a realizat 
prin analize de microscopie optica,  microscopie de fluorescenta, tehnici de RT-PCR, microscopie electronica de 
transmisie. Rezultatele obtinute au demonstrat ca celulule stem izolate din tesut adipos uman, incubate in mediu de 
cultura inductor se diferentiaza in keratinocite, celule specifice tesutului dermic, atat in sistemul bidimensional, cat si 
in cel tridimensional. Observatiile morfologice si ultrastructurale precum si detectia markerilor specifici 
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keratinocitelor, citokeratin 19 si ivolucrin, prin tehnici de imunofluorescenta si RT-PCR au evidentiat ca, spre 
deosebire de sistemul bidimensional, suportul tridimensional pe baza de colagen si extract de pelin prezinta avantajul 
ca poate servi si ca transportor de celule la situsul leziunilor tesutului dermic. 
 Analiza influentei biomaterialelor pe baza de colagen si pelin asupra tesutului dermic lezat s-a realizat si   pe un 
model experimental in vivo la o pacienta cu o ulceratie cronica cu tegumente uscate si cu modificari trofice, la nivelul 
fetei posterioare a gambei dreapte, in cadrul unei clinici de specialitate. Evaluarea procesului de vindecare a ranii in 
prezenta  videntiat ca dupa 35 de zile de tratament contractia ranii (respectiv vindecarea) a fost de 100%. Observatiile 
macroscopice si datele bacteriologice realizate in clinica de chirurgie plastica si reparatorie, pe perioada de tratament 
cu fitoprodusul obtinut de noi au aratat ca rana pacientei s-a vindecat fara complicatii si fara riscul aparitiei unei 
infectii microbiene.  

Datele obtinute in cadrul acestor 2 faze de cercetare din anul 2015 au fost diseminate prin publicarea a 4 lucrari 
in reviste de specialitate cotate ISI si comunicarea in cadrul unor manifestari stiintifice nationale (4) si internationale 
(1).      

 
09-360103: „Cercetari privind obtinerea de biomateriale reactive pe baza de colagen-enzime cu multiple 

utilizari” 
Faza 1/2009 : Studii si cercetari privind influenta colagenului exogen asupra evolutiei procesului  inflamator. 
Procesul de vindecare a ranilor  are o evolutie variabila in timp si o finalizare prin remodelarea de tesut normal 

sau cu formarea de cheloide. In toate cazurile insa avem a face cu mecanisme biologice specifice ce evolueaza intr-o 
ordine prestabilita si in unele  cazuri suprapuse partial. Derularea acestora este stimulata de declansarea reactiei de 
raspuns a organismului la injuria produsa, incepand cu blocarea hemoragiei prin hemostaza, invazia si migrarea activa 
a celulelor inflamatoare si rezolutia inflamatiei, initierea si evolutia regenerarii (fibroplazia, angiogeneza, formarea 
matricei provizorii) urmata sau uneori asociata cu remodelarea tisulara (formarea de neomatrice extracelulara, 
contractia ranii) epitelizarea. In toate cazurile colagenul  existent in situ, dar si ca biomaterial exogen are dovedit un 
rol biostimulator in procesul de vindecare. 
Principalele interrelatii matrice colagenica exogena - tesut lezat considerate pe baza studiilor efectuate sunt 
urmatoarele: Izolarea spatiului plagii prin aplicarea imediata la ranire a colagenului exogen  pe toata suprafata acesteia 
realizeaza protectia spatiului plagii cu biologie proprie diferita de celelalte doua sectoare ale economiei metabolice – 
celular si extracelular. Zona delimitata a plagii devine spatiul proceselor de degradare, asanare si regenerare tisulara; 
Aderarea rapida a biomaterialului la tesutul lezat conditioneaza urgentarea hemostazei prin crearea unui microambient 
necesar activarii proenzimelor, aderarii plachetelor sanguine si derularea cascadei de coagulare, eliberarea mediatorilor 
precum si prin aditia resturilor celulare si matriceale si absorbtia exudatului. 
Colagenul exogen accelereaza procesul de activare si migrare a celulelor inflamatoare si antreneaza concomitent mai 
multe tipuri celulare in mecanismele de migrare spre suprafata plagii. In acelasi timp determina si un proces de stopare 
a migrarii neutrofilelor, deci de limitare a evolutiei procesului inflamator.La plagile tratate cu colagen evolutia este 
mai rapida, matricea mai organizata si conduce la formarea de numerosi muguri angiogenici paralel cu activitatea  
intensa de dezvoltare si organizare a fibroblastei pe o matrice ordonata si bogata in colagen.  

In urma cercetarilor efectuate putem spune ca mecanismul de actiune al colagenului exogen la interfata cu 
tesutul lezat presupune o serie de procese specifice, de la absorbtia de lichid plasmatic si aditia resturilor de tesut 
distruse, la stimularea hemostazei, fiind implicat in aderarea plachetelor si derularea cascadei de coagulare, 
manifestarea expresiei chemotactice fata de celulele inflamatoare, degradarea partiala ca efect al actiunii enzimelor 
specifice secretate de acestea si dispersarea in patul ranii, devenind alaturi de fibrina un suport potential al migrarii 
celulare. Progresiv si paralel cu procesul de migrare se inregistreaza si un proces de dezvoltare celulara si specializare 
functionala. Celulele cresc in dimensiuni, iar structural  reflecta  o intensa activitate secretorie urmata de manifestarea 
unor functii specializate. La contactul cu matricea provizorie celula manifesta capacitatea de a emite prelungiri si 
contacte stranse cu fibrina si fibrele de colagen exogen, aflate in matricea provizorie.  
Un aspect important il constituie activitatea macrofagelor si interrelatia cu matricea extracelulara. Ca si neutrofilele, 
atat monocitele tinere cat si forma lor adulta specializata - macrofagele – raspund pozitiv la chemotactismul 
colagenului matriceal local dar si la cel exogen si manifesta comportament variabil si anume de motilitate celulara si 
aderare via fibronectina sau direct la fibra de colagen pe care o foloseste ca suport pentru migrare.  
In conditiile unei evolutii normale a procesului de vindecare dupa a 3-a, a 4-a zi de la ranire, neutrofilele se reduc 
numeric in patul ranii corespunzator sistemului propriu de programare genetica (devin apoptotice si se necrozeaza).  
Raman in continuare celelalte tipuri de celule in plan (monocitele, macrofagele multinucleate si fibroblastele) care de 
aceasta data marcheaza trecerea spre un proces de reconstituire tisulara prin fibroplazie si angiogeneza. 

Faza 2/2009: Studii si cercetari privind activatorii si inhibitorii fosfatazei alcaline. 
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Procesul de refacere a unui tesut traumatizat nu este un proces liniar simplu, ci reprezinta o integrare a mai multor 
procese interactive dinamice ce implica, elemente sanguine, matrice extracelulara si celule mesenchimale, proces ce 
se deruleaza in timp specific si variabil.  
Obtinerea unui biomaterial compozit care sa reduca sau sa inlature procesul inflamator aparut ca raspuns la actiunea 
implantelor sau a materialelor resorbabile necesita studiul aprofundat al caracteristicilor fizico-chimice si biochimice 
ale componentelor. 
Dupa ce in prima faza a proiectului a  fost studiata influenta colagenului exogen asupra evolutiei procesului 
inflamator, in faza a doua au fost studiate proprietatile celui de al doilea component si anume fosfataza alcalina.  
Fosfataza alcalina este o enzima tisulara non-specifica, cu functie fiziologica neprecizata, din clasa hidrolazelor; o 
glico-proteina caracterizata prin actiunea de defosforilare a moleculelor extracelulare  
In literatura de specialitate, desi intens studiate, activitatile biologice ale enzimei in organism nu sunt pe deplin 
elucidate. Multi autori sunt insa de acord  cu posibilul rol al fosfatazei alcaline in  promovarea calcificarii osului. 
 In alte lucrari este descris faptul ca o crestere a activitatii fosfatazei alcaline este asociata cu o crestere a activitatii 
procesului de fagocitoza leucocitara, fara ca semnificatia acestui fenomen sa fie pe deplin inteleasa.  
Astfel, studiul privind prezenta si rolul fosfatazei alcaline in diferite organisme permite cunoasterea functionala a 
acesteia in dirijarea unor procese metabolice. In general cunoasterea localizarii intracelulare a diverselor enzime are si 
valoare diagnostica, intrucat o lezare celulara care duce la eliberarea din celula a enzimelor mitocondriale este mai 
grava decat o leziune limitata la membrana celulara care duce doar la iesirea enzimelor citoplasmatice. 
Prin studiul efectuat in aceasta etapa s-a cuantificat rolul fosfatazei alcaline plasmatice in diferite afectiuni.  
S-au identificat activatorii si inhibitorii specifici ai acestei enzime in vederea asigurarii unei activitati catalitice 
superioare, pentru etapa urmatoare de cuplare pe matrice de colagen. 
S-a  stabilit metoda de dozare a activitatii enzimatice a fosfatazei alcaline, o metoda spectrofotometrica, simpla si 
reproductibila, in vederea estimarii efectului atat al activatorilor, cat si a inhibitorilor specifici.  
In continuarea proiectului vor fi stabilite tehnicile de obtinere si caracterizare a biomaterialului compozit colagen-
fosfataza alcalina cu activitate antiinflamatorie crescuta prin stabilirea diverselor forme de conditionare a componentei 
colagenice in membrane, geluri si structuri poroase. 

In anul 2010 - Cercetarile efectuate sunt subordonate obiectivului final al proiectului, acela de obtinere de 
biomateriale compozite, prin cuplarea biopolimerilor colagenici cu fosfataza alcalina, destinate realizarii de complexe 
bioactive cu aplicatii in regenerarea tisulara. Ca urmare, din ansamblul investigatiilor intreprinse, in cadrul prezentei 
etape a contractului am selectat si aprofundat aspectele cu importanta corespunzatoare acestui scop. S-au realizat 
cercetari privind sursele de materie prima pentru obtinerea biopolimerilor matriceali si cercetari privind proiectarea si 
realizarea de biomateriale colagenice cu calitati performante, adaptate cuplarii enzimei. Urmarirea succesiva a 
rezultatelor experimentarilor s-a intreprins pentru verificarea si finalizarea  fluxului tehnologic etapizat, derularea 
intregului proces de prelucrare, extractie si obtinere a biomaterialelor colagenice cu calitati de biocompatibilitate 
corespunzatoare utilizarii acestuia in domeniul biomedical dupa cuplarea cu fosfataza alcalina.  Au fost sintetizate 
datele privind schemele fluxurilor tehnologice specifice de obtinere  a categoriilor de materiale colagenice in diverse 
forme de conditionare: poroase, membrane geluri.  O tehnologie mai deosebita ca procedee a fost cea utilizata pentru 
obtinerea hidrolizatelor de colagen. Acestea, ca si gelatina, pe fluxul tehnologic parcurg si o faza de gel, care insa este 
in continuare prelucrat pentru obtinerea produsului finit. Datele obtinute ofera o varietate de posibilitati si o baza de la 
care prin selectie sau transformare se poate realiza un procedeu optim de obtinere a gelurilor  cu destinatii 
biomedicale. 

Tehnologiile de obtinere a materialelor colagenice pornesc de la un principiu de etapizare general, care necesita 
luarea in considerare in primul rand a sursei de materie prima si in special a tipurilor de colagen existent in tesuturile 
animale, acestea avand particularitati de compozitie si functionalitate diferita, iar conservarea acestora necesita 
tratamente speciale pentru a putea fi folosite in aria aplicatiilor biomedicale. Aceste necesitati creaza baza continua a 
diversificarii procedeelor de obtinere, prelucrare si aplicare ca atare sau in sisteme complexe prin cuplare cu alti 
polimeri naturali sau sintetici precum si cu alte principii active, substante medicamentoase.  In conditiile prelucrarii 
surselor naturale de materie prima, interesul raportat la obiectivul proiectului a fost centrat pe valorificarea de tesuturi 
animale  neprelucrate, pentru asigurarea prin extractie specifica a calitatilor biologice si a posibilitatilor de cuplare cu 
fosfataza alcalina.  Tehnologiile  de obtinere a biomaterialelor colagenice in diverse forme de conditionare sunt 
prezentate schematic pe flux, si in detalierea procedeelor tehnologice generale. 

Componentele obtinute necesita in continuare studii vizand caracterizarea fizico-chimica, functionala, a 
biocompatibilitatii ca puncte obligatorii in verificarea calitatii tehnologiei de obtinere si utilizare a acestora in scopul 
vizat, acela de obtinere a biomaterialului colagen-fosfataza alcalina destinat aplicatiilor biomedicale. 

Faza I/2011: – Stabilirea tehnicilor biologice de obtinere a biomaterialului non-infmalator, complexul colagen 
- fosfataza alcalina. Conditionarea biomaterialului in diverse formule (membrane, geluri, structuri poroase 
tridimensionale) 
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In continuarea rezultatelor obtinute in etapele anterioare ale contractului, in faza contractuala a anului curent s-
a urmarit stabilirea procedeelor tehnologice de obtinere de biomateriale compozite colagen – enzima (fosfataza 
alcalina), in mai multe forme de conditionare. 

In  urma experimentarilor efectuate, s-au precizat etapele fluxului tehnologic pentru obtinerea biogelului colagen 
enzima si a posibilitatilor de conditionare sub diverse forme. Ca materie prima s-au utilizat tendoane ahiliene bovine. 
Pe baza rezultatelor obtinute s-au realizat: 

- Descrierea tehnologiei de obtinere a biopreparatului colagen – fosfataza alcalina 
- Descrierea tehnologiei de conditionare a compozitului sub forma buretoasa 
- Descrierea tehnologiei de conditionare a compozitului colagen – fosfataza alcalina sub forma de membrana 
- A fost diversificata gama de produse preconizata a fi realizata prin obtinerea unui compozit antiinflamator 

colagen – α chemotripsina 
Faza I/2012: Evaluarea capacitatii antiinflamatoare a biomaterialului colagen-fosfata alcalina. 

Biomaterialele colagenice prezinta o serie de avantaje importante pentru largirea domeniului de aplicatie si anume: 
sunt biocompatibile, nealergizante si bine tolerate de organism datorita lipsei de antigenicitate; au o pronuntata actiune 
hemostatica si un rol de protectie impotriva deshidratarii si a infectiilor; prin calitatile functionale ale colagenului 
stimuleaza procesele de regenerare si refacere a tesuturilor lezate;prin asocierea usoara cu diferite substante active 
poate sa acopere o larga arie de utilizare in medicina; nu irita pielea si mucoasele, sunt biodegradabile, adera la 
suprafetele lezate datorita elasticitatii lor si prezinta o mare capacitate de absorbtie a exudatelor si a tesutului necrozat. 

- Procesul de vindecare a ranilor  are o evolutie variabila in timp si o finalizare prin remodelarea de tesut normal 
sau cu formarea de cheloide. In toate cazurile insa avem a face cu mecanisme biologice specifice ce evolueaza 
intr-o ordine prestabilita si in unele  cazuri suprapuse partial. 

- Un dezavantaj în  utilizarea  colagenului  ca  biomaterial este raspunsul celular inflamator care apare dupa 
utilizarea acestuia. Dupa cum am aratat  a fost demonstrat faptul ca biomaterialele colagenice stimuleaza  
răspunsul celular inflamator. Acest raspuns inflamator poate reprezenta si un efect nedorit, deoarece poate duce 
la formarea de tesut cicatricial rezidual. De exemplu, atunci cand biomaterialele sunt plasate in apropierea 
marginilor plagii, poate  interfera cu vindecarea acestora, rezultand aparitia unui tesut cicatricial. 

- In mod evident, ar fi extrem de avantajoasa pentru orice biomaterial, calitatea de a avea actiune antiinflamatorie. 
Puţine biomateriale sintetice posedă această proprietate. Deoarece colagenul are multe proprietati valoroase ca  
biomaterial, printre care similitudinea structurala cu tesutul conjunctiv nativ, eliminarea raspunsului inflamator 
legat de utilizarea acestuia ar fi de dorit. 

- Biomaterialul realizat de noi reprezinta un biomaterial colagenic, cu actiune antiinflamatorie si de favorizare a 
procesului de vindecare a plagilor tegumentare. Prezentul biomaterial imbogateste paleta produselor pe baza de 
colagen cu aplicatii in terapia si clinica medicala si care se pot prezenta sub diverse forme: bureti, membrane, 
fire de sutura, etc. 

- Evaluarea activitatii biologice a biomaterialului colagen enzima 
- Evaluarea biocompatibilitatii biomaterialelor cu aplicatii medicale este o cerinta complexa. Aceasta 

complexitate deriva din faptul ca biomaterialele medicale sunt fabricate dintr-o gama complexa de materiale si 
sunt destinate unor scopuri variate, cu grade de contact diferite cu corpul uman, mergand de la un contact 
tranzitoriu cu pielea sau sangele, la un contact permanent. Biocompatibilitatea este demonstrata, in general, prin 
testarea materialelor care le alcatuiesc si a produsilor de reactie. 

- Testele de biocompatibilitate si evaluare a biomaterialelor se realizeaza pentru a determina toxicitatea potentiala, 
rezultata in urma contactului dintre acestea si corpul uman. Biomaterialele nu trebuie, in mod direct sau prin 
intermediul constituentilor materialului, sa produca efecte adverse locale sau sistemice, sa fie carcinogenice sau 
sa dezvolte orice alt tip de efect secundar. In acest caz, evaluarea oricarui bioprodus nou, destinat folosirii 
umane necesita date obtinute in urma unor testari sistematice pentru a demonstra ca beneficiile rezultate din 
folosirea produsului final depasesc cu mult orice risc potential. 

- Principala calitate a biomaterialelor destinate aplicatiilor biomedicale este cea de biocompatibilitate iar 
formulele de  preparare necesita verificarea eventualelor actiuni citotoxice si selectarea variantelor optime 
pentru aplicatii terapeutice. In acest scop am optat pentru alegerea metodei de testare prin realizarea si utilizarea 
de modele experimentale in culturi celulare.  

- Materialele testate au fost cele obtinute in cadrul prezentului proiect. 
- Mediile de cultura folosite au fost cele utilizate curent, cu respectarea acelorasi parametrii in vederea compararii 

rezultatelor. Pentru derularea experientelor au fost folosite seriile martor unde s-a practicat cultivarea fara 
substrat iar aderarea celulelor in timp s-a facut la suprafata sticlei. Cultivarea de celule in sisteme monostrat au 
constituit un procedeu de baza pentru cercetari asupra biomaterialului. In toate variantele experimentale  
raporturile dintre biomaterial si celulele din mediu au fost pozitive.Cultivarea celulelor pe termen lung confirma 
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in plus biocompatibilitatea componentelor din structura biomaterialelor. S-a constatat ca intinderea suprafetei 
per volum permite celulelor sa adere si sa se deplaseze. Extinderea suprafetelor se asigura datorita structurii 
poroase in cazul formei buretoase, celulele migrand si in spatiile noi oferite de burete. Raspunsul chemoatractiv 
al celulelor din suspensie fata de substratul colagenic se manifesta prin orientarea, deplasarea si aderarea la 
substrat uneori formarea de colonii. Atasarea este urmata de modificarea formei celulei care  devine plata, cu 
extensii multipolare in cazul fibroblastelor, cu cresterea si multiplicarea celulara. Contactul cu suprafata 
substratului colagenic se realizeaza prin mecanisme specifice, zone de contact direct cu substratul colagenic, 
alternat cu mentinerea unui spatiu interfacial strabatut de filopodii celulare ce contacteaza suportul. Rezultatele 
noastre au evidentiat  dupa 96 de ore de cultura,  aplatizarea fibroblastelor embrionare, pe substrat, majoritatea 
lor fiind confluenteFibroblastele au prezentat o evolutie favorabila in cultura avand un aspect citomorfologic 
normal si o dinamica corespunzatoare utilizarii lor ca obiect de studiu al diferitelor procese celulare "in vitro".  

- In situatia structurarii unui suport bioartificial spongios, celulele tind sa acopere suprafata matriceala oferita, 
sintetizeaza si elibereaza molecule ale matricei care pot difuza in mediu sau se acumuleaza in jurul celulelor. In 
scurt timp celulele se deplaseaza si patrund in porii buretelui unde continua sa prolifereze. Din experimentarile 
efectuate am desprins urmatoarele concluzii: 

- Degradarea biomaterialelor in cultura se produce in functie de gradul de reticulare practicat in tehnologia de 
preparare si de activitatea metabolica sustinuta a celulelor cultivate, in special fibroblastele care sintetizeaza si 
elibereaza in mediu enzime de degradare matriceala (metaloproteinaze – in special colagenaze). Toate celulele 
grupate in monostrat sau spatial, (tridimensional) manifesta tendinta de a sintetiza si organiza o matrice 
colagenica proprie; 

- Studiul influentei biomaterialului  asupra unor tipuri celulare in culturi "in vitro", a evidentiat  comportamentul 
celular in raport cu substratul, si anume de atractie, adeziune, crestere si dezvoltare celulara ca rezultat al 
colagenului. Culturarea in timp stimuleaza si activitati metabolice specifice; 

- Experimentarile efectuate au vizat in primul rand aprecierile privind biocompatibilitatea, comportamentul 
celular si oportunitatea utilizarii bioprodusului realizat in diverse situatii, in vederea unui tratament eficient si 
mai rapid comparativ cu metodele clasice utilizate in prezent. 

- Informatii concludente privind citotoxicitatea s-au obtinut simplu, prin studierea variatiei morfologiei celulare 
prin microscopie optica si electronica. Astfel, modificarile morfologice evidente in forma celulelor si in 
structura celulelor cultivate "in vitro" in prezenta de biomateriale au fost studiate cu ajutorul tehnicilor 
histologice de colorare: Giemsa, Wright, hematoxilina-eozina, May-Grunwald. Anomaliile citologice ce se 
intalnesc pot include: aspect de multinuclearitate, inmugurire nucleara (blebbing), vacuolizare, ruperi 
cromozomiale, umflare si condensare mitocondriala, vacuole de secretie. Rezultatele noastre au evidentiat  dupa 
96 de ore de cultura,  aplatizarea fibroblastelor embrionare, pe substrat, majoritatea lor fiind confluente Evolutia 
culturii in timp evidentiaza formarea de mono si pluristraturi, patrunderea in spatiile structurilor poroase cu 
posibilitati de structurare a unor formatiuni tridimensionale. 

- In ceea ce priveste testarea gradului de compatibilitate a biomaterialelor, procesul de aderare si de crestere a 
celulelor, precum si posibilitatea realizarii unei culturi tipice monostrat la suprafata biomaterialului  am 
constatat  ca  la 144 ore,  celulele  au format monostrat 75%, doar izolat au aparut zone cu celule degenerate, 
deci putem concluziona ca biomaterialul testat prezinta un bun grad de biocompatibilitate.              

- Coreland rezultatele testelor derulate in culturi celulare, respectiv examenul microscopic, care evidentiaza faptul 
ca celulele nu manifesta fenomene semnalizatoare de citotoxicitate, ci continua sa se dezvolte si sa pastreze 
aspectul normal, dar si o tendinta de modificare a morfologiei, a jonctiunilor intercelulare, activitate mitotica 
care favorizeaza multistratificarea, se extind, se dezvolta si tind sa-si modifice aspectul morfologic prin  
aplatizare si fixare cu aspect normal, formeaza monostraturi si sunt aderente la substrat, putem considera ca 
rezultatele traduc o biocompatibilitate buna, si putem  trage concluzia ca biomaterialul nu  prezinta  toxicitate  
fata de celule si poate fi utilizat pentru uz uman. 

- Faza II/2012: Stabilirea domeniilor de utilizare a biomaterialelor cu proprietati specifice, in formule de preparate 
biologic active 

- Fata de bogata literatura existenta, noi ne-am concentrat pe ideea realizarii unor biopreparate complexe cu 
implicatii complexe in tratamentul tesutului conjunctiv traumatizat, de accelarare a curatirii plagilor infectate de 
puroi, cheaguri sanguine, alte detritusuri celulare, pentru anihilarea prin proteoliza a unor enzime care pot 
interfera cu actiunea antibioticelor. 

- In acest sens pentru imbunatatirea calitatilor biopreparatelor realizate in fazele anterioare ale contractului, ne-am 
orientat spre realizarea unui biomaterial cu cost scazut, usor de realizat, un compozit chitosan - gelatina pe care 
sa fie imobilizata enzima. 

- Chitosanul se inscrie in gama polimerilor naturali ce pot fi utilizati ca suporturi pentru imobilizare si eliberare de 
medicamente sau in ingineria tisulara, polizaharidele prezintand reactioneaza cu substantele biologic active, 
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formeaza produsi stabili, sunt netoxice si inerte din punct de vedere farmacologic. In general medicamentele 
legate chimic de structuri modificate ale polizaharidelor, testate in vitro si in vivo, prezinta o ameliorare a 
proprietatilor terapeutice, prin prelungirea efectului, diminuarea toxicitatii, marirea solubilitatii in apa, 
modificarea distributiei in organism, marirea stabilitatii. Gelatina (G) este o polipeptida liniara, cu conformatie 
partial cristalina, formata dintr-un sir de aminoacizi (glicină, prolină, alanină, valină, hidroxiprolină), solubila in 
apa, solutii apoase de electroliti, dar si in unele lichide organice, care formeaza in stare dizolvata geluri la 
temperaturi mai mici de 30 C; In acceptiunea celor mai multi cercetatori, gelatina reprezinta un derivat al 
colagenului care nu mai are proprietatea de a se reorganiza sub  forma  de fibre si poseda o masa moleculara de 
aproximativ 100.000 Da.  

- Pentru experimentari s-au utilizat: Chitosan  cu masa moleculara mica, M=150000 si grad de deacetilare,   
DD=84,5% (grad de deacetilare) produs de firma Fluka BioChemika; Gelatina,  produs de firma Fluka 
BioChemika. 

- Experimentele s-au condus in felul urmator: 10 ml din solutia de chitosan (0,5% chitosan in acid acetic 1%) si 
10 ml din solutia de gelatina (0,5%) s-au realizat amestecuri la raportul de compozitie de 1 la 1, adaugându-se 
cantitatile corespunzatoare de enzima (30 mg fosfataza alcalina 2,5 U.I./mg in 5 ml apa distilata) si se 
omogenizeaza 4 ore. 

- Pentru imbunatatirea proprietatilor elastice, se reticuleaza cu glutaraldehida 0,5% si 1%, pH 8,7 (corectat cu 
tampon fosfat preparat proaspat, 0,05M, timp de 20 de minute la temperatuira camerei. 

- Se toarna amestecurile in incinte Petri. Probele obtinute au fost uscate in etuva la 37°C, timp de 24 ore.  Se 
obtine o membrana semitransparenta, elastica. 

- Au fost realizate 3 tipuri de membrane: 
- M1: chitosan – gelatina, nereticulata 
- M2: chitosan – gelatina – enzima, nereticulat  
- M3: chitosan – gelatina – enzima, reticulat cu glutaraldehida  0,5% 
- Analiza electronomicroscopica evidentiaza ca odata cu  reticularea membranei polimerice, structura devine mai 

omogena, mai compacta, cu un grad de porozitate scazut si deci mai rezistenta din punct de vedere mecanic. 
- Evaluarea calitatilor biologice a noilor biomateriale colagen-enzima s-a realizat pe modele experimentale in 

vitro, prin citometrie in flux  
- Analiza prin citometrie in flux a efectului membranelor asupra modelului celular luat in studiu (Fibroblaste de 

soarece NCTC) s-a efectuat prin compararea caracteristicilor celulare cu o cultura martor de fibroblaste. Cele 
trei tipuri de membrane realizate au fost incubate timp de 24 ore in cultura de fibroblaste de soarece (linie 
celulara standardizata NCTC) (50 000 celule/ml)  

- Estimarea modificarilor de morfologie celulara prin măsurarea absorbţiei şi difuziei luminii (light scatter 
measurement ) 

- Analiza comparativa a celor 3 tipuri de citograme obtinute prin analiza fibroblastelor cultivate pe cele trei 
membrane analizate comparativ cu martorul de fibroblaste este prezentata in figura de mai jos a condus  la 
urmatoarele observatii: 

- - Se observa o modificare a continutului fibroblastelor evidentiata printr-o modificare a valorilor YGeoMean 
(219 pentru M1, 314 pentru M2 si 203 pentru M3) fata de YGeoMean-ul probei martor 153. 

- - Diferentele de talie celulara sunt mult mai mici, dar marcante pentru M2, unde X GeoMean-ul are valoarea cea 
mai mica de 170, fata de proba martor de 234.  

- Analiza discriminativa a fibroblastelor viabile, in apoptoza sau moarte  cu Annexin-V-FITC/Propidium Iodide 
- Comparand % de celule Annexin V-FITC negativ (cadranul LL) adica celule normale cu  a celui  Annexin V-

FITC pozitiv (cadranul LR) continand  celule in apoptoza si a cadranului UR, Annexin V-FITC pozitiv si 
Propidium Iodide  positive  care contine celulele moarte se constata: 

- Procentajul de celule viabile cel mai apropiat de proba martor (95%) este obtinut prin cultivarea fibroblastelor 
pe membrana M1 urmat de fibroblastele cultivate pe membrana M3 (88,5%) si 76% pentru cele cultivate pe M2 
fata de proba martor unde procentul de celule viabile a fost de 95%, 

- Estimarea viabilităţii fibroblastelor prin masurarea activitatii esterazelor intracelulare cu Calcein-AM 
- Din analiza comparata a histogramelor de fluorescenta in FL1 (intensitatea de fluorescenta a Calceinei) pentru 

regiunile M1 (regiunea de celule viabile) atat ca procentaje cat si ca MFI (Mean Fluorescence Intensity) din 
anexa statistica a probelor se poate observa ca: 

- -Nu se observa un efect toxic important la cultivarea fibroblastelor pe cele trei tipuri de membrane, in cazul 
fibroblastelor cultivate pe membrana M1 observandu-se chiar un procentaj mai mare de celule viabile decat la 
proba martor (90, 89% fata de 90,48%).  

- Coreland rezultatele furnizate de citometria in flux cu testele derulate in culturi celulare, respectiv cu examenul 
microscopic, care evidentiaza faptul ca celulele nu manifesta fenomene semnalizatoare de citotoxicitate, cu  



15 
 

procentajul de viabilitate celulara, care este foarte putin modificat  fata de cel al probei martor, rezultat prin 
studiul citometric, putem concluziona ca biomaterialele realizate prezinta o biocompatibilitate buna, si putem  
trage concluzia ca biomaterialul nu  prezinta  toxicitate  fata de celule si poate fi utilizat pentru uz uman. 
2014 Selectarea si evaluarea extractelor vegetale cu efect antiinflamator. Caracterizarea fizico-chimica. 
Tendinta de alunecare spre artificial din toate domeniile s-a manifestat si in domeniul terapeuticii datorita 

avantului luat de chimia de sinteza, fapt semnalat in nenumarate cazuri si de farmacovigilenta - disciplina care s-a 
format ca o necesitate si ale carei observatii trebuiesc luate in considerare, mai ales de catre producatorii de 
medicamente si de corpul medical. Ca un raspuns la aceste semnalari, in tarile avansate si intr-un fel si la noi in tara s-
a reluat terapia homeopata ale carei preparate au la baza peste 90% plante si se observa din ce in ce mai pregnant un 
reviriment in ceea ce priveste fitoterapia, apiterapia, aromoterapia. Acest fapt ne-a determinat sa continuam realizarea 
acestui proiect prin care ne propunem ca pe baza selectionarii plantelor aromatice si medicinale  sa realizam extracte 
nepoluante, bogate in anumite principii bioactive de mare interes si uleiuri esentiale, care, asociate biomaterialului cu 
actiune antiinflamatoare deja realizat in etapele anterioare ale contractului,  vor fi utilizate la obtinerea unui nou 
biomaterial destinat tratarii ranilor dormice, cu actiune antiinflamatorie, antimicrobiana si cicatrizanta sporita.   De 
asemenea s-a tinut cont si de criteriul economic, stiut fiind faptul ca produsele din plante au un pret de cost mai mic, 
uneori incomparabil cu cel al produselor de sinteza, iar biopreparatele nu numai ca prezinta o eficacitate sporita, ci si 
un inalt grad de tolerabilitate. Consultand literatura de specialitate, precum si numeroasele date etnomedicale cu 
privire la utilizarea unor plante medicinale si aromatice din flora spontana sau cultivata a Romaniei, am luat in studiu  
cateva specii vegetale bogate in principii cu actiune puternic antiseptica, cicatrizanta, antiinflamatoare, 
dermoregeneratoare si dermonutritiva, si anume: Achillea millefolium (coada soricelului); Aesculus hippocastanum 
(castan salbatic, castan porcesc); Aloe arborescens (aloe); Calendula officinalis (galbenele); Hippophae rhamnoides 
(catina); Hypericum perforatum (sunatoare); Mentha piperita (menta, izma buna); Ocimum basilicum (busuioc); Salvia 
officinalis (salvie, jales); Plecand de la informatiile bibliografice prezentate  si tinand seama de unele rezultate 
experimentale obtinute anterior  si  pentru atingerea obiectivului final, acela de a realiza un biomaterial nou, cu efect 
antiinflamator si cicatrizant , destinat tratarii plagilor infectate am selectat pentru cercetare sub aspect tehnologic cat si 
din  punct de vedere al compozitiei in principii bioactive extractele de sunatoare si catina.    

 La selectarea acestora s-a avut in vedere in primul rand aspectul farmacologic al actiunii lor si orientarea 
tehnologiilor de obtinere pentru asigurarea calitatii optime a acestora, dar si considerente de ordin economic (plante 
indigene, bine controlate, ieftine, cu continut satisfacator de principii bioactive si lipsite de poluanti chimici). La 
selectarea extractelor de catina si sunatoare ce vor fi asociate,  am considerat  ca Hypericum perforatum (sunatoarea) 
este un component util in asociere cu catina, deoarece prin componentul activ principal (hipericina)  are actiune 
epitelogena la nivelul stratului bazal al epidermei, iar prin uleiul volatil, tanin si carotenoide, produsul are actiune 
antiseptica si antibacteriana, astringenta, cicatrizanta, antipruriginoasa. S-a emis ipoteza ca actiunea cicatrizanta s-ar 
datora in parte si prezentei epoxixantofilelor alaturi de hipericina. Oxigenul epoxidic ar putea inlocui oxigenul 
atmosferic in tesuturile afectate si ar restabili astfel lanturile respiratorii ale transferului de electroni. Aceasta 
capacitate de regenerare permite obtinerea de rezultate bune in cazuri de arsuri, plagi, ulcere varicoase. Actiunea 
antimicrobiana imprimata de hiperforina si uleiul volatil se manifesta in principal fata de stafilococul auriu. Prezenta 
derivatilor flavonici determina actiune favorabila asupra vaselor sanguine, prin sporirea rezistentei si permeabilitatii 
capilarelor. Extractele de  Hypericum modeleaza productia de mediatori ai inflamatiei (citochine si alti stimulatori) si 
induc o masiva supresie a eliberarii de interleukina-6, permitand astfel marirea secretiei de cortizon. In compozitia 
chimica a extractelor de catina  se regaseste o foarte mare si importanta complexitate de specii moleculare utile pentru 
tesutul cutanat si promiattoare pentru produsele propuse a se realiza.      
Grupele de compus bioactivi naturali din fructul de catina responsabili de efectele benefice pentru tratamentul 
afecţiunilor cutanate, sunt următorii:  

- Acizii graşi saturati si nesaturati, printre care se mentioneaza acizii palmitic si palmitoleic (specific numai 
pentru cătina) si acizii lionoleic si linolenic. Raportul dintre acizii saturati si nestaurati este foarte bine 
echilibrat in uleiul de catina. 

- Vitaminele liposolubile si carotenii (A, E, F, D) β-carotenul atingand valori de pana la cca. 400 mg%. 
- Lecitine si fosfolecitine, care sunt prezente în cantitate mai mare in uleiul de catina obţinut prin presare la 

rece. 
- Acizii triterpenici (ursolic, oleanolic si derivati) care nu s-au gasit in  nici un alt ulei comestibil, dintre acelea 

folosite si in industria fitofarmaceutica sau cosmetica si care, realizati prin sinteza, se indica pentru utilizare în 
boli de piele si ca imunomodulatori  generali. 

- Fitosterolii (β-sitotsterol, campesterol, avenosterol, etc.) cu proprietati de cortizon natural, eficientii în tratarea 
si regenerarea tesutului cutanat. 
Toate aceste grupe de compusi, care isi completeaza si isi potenteaza reciproc efectele, justifica proprietatile 

mult superioare ale catinei fata de alte extracte din plante, cunoscute si utilizate  pentru tratarea afectiunilor cutanate.  
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Pentru elaborarea tehnologiilor de obtinere a extractelor din  hippophae rhamnoides (fruct) si  s-au incercat mai multe 
variante de lucru, utilizand ca solventi de extractie apa si alcoolul (solventi biocompatibili), in diferite raporturi de 
dilutie, tinand seama permanent de compatibilitatea extractelor cu cerintele de calitate ale produselor fitoterapice, 
precum si de costurile tehnologice, pentru a ne permite sa realizam produse finite bune, la preturi mici. S-a urmarit 
stabilirea parametrilor de lucru la fazele de extractie, solventul de extractie, raportul de extractie solvent/planta, 
raportul de combinare intre solventi, timpii de extractie, etc. si verificarea reproductibilitatii conditiilor stabilite. S-a 
urmarit stabilirea parametrilor de lucru la fazele de extractie, solventul de extractie, raportul de extractie 
solvent/planta, raportul de combinare intre solventi, timpii de extractie, etc. si verificarea reproductibilitatii conditiilor 
stabilite.Reproductibilitatea tehnologiei pentru conditiile de lucru stabilite, s-a facut prin urmarirea continutului in 
saponozide triterpenice (acid ursolic). In acest scop s-a experimentat alcoolul etilic diluat cu apa, in diferite 
concentratii: 16%, 50%, 70%. Pentru prelucrare s-au folosit 200 g material vegetal, care s-a extras prin refluxare cu 
agitare, timp de 3 ore, utilizand un raport de extractie 1:20 m/v. Extractele obtinute, au fost decantate, filtrate, apoi 
analizate in ceea ce priveste continutul in saponozide triterpenice (acid ursolic). 

Pentru extractul de sunatoare (Hypericum perforatum), studiile s-au efectuat pe material vegetal (parti aeriene 
inflorite – Herba Hyperici). Urmarind o extractie cat mai buna a antracenozidelor, precum si a altor grupe de substante 
bioactive din Hypericum perforatum, s-a tinut seama de indicatiile din literatura privind structura chimica a acestora, 
precum si solubilitatea lor in solventi care sa permita utilizarea extractelor in forme farmaceutice. Acesti solventi sunt 
limitati la apa si alcool, dovedindu-se satisfacatori sub toate aspectele. In cursul experimentelor s-a utilizat alcool de 
diferite concentratii: 80%, 70%, si 60%. Cantitatea de material vegetal luat in lucru a fost tot de 200 g, iar raportul de 
extractie solvent/planta a fost de 1:20, incercandu-se doua procedee de extractie: prin refluxare si prin macerare 
repetata, pentru care au fost urmariti toti parametrii de lucru. Extractele obtinute in toate variantele de studiu, au fost 
decantate, filtrate si analizate din punct de vedere al continutului in antracenozide, exprimat in hipericina. Ca solvent 
de extractie s-a utilizat alcoolul etilic de concentratie 60% 70% si 80%. S-au efectuat experiente pe 200 g material 
vegetal care s-a prelucrat prin refluxare cu agitare, timp de 3 ore, utilizand un raport de extractie de 1:20 m/v.   
Extractele obtinute prin scurgere si filtrare au fost analizate din punct de vedere al  continutului in antracenozide, 
exprimat in hipericina. 
Substantele active din extractele obtinute au fost analizate  prin cromatografie (CSS) faţă de etalon,  identificandu-se:  
fitosteroli, vitaminele E, F, C, aminoacizi 

A fost efectuata evaluarea biocompatibilitatii biomaterialelor aceasta reprezentand o cerinta complexa pentru 
aplicatii medicale. Testarea comportamentul celular in prezenta extractelor ce vor fi utilizate la elaborarea 
biomaterialului antiinflamator s-a efectuat pe o linie stabilizata de celule normale, epiteliale, de embrion de maimuta 
(VERO), iar ca mediu de cultura s-a utilizat MEM, 10% ser fetal si PSN (penicilina, streptomicina si neomicina), iar 
evolutia probelor a fost urmarita timp de mai multe zile (48 sau 72 de ore), analizandu-se la intervale determinate 
eventualele modificari aparute. Au fost testate extractele selectionate pentru realizarea bioprodusului antiinflamator. In 
culturile celulare au fost introduse prin insamantare directa cate doua concentratii din fiecare proba – 25 si 50 µl 
extract/2 ml mediu, iar probele au fost urmarite timp de 48 de ore.  

Deoarece ambele extracte au o puternica actiune bacteriostatic/bactericida si fungicida, prezenta lor in culturi a 
condus la modificari celulare cu atat mai accentuate cu cat concentratia extractului introdus in mediu era mai mare. 
Astfel, la concentratii mici - 25 µl – extractele testate au determinat usoare modificari celulare, cum ar fi granularea si 
vacuolizarea citoplasmei sau tendinta unor celule de a se alungi sau de a capata un aspect stelat. Cresterea cantitatii de 
extract vegetal  la 50µl in mediul de cultura a condus la accentuarea modificarilor morfologice si structurale: celulele 
sunt mai intens vacuolizate, prin endocitarea constituentilor vegetali apar mai multe granulatii citoplasmatice, sunt mai 
frecvente celulele cu aspect alungit sau stelat si cu un continut citoplasmatic mai redus.Rezultatele obtinute in urma 
acestui studiu demonstreaza biocompatibilitatea a extractelor vegetale cu celulele VERO in sistemul interactiv folosit. 
Faptul ca extractele vegetale testate, folosite in cantitati mai mari, au determinat mici schimbari morfologice si de 
aspect al celulelor, dar nu au condus la modificari drastice (dezorganizarea materialului nuclear, supradimensionarea 
celulelor, aparitia de celule multinucleate, etc), dovedesc ca acestea nu sunt toxice pentru celule, dar ca prezenta 
uleiurilor esentiale, fie in compozitia tincturilor, fie ca atare, poate constitui un factor de stres pentru celule. Acestea ar 
putea fi explicate prin caracterului lipofil al componentelor uleiurilor volatile, care le permite exprimarea efectelor la 
nivelul membranelor celulare prin stimularea sau inhibarea permeabilitatii membranare sau prin actiunea lor asupra 
enzimelor acestora, comportament ce sta si la baza proprietatilor antibacteriene si antifungice. 
Faza II/2014: Studii si cercetari privind cresterea activitatii biopreparatelor pe baza de colagen-chitosan obtinute 
anterior prin cuplarea cu extractele fitoterapeutice selectate in acest scop 

Pornind de la datele obtinute in cadrul studiilor efectuate anterior, s-au realizat membrane pe baza de geluri 
de chitosan:gelatina/colagen raport 1:1 si 1:3, urmate de reticularea gruparilor aminice libere ale acestor biopolimeri, 
cu aldehida glutarica (GA) fara a depasi gradul minim de toxicitate admis.  
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Ca referinta s-au pregatit in paralel si membrane simple, cu fiecare monomer in parte. Membranele 
biopolimerice obtinute sunt compozite microporoase, semitransparente si elastice.  La aceste membrane s-au 
determinat o serie de proprietati si anume:  

- Adsorbtia de apa (capacitatea de gonflare). 
- Coeficientul de difuzie. 
- Echilibrul Swelling. 
- Biodegradarea  in vitro. 
- Evaluarea biocompatibilitatii. 
- Studii de microscopie electronica. 
Adsorbtia de apa sau capacitatea de gonflare depinde de natura materialului polimeric, de capacitatea de 

schimb ionic, de gradul de reticulare si de omogenitatea membranei. In mod obisnuit, continutul de apa este exprimat 
prin gradul de gonflare, ca procent masic intr-o proba saturata cu apa. 

In ceea ce priveste dependenta de crestere a absorbtiei apei functie de timpul de imersare, se constata ca aceasta 
se plafoneaza dupa aproximativ 6 ore. Proba de colagen prezinta cel mai ridicat grad de gomflare, iar proba cu 
chitosan simplu, cel mai scazut. 

Determinarea coeficientului de difuzie: Pentru membranele de colagen, chitosan si colagen-chitosan s-a 
calculat coeficientul de difuzie. 

Membrana pe baza de colagen are coeficientul de difuzie cel mai mic, respectiv de 7 ori in comparatie cu 
membrana dimerica colagen-chitosan. Coeficientul de difuzie pentru membrana simpla de chitosan prezinta cea mai 
mare valoare. 

Determinarea Echilibrului Swelling.  Capacitatea maxima de adsorbtie intr-un interval de  24 h,  pentru 
membrana de colagen prezinta valori de 10 ori mai mare comparativ cu membrana de chitosan si de 5 ori mai mare 
fata de membrana chitosan-colagen. Membranele de chitosan fiind mai dense, comparativ cu cele de colagen, aceasta 
poate conduce la o scadere a capacitatii de adsorbtie. 

Determinarea biodegradarii  in vitro a membranelor. Biodegradarea in vitro a membranelor a fost determinata 
in prezenta de colagenaza bacteriana (Clostridium histolyticum, E.C. 3.4.24.3. SIGMA) in baza protocolului stabilit in 
cadrul Departamentului de Biologie Celulara si Moleculara INCDSB Rezultatele obtinute indica faptul ca membrana 
de colagen-gelatina nereticulata, cat si cea simpla de colagen, prezinta un nivel ridicat de biodegradare, de 8,76% 
respectiv de 6,59%.  

Se constata ca membranele de chitosan simplu sau cuplat cu colagen sunt mult mai stabile, stabilitate potentata 
prin reticulare cu GA, care determina si cel mai scazut grad de degradare (de doar 3%.) al membranei. 

Evaluarea biocompatibilitatii probelor s-a determinat prin metoda spectrofotometrica MTT, utilizandu-se o 
linie stabilizata de celule fibroblaste de soarece NCTC (L 929) in baza unui protocol stabilit in cadrul aceluiasi 
departament.  

Rezultatele privind evaluarea citotoxicitatii membranelor arata ca probele studiate sunt non-toxice atat la 24h, 
cat si la 48h si prezinta o buna biocompatibilitate, cu valori ridicate, de peste 80%, astfel incat acestea  pot fi utilizate 
in multe aplicatii biomedicale. 

Studii de microscopie electronica. Membranele chitosan-gelatina 1:1 si 1:3 simple si reticulate cu GA 
(Cf=0,02%) s-au analizat din punct de vedere structural la microscopul electronic, SEM Hitachi SU1510.  

Evaluarea electronomicroscopica, arata ca pentru membrana chitosan:gelatina 1:1, structura este mai uniforma 
si mai compactata decat la membranele cu un raport 1:3.  

A fost studiata si influenta reticularii asupra celor doua variante de membrane.                            
Se constata ca membrana chitosan;gelatina 1:1, reticulata,  prezinta o structura mai omogena, mai compacta, 

cu un grad de porozitate mai scazut, deci mai rezistenta din punct de vedere mecanic decat membrana cu raport 1:3.  
Pentru continuarea experimentelor de realizare a unor membrane chitosan-gelatina-extracte vegetale cu efect 

antiinflamator, am optat pentru utilizarea membranelor chitosan-gelatina 1:1, reticulate. Astfel s-au realizat extracte 
apoase si hidro-alcoolice din plantele selectate:sulfina (Melilotus officinalis), mesteacanul (Betula verrucosa), trei frati 
patati (Viola tricolor), roinita (Mellissa officinalis) si  cretisoara (Alchemilla vulgaris). S-au obtinut extractele apoase 
si hidroalcoolice. 

Extractele apoase au fost apoi adsorbite si incluse in membranele biopolimerice.  
La extractele apoase s-au efectuat o serie de teste organoleptice si biochimice, in vederea stabilirii calitatii si 

stabilitatii acestora, conform prevederilor Farmacopeei Romane, Editia a-IX-a, Capitolul 2.  
S-a urmarit  identificarea unor: aminoacizi, polifenoli si fitosteroli. 
Continutul de aminoacizi prezenti in extracte s-a determinat prin metoda CSS.  
Rezultatele obtinute indica faptul ca extractele apoase din plantele studiate contin un numar important de 

aminoacizi. Astfel extractul apos din trei frati patati contine 11, sulfina 8, cretisoara 7, roinita 9 iar mesteacanul 
contine 5, cel mai scazut numar. Pentru extractele apoase din plantele selectate s-a determinat si cantitatea de 
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aminoacizi exprimata in acid L-glutamic. La extractele hidroalcoolice s-a constatat ca nivelul continutului de 
aminoacizi este mai scazut comparativ cu extractele apoase. Astfel la extractul de sulfina se identifica 5 aminoacizi, la 
mesteacan 6, la trei frati patati 4, la roinita 6, iar la cretisoara un numar de 11 aminoacizi. 

Identificarea polifenolilor. In ceea ce privesc polifenolii, substante cu certe proprietati antioxidante, 
antibacteriene si antiinflamatoare, acestea au fost identificate in extractele de sulfina, mesteacan si trei frati patati. 
Analiza s-a realizat pe baza reactiei de culoare cu reactiv Folin-Ciocalteu in prezenta Na2CO3.   

Identificarea fitosterolilor. Din analiza cromatografica rezulta faptul ca extractele apoase din plantele studiate 
contin fitosteroli identificandu-se acidul oleanoic si stigmasterolul. 

Obtinerea si caracterizarea membranelor cuplate cu extractele din plantele studiate. Membranele biopolimerice 
complexate cu extracte din plantele studiate s-au obtinut prin metoda adsorbtiei si includerii in gel. Capacitatea de 
adsorbtie dupa de 24h  a fost de 339,77%.  

Din analiza electronomicroscopica SEM a celor trei variante de membrane: chitosan-gelatina 1:1, reticulate cu 
GA simple si cele cu extracte vegetale adsorbite si incluse se pot concluziona urmatoarele: pentru membrana cu extract 
vegetal adsorbtit structura este mai putin compacta si omogena, cu un grad de porozitate mai ridicat, pe cand in cazul 
membranei in care extractele vegetale au fost incluse structura este mai compacta, cu grad de porozitate scazut, 
asemanatoare cu structura membranei fara extracte vegetale. 

S-a testat de asemenea formula de gel antiinflamator cu extracte reunite din plantele selectionate.   
sub forma de unguente. S-au utilizat extractele de plante obtinute anterior, concentrate la 1/10 din volumul initial, care 
au fost mentinute fara conservanti la intuneric si la temperatura camerei.  
           Tinand cont de faptul ca substantele auxiliare joaca un rol determinant in procesul de formulare a unui 
medicament, avand o influenta decisiva asupra proprietatilor fizico-chimice ale acestuia in abilitatea de a ceda 
substanta activa in conditii optime pentru a se obtine efectul terapeutic dorit, am cautat alegerea unor excipienti 
adecvati pentru aplicare cutanata, lipsiti de actiune iritanta, inerti chimic si farmacologic.  

Extractele de plante utilizate sunt cunoscute pentru efectul lor antiinflamator, la fel si substanta de baza, gelul 
de chitosan care are in plus si un efect de regenerare tisulara. 

Luand in considerare cele de mai sus, extractele vegetale au fost incluse in hidrogelul de chitosan in 3 variante 
de lucru, modificand concentratia de carbopol intre 0,3-0,6 mg/ml.. 

 La aceste probe s-au determinat pe langa proprietatile organoleptice si unele proprietati fizico-chimice, 
importante pentru acest tip de biomateriale si anume: valoarea pH-ului folosind metoda potentiometrica si controlul 
plasticitatii cu metoda extensiometrica Ojeda-Arbussa. 

 Controlul capacitatii de intindere s-a efectuat atat inainte cat si dupa incorporarea substantelor active din 
extractele concentrate de plante.  

Evaluarea rezultatelor obtinute demonstreaza o buna capacitate de intindere a hidrogelurilor, care este 
influentata de prezenta extractelor vegetale. 

 Acesti parametrii vor fi urmariti la intervale mari de timp, respectiv 30 si 60 de zile pentru evaluarea pe 
termen lung a stabilitatii bioprodusului fara prezervanti chimici. 

Faza I/2015: Studii si cercetari privind  enzime de interes industrial stabilizate pe  structuri biopolimerice 
simple sau complexe 

� Selectarea unor enzime  hidrolitice in vederea valorificarii superioare a deseurilor provenite din   diferite procese 
industriale 

� Studii privind cresterea stabilitatii operationale pentru enzimele selectate prin cuplarea  pe structuri biopolimerice 
adecvate.     

� Selectarea  unor enzime de interes industrial in vederea cuplarii pe suporturi biopolimerice si optimizarea 
randamentului de imobilizare   
Faza II/2015: Conceperea si dezvoltarea de noi produse terapeutice pe baza de enzime vegetale cu maxima eficienta si 
efecte secundare minime, destinate terapiei umane si veterinare, si implicit, largirea gamei produselor terapeutice cu 
noi produse calitativ superioare 

Selectarea componentelor si  concentratiilor astfel incat sa fie respectat echilibrul biologic al pielii si mucoaselor, 
asigurand preparatelor nu numai o eficienta maxima, ci si o buna toleranta locala.. 

� Stabilirea formelor farmaceutice optime pentru cuplarea cu materialul vegetal, pentru realizarea de mijloace de 
tratament cu maxi,a eficienta in terapia umana si veterinara 

� Obtinerea de noi bioproduse cu aplicatii topice estinate tratarii leziunilor tegumentare 
 

09-360104 „Noi abordari in analiza si caracterizarea unor fenomene ale biotehnologiei vegetale si aplicatii ale 
acestora” 

• In vederea realizarii obiectivului general al proiectului, s-a estimat obtinerea urmatoarele rezultate: 
• Investigarea activitatii biologice a extractelor vegetale obtinute din plante din flora spontana; 
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• Investigarea metodelor de eficientizare a activitatii biologice identificate in extractele vegetale luate in 
studiu; 

• Utilizarea optima a mijloacelor de protectie a plantelor si reducerea impactului asupra mediului 
ambiant; 

• Diseminarea pe scara larga prin comunicarea, publicarea nationala si internationala a rezultatelor si 
participarea la manifestari stiintifice in vederea schimbului de informatii si in vederea realizarii de 
parteneriate. 

• In primul an de desfasurare al proiectului (anul 2009), s-a urmarit realizarea unei documentari si 
informari cu privire la studiul relatiilor dintre plante (alelopatie) si de asemenea a fost elaborat 
protocolul de lucru in conditii de laborator.  De asemenea, au fost efectuate activitati de aprofundare a 
problematicii cu privire la efectul protector al antioxidantilor (compusi flavonici) din extractele de 
coacaz si afin in prevenirea si „stoparea” oxidarii lipidelor membranare ca urmare a atacului radicalilor 
liberi, studii realizate cu ajutorul tehnicilor de spectroscopie. Aceste cercetari au fost directionate spre 
activitati legate de: 

• rolul protector al antioxidantilor, subliniindu-se activitatea antioxidanta a compusilor flavonici; 
• radicalii liberi, mecanismele de actiune ale acestora si sursele de radicali liberi; 
• relatia antioxidanti-radicali liberi; 
• lipidele membranare si mecanismul de oxidare al acestora; 
• rolul antioxidantilor asupra oxidarii lipidelor membranare. 
Studiile au continut cu descrierea celor mai importante sisteme antioxidante intalnite in diferite 

experimente, precum şi factorii determinanti ai fenomenului de stres oxidativ. In cadrul studiului au fost 
realizate descrieri si explicatii ce au tinut de alegerea plantelor ce urmau sa fie utilizate in cadrul urmatoarelor 
activitati mentionate in proiect.  

Pe parcursul anului 2010 cercetarile efectuate in cadrul acestui proiect si prezentate in raportul de activitate 
predat, au urmarit elaborarea schemei tehnologice privind evaluarea efectului protector al compusilor flavonici 
in prevenirea oxidarii lipidelor membranare ca urmare a atacului radicalilor liberi, studii realizate cu ajutorul 
spectroscopiei de fluorescenta. Aceste cercetari au fost directionate spre activitati legate de: 

• efectul unor compusi flavonici sintetici in prevenirea oxidarii lipidelor membranare ca urmare a atacului 
radicalilor liberi; 

• efectul unor compusi flavonici din extracte din frunze de afin si coacaz in prevenirea oxidarii lipidelor 
membranare, studii realizate pe modele de membrane artificiale. S-a urmarit prezentarea stadiului actual 
al cunoasterii in domeniu, descrierea mecanismelor de oxidare a lipidelor membranare si mecanismele 
de actiune antioxidanta a compusilor flavonici asupra bistratului lipidic. 

• efectuarea de teste de germinatie la semintele de buruieni si la unele plante de importanta legumicole, in 
spatii controlate; 

• efectuarea de studii si analize care au urmarit identificarea in conditii de laborator a 
inhobitorilor/stimulatorilor de germinatie 

 Cercetarile efectuate pe parcursul anului 2011 au aratat faptul ca plantele detin echipamentul necesar 
pentru apararea impotriva factorilor externi de orice tip. Au fost realizate: 

• studii asupra radicalilor liberi şi a importantei acestora; 
• studii asupra stresului oxidativ şi a metodelor de inducere a acestuia; 
• studii asupra mecanismelor enzimatice şi non-enzimatice; 
• alegerea plantelor afectate; 

Alte activitati propuse au fost: 
• elaborarea unei strategii pentru rezolvarea problemelor (relatia: planta de cultura-buruiana, buruiana-

buruiana); 
• analiza si optimizarea metodei de evaluare a activitatii antioxidante a compusilor flavonici sintetici si 

naturali din extract de frunze de coacaz elaborata in etapa anterioara; 
• Validarea metodelor propuse 

 S-a urmarit ca metodele de analiza sa raspunda exigentelor actuale in ceea ce priveste performantele 
analitice dar in acelasi timp sa poata fi usor aplicate, sa necesite aparatura si reactivi accesibili iar timpul afectat 
analizei sa fie cat mai redus. 
 Procesele enzimatice care au loc la prelucrarea mecanica a produselor vegetale sau dupa moartea 
naturala a acestora sunt complexe si insuficient studiate. Cele mai importante din punct de vedere practic sunt 
procesele de hidroliza catalizate de hidrolaze si procesele de oxido-reducere catalizate de diferite enzime din 
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clasa principala a oxido-reductazelor. Prin distrugerea mecanica a tesuturilor si celulelor, procesul normal de 
respiratie este intrerupt. Sistemele finale transportoare de hidrogen de la coenzimele piridin-nucleotidice si 
flavin-nucleotidice din lanturile de respiratie, cum sunt, sistemul de citocromi, sistemul acid ascorbic-dehidro-
ascorbic si sistemul fenoli-chinone, sunt oxidate ireversibil nemaifiind reduse de coenzimele aratate. Reactiile 
de oxidare sunt catalizate de citocrom - oxidaza, ascorbinat - oxidaza si de fenol - oxidaze si polifenol - oxidaze. 
Catalaza, peroxidaza si lipoxidaza, care in produsele vegetale vii par sa fie mai putin active, isi intensifica foarte 
mult activitatea. De aceea, analizele au fost efectuate din preparate proaspete, nesupuse operatiei de 
congelare/decongelare.  
        Alegerea determinarii activitatii peroxidazei a fost facuta deoarece activitatea acestor enzime se 
determina usor, sunt enzime relativ rezistente la inactivarea termica si odata cu inactivarea lor se presupune ca 
sunt inactivate toate enzimele. Peroxidazele sunt enzime foarte mult raspandite in regnul vegetal, mai putin in 
regnul animal. Prezinta o specificitate relativ mare fata de acceptori; de obicei acceptorul este H2O2 si foarte rar 
alti hidroperoxizi. Peroxidazele sunt mai putin specifice fata de donori. Ca donori pot functiona o serie de fenoli, 
aminofenoli, diamine, aminoacizi. De exemplu cand donorul de H este un difenol, sub influenta peroxidazei 
acesta este oxidat la chinona. Rezultatele obtinute au aratat ca diferentele activitatilor enzimatice sunt datorate 
metodelor de stres aplicate, declansand o serie de reactii in sensul dezvoltarii, in acest caz, a speciilor reactive 
de oxigen. Cu toate ca rezultatele obtinute au dus la elaborarea unei cantitati importante de informatii legate de 
mecanismele reactiilor de stres, inca nu se pot afirma ca acestea sunt pe deplin elucidate.   
 O alta activitate desfasurata in acest an a fost si optimizarea schemei tehnologice pentru evaluarea 
efectului protector al compusilor flavonici sintetici si naturali din extract hidroalcoolice de frunze de coacaz in 
prevenirea oxidarii lipidelor membranare ca urmare a atacului radicalilor liberi. Studiile au fost realizate cu 
ajutorul spectroscopiei de absorbtie in domeniul UV-VIS si de emisie. Studiile au fost realizate pe modele de 
membrane artificiale–lipozomii, preparati prin metoda simplei hidratari. La prepararea lipozomilor s-a folosit 
fosfolipidul lecitina. Ca agenti de oxidare s-au utilizat radiatie UV de lungime de unda de 253,7 nm (UV-C) si 
DPPH (1,1,-difenil-2-picrilhidrazil). Metoda DPPH este o metodă spectrofotometrică, larg utilizată pentru 
testarea abilitatea compuşilor de a îndeparta radicalii liberi sau capacitatea lor de a dona hidrogen. A fost 
utilizată pentru cuantificarea antioxidanţilor în sisteme lipozomale. 
 In anul 2014, proiectul si-a propus studierea si investigarea activitatii biologice a 2 extracte vegetale 
obtinute din plante din flora spontana (Ambrozie - Ambrosia artemisiifolia L. si Marul lupului - Aristolochia 
clematitis L.) si a metodelor de eficientizare a acestor activitati. De asemenea, s-a urmarit si evaluarea 
proprietatilor fizico-chimice (analiza organoleptica, determinarea substantei uscate, pH-ul, determinarea 
densitatii specifice, indice de refractie si a solubilitatii in diferite medii, determinarea indicelui de aciditate) si 
biochimice (determinarea continutului total de flavonoide si polifenoli, a procentului de inhibitie a radicalilor 
liberi DPPH, determinarea concentratiei proteinelor totale si a continutului de zaharuri) pentru cele doua 
extracte vegetale apoase obtinute din partile aeriene ale acestor plante.     
Activitatile desfasurate pe parcursul anului 2015 au fost derulate sub forma a 2 etape: 

• Testarea preliminara a metodelor de extractie a principalelor clase de compusi activi din plante; 
• Dezvoltarea schemei tehnologice de obtinere la nivel de laborator a extractelor din plante apartinand 
fam. Aristolochiaceae si fam. Asteraceae 
Obiectivele au fost reprezentate de: 

1. Identificarea metodelor de extractie si testarea preliminara a principalelor clase de compusi activi dintr-o 
serie de extracte vegetale obtinute prin 3 metode (percolare, extractie Soxhlet, ultrasonicare urmata de macerare) 
cu diversi solventi (alcool etilic 98°, metanol 100%, metanol 80%, cloroform, n-hexan) obtinute din 2 plante din 
flora spontana: Ambrozie-Ambrosia artemisiifolia L. si Marul lupului-Aristolochia clematitis L. In aceasta etapa 
s-a dorit identificarea metodelor de extractie cele mai eficiente pentru realizarea scopului propus. Avand in 
vedere rezistenta din ce in ce mai mare pe care microorganismele o dezvolta la utilizarea antibioticelor utilizate 
in prezent, prin realizarea experimentelor s-a dorit investigarea posibilitatii de identificare a noi surse de 
substante cu aplicatii diverse. 
2. Dezvoltarea schemei tehnologice de obtinere la nivel de laborator a extractelor din plante apartinand fam. 
Aristolochiaceae si fam. Asteraceae (Marul lupului-Aristolochia clematitis L. si Ambrozie-Ambrosia 
artemisiifolia L.) si a metodelor de eficientizare a acestor activitati. In cadrul acestei etape s-a realizat prepararea 
extractelor vegetale apoase prin 2 metode diferite: percolare si ultrasonicare urmata de macerare (tehnica 
modificata), la care s-a elaborat si dezvoltat schema tehnologica.  
3. Elaborarea schemei de operatii pentru obtinerea a 8 mixuri de extracte apoase, cu ajutorul careia s-a 
asigurat obtinerea unor extracte cu continut maxim de principii active. A fost efectuata analiza extractelor prin 
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tehnica cromatografiei de gaze–spectroscopiei de masa (GC-MS), a extractelor ce contineau amestecuri din cele 
doua plante in diverse rapoarte. 
 
 09-360105/2009 Studiul relatiilor celulare si intracelulare prin metode bioinformatice 
Faza 1/2009: Noi proprietati pentru celula privita ca model de calcul 
Faza 2/2009: Simularea proprietatilor celulei prin metode de calcul 

Studierea metodelor utilizate in segmentarea imaginii microarray-ului de cADN (segmentarea cu cerc fix, 
segmentarea cu cerc adaptabil, segmentarea cu formă adaptabilă şi segmentarea prin histograme.)  

Analiza aplicatiilor software ScanAnalyze, GenePix, SpotSegmentation, SPOT ce au ca baza cele patru tehnici de 
segmentare. 

Implementarea metodei ACWE si prezentarea algoritmului.    
Compararea experimentala a metodei propuse ACWE  cu alte metode din categoria metodelor de segmentare cu 
formă  adaptabilă SRG şi GOGAC. 09-360105: Studiul relatiilor celulare si intracelulare prin metode bioinformatice 

Relatia dintre Informatica (întinzându-se din partea foarte teoretică către cea foarte practică) si Biologie este 
fascinantă: cele două domenii sunt interconectate şi se influenţează într-o maniera esentială. 
Proiectul propus aici are două direcţii majore de cercetare: prima directie va folosi biologia si cunostintele din 
Biologie pentru a sugera cum am putea manipula celula astfel încât „celula să facă calcule” (asa cum în acest moment 
manipulăm siliciul pentru a face calculele în calculatoarele moderne), iar a doua direcţie va folosi calculatorul pentru a 
modela, simula şi înţelege mai bine celula.  

Este important de observat că am obtinut deja rezultate preliminare sub forma unui model al sistemelor de 
membrane descris în lucrarea - O.H. Ibarra, A. Paun, Counting Time in Computing with Cells, Proceedings of 11th 
Intern. Meeting on DNA Based Computers (DNA11) and Lecture Notes in Computer Science 3892 (2006), 112-128. -  
care prezintă câteva trăsături ce nu se regăsesc în nici un alt sistem: legarea de obiecte si informatie genetică. O altă 
trăsătură nouă a modelului propus este că permite menţionarea timpului asociat cu fiecare regulă aplicată. 

In anul 2011: Am imbunatatit noua metodologie de simulare a cascadelor de reactii bazata pe P sisteme. 
Aceasta noua tehnica de simulare, ce preia rezultate recente de calculabilitate de tip membrana, completeaza metodele 
clasice de simulare celulara folosite pe plan mondial ( utilizarea ecuatiilor diferentiale - ODE sau modelarea proceselor 
stochastice - algoritmul Gillespie ).  
In raport cu tehnica ODE ce presupune implicit existenta unui aspect de “continuitate” in evolutie, metoda pe care o 
propunem  este semnificativ diferita prin utilizarea unei matematici pe discret.  
Subliniem faptul ca aceasta ultima abordare este sustinuta de prezenta, la nivel celular, a unor fenomene de natura 
“discreta”. Astfel multe cascade de reactii (signal transduction pathways) la nivelul sub-celular au numere mici de 
multiplicitati pentru moleculele/proteinele sau complexele de proteine formate, fapt ce ar impune cu prioritate o 
simulare “discreta” si mai putin una “continua”. Spre deosebire de procedura clasica de simulare folosita de Gillespie, 
procedura P-system are avantajul ca este cu mult mai rapida si, in plus, permite tratarea diferentiata a unor “grupuri 
minoritare” de celule. Acest aspect are o importanta deosebita din punct de vedere practic ( de exemplu la simularea 
perioadei de latenta in celulele infectate cu HIV ). 

In anul 2012 : Utilizarea procedurii log-gain pentru a obtine kinetici de reactie  necunoscute pentru interactiile 
dintre 
proteinele virusului HIV si alte proteine (umane). Simularea, folosind aceste informatii, latenta in cazul 
virusului HIV. 
Identificarea de noi directii de cercetare : Dezvoltarea Informaticii in sensul colectarii si organizarii de 
date biologice (Baze de date de gene si proteine), atrage dupa sine dezvoltarea unor directii cu scopul 
de a solutiona problematicile pe care acestea le implica (Ontologia si Adnotarea Genelor). 

In anul 2014: Faza 1: Folosirea datelor multispectrale pentru determinarea speciilor 
 Achizitie de date folosind senzori LIDAR si Fotografie aeriana deasupra unei paduri din judetul Bihor din Romania. 
S-au folosit si date geospatiale pentru a creste eficienta procesului de procesare de date folosing tehnici de teledetectie. 
Datele au fost colectate de pe o suprafata de aproximativ 15500 ha din judetul Bihor si Vilcea/Arges. Rezultatul 
achizitionarii de date LiDAR in aceeasi zona: 

• Nor de puncte LIDAR clasificate 
o Versiune LAS 1.2  
o Fisiere LAS pentru fiecare linie de zbor, si un fisier LAS pentru toata zona; 
o Schema de clasificare a punctelor: 

� Teren 
� Alte 
� Zgomot (noise) 
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o Numarul intoarcerii 
o Intensitatea intoarcerii 

• Full waveform 
• Fotografie aeriana multispectrala 

o Spectrul minimal: RGB si Near InfraRed, 16 bit 
o 15 cm GSD 
o In general au fost fara nori, umbre, ceata, sau alte elemente meteorologice care sa obstructioneze 

imaginea 
o Imagini individuale cu parametrii orientarii exterioare corespunzatoare si fisierul de calibrare al 

camerei 
o Imagini individuale orto-rectificate si geo-referentiate; 
o Acuratete spatial: ±3 pixeli* 

• Sistemul de proiectie pentru imaginile georeferentiate si norul de puncte LIDAR  este sistemul national de 
proiectie Stereografic 1970. 

*au fost obtinute si puntele de control pe teren 
Metoda de segmentare bazata pe rezultatele raportate de Chen si Vese (C-V) face segmentarea unei imagini prin 
detectia marginilor diferitelor obiecte; acest lucru se face prin curbe evolutive. Se presupune ca avem obiectele de 
interes si background, iar modelul gaseste obiecte intr-o imagine fara a defini gradientul. Lucrarea Chen-Vese descrie 
algoritmul in felul urmator:  

1. Initialize 
0φ  by 0φ , n=0 

2. Compute 1( )nc φ  and 2( )nc φ  by  
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3. Solve the PDE in φ  from 
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   Equation 1 

  In (0, )∞ ×Ω , 0(0, , ) ( , )x y x yφ φ=  in Ω , 

( )
0

n
εδ φ φ

φ
∂ =

∇ ∂
r

 pe ∂Ω  

where n
r

 is the exterior normal to the boundary∂Ω , and n
r∂∂φ  is the normal derivative of φ  at the 

boundary. 

4. Reinitialize φ  locally to the signed distance function to the curve (optional) 
5. Check whether the solution is stationary. If not, n=n+1 and repeat 

 
 
Algoritmul poate fi explicat in felul urmator: 

• In pasul 1 se initializeaza curba evolutiva 
• Pasul 2 calculeaza energia medie in interiorul si in exteriorul curbei evolutive 
• In pasul 3 se gaseste locatia exacta a curbei evolutive depinzand de timpul t prin rezolvarea ecuatiilor 

cu derivate partiale. 
• Pasul 4 este un pas optional pentru reinitializarea curbelor evolutive 
• In pasul 5 se verifica daca solutia curbei evolutive este stationara sau nu, daca nu se merge la pasul 2 

pentru iteratie 

Modelul C-V a fost implementat folosind ecuatii cu diferente finite: 
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   Equation 2 

Ecuatia 1 reprezinta finite different scheme pentru Eq. 2. 

Metoda de segmentare dezvoltata de Chen si Vese se bazeaza pe minimizarea energiei. O imagine este notata cu 0u  si 

granta este notate cu 0C . 

Imaginea 0u  poate fi divizata in doua regiuni: una care este background-ul si notata cu 0
ou  si cealalta, obiectele care 

este notata cu0
iu  . Inauntrul obiectelor avem 0u ≈ 0

iu  (sau 0( )inside C ) si inafara obiectelor exista  0u ≈ 0
ou  (sau 

0( )outside C ). Functia de potrivire (fitting function) se exprima in felul urmator:  
2 2

1 2 ( ) 0 1 ( ) 0 2( ) ( ) ( , ) ( , )inside C outside CF C F C u x y c dxdy u x y c dxdy+ = − + −∫ ∫ ,  

unde C  este curba variabila si 1, 2c c
 sunt constantele care depind de C . 

0C  este functia de potrivire minima exprimata ca: 

1 2 1 0 2 0inf{ ( ) ( )} 0 ( ) ( )
C

F C F C F C F C+ ≈ ≈ +
. 

In modelul C-V functia de potrivire este minimizata si anumiti termeni sunt adaugati: lungimea curbei, aria din 

interiorul lui C. Functia de energie 1 2( , , )F c c C  este definita ca si:  

( ) 2 2
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inside C outside C
F c c C Length C Area inside C u x y c dxdy u x y c dxdyµ ν λ λ= + + − + −∫ ∫  

unde 1 20, 0, , 0vµ λ λ≥ ≥ >  sunt constant. In experimentele efectuate avem  1 2 1λ λ= =  si 0v = . In acest caz 

valoarea lui u aproximeaza pe 0u ,  

unde u e definit ca 0
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Acest caz particular de minimizare poate fi rezolvat prin metoda multimii constant (level set method).  
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In metoda “level set” C este inlocuit cu  φ . 
Folosind functia Heaviside H si functia Dirac δ0 definite dupa cum urmeaza: 

0
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atunci termenii din functia de energie F(c1,c2,C) se pot rescrie ca: 
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Valoarea aproximativa a lui u0 se calculeaza dupa formula 

1 2( , ) ( ( , )) (1 ( ( , ))),  ( , ) .u x y c H x y c H x y x yφ φ= + − ∈Ω
 

Metoda de identificare de arbori dezvoltata de Strimbu si Strimbu se bazeaza pe dezvoltarea de ierarhi interconectate 
intr-un graf, fiecare ierarhie potential reprezentind un arbore. Schematic, algoritmul este executat in urmatorii pasi: 
1) Creaza raster cu diferite statistici din LIDAR data, cel mai probabil elevatie 
2) Creaza petice din celulele cu aceeasi valoare  
3) Creaza ierarhi din peticele adiacente 
4) Grupeza ierarhiile ca urmare a similaritatii lor 

Reprezentarea grafica a algoritmului este urmatoarea (Figure 1): 

 
Figure 1. Algoritm de segmentare a datelor LIDAR pentru identificarea de arbori dezvoltata de Strimbu si 

Strimbu 

Algoritmul propus a fost testat pe doua tipuri de paduri: o plantatie tanara de pin cu variabilitate redusa 
(CV=5%), si un arboret matur cu variabilitate medie (CV =15%). In plantatia tinara algoritmul a identificat 99% din 
arbori, iar in padurea matura 95%. Rezultatele obtinute recomanda algoritmul propus ca unul dintre cei mai 
performanti algoritmi de extractie de arbori din date LIDAR.  
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Esantionajul necesar verificarilor estimatiilor derivate din datele de teledetectie s-a efectuat prin masuraraea a cel putin 
patru piete in fiecare trup de padure (Error! Reference source not found.). Pietele de proba sunt circulare cu raza 
orizontala de 8 m, similar cu cele din Inventarul Forestier National. In total un numar de 78 piete au fost masurate, cu 
un numar total de 934 arbori. 

 

 
09-36106 Dezvoltarea pentru aplicarea unor tehnici analitice performante in determinarea principiilor active 
din probe biologice 

Faza 1/2009 : Aplicatii ale tehnicilor membranare la separarea si concentrarea unor principii biologic active din 
extracte vegetale  
Faza 2/2009: Determinarea lipoproteinelor de joasa densitate (LDL) din plasma umana prin spectrometria in 
infrarosu (IR) 
Faza 3/2009: Utilizarea HPLC pentru analiza polifenolilor din tincturi comercializate pe piata Romaneasca 
Faza 1 - Obiectivul acestei faze a fost separarea si concentrarea unor principii bioactive din extracte de plante 

medicinale prin microfiltrare si ultrafiltrare. In acest scop au fost preparate in laborator membrane polimerice de 
ultrafiltrare din polisulfona (PSF) si poliacrilonitril (PAN), care au fost utilizate la separarea si concentrarea unor 
principii bioactive din urmatoarele extracte de plante medicinale: 

• extract apos de Salvia officinalis (conc. masica planta 8%, solvent : apa distilata); 
• extract hidroalcoolic (conc. etanol 50%) de Salvia officinalis (conc. masica planta 8%);  
• extract hidroalcoolic (conc. etanol 50%) de Geranium robertianum (conc. masica planta 8%).  

In experimentele realizate s-au urmarit performantele membranelor de ultrafiltrare atat din punct de vedere al 
caracteristicilor hidrodinamice cat si al retentiei de polifenoli totali si polizaharide. 

Experimentele efectuate au pus in evidenta faptul ca membrana din poliacrilonitril prezinta cele mai bune 
caracteristici hidrodinamice, respectiv fluxuri de permeat de pana la 154,1 L/m2h in timp ce pentru membrana din 
polisulfona fluxurile de permeat sunt de maxim 68,9 L/m2h, iar pentru membrana comerciala Millipore s-a inregistrat 
un flux maxim de 74,9  L/m2h. Membrana din PAN a fost mai eficienta si din punct de vedere al retentiei compusilor 
urmariti (pentru polizaharide  retentia a fost de max. 51,7% pentru membrana din PAN, comparativ cu retentia 
maxima de 40,2% pentru membrana din PSF si respectiv de 45,6% pentru membrana Millipore). Aceleasi observatii 
sunt valabile si pentru retentiile de polifenoli, desi acesti compusi, datorita masei moleculare semnificativ mai mici 
decat a polizaharidelor, trec partial in permeat, continutul lor in fractia de concentrat este mai mare decat cel din 
permeat. Acest aspect se evidentiaza si prin activitatea antiradicalica mai mare pentru fractiile de concentrat atat in 
cazul extractelor de salvie cat si al extractului de napraznic, indiferent de membrana utilizata.   
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Faza 2 -Obiectivul etapei a fost caracterizarea structurala a lipoproteinelor de mica densitate prin tehnica 
spectrofotometrica vibrationala. Pentru aceasta s-a realizat depunerea de LDL pe suport solid de aur (prin adsorbtie in 
solutie) pentru a obtine un sistem mai stabil si mai usor de analizat. Imobilizarea LDL-ului s-a efectuat pe baza 
proprietatii de autoasamblare a gruparilor tiolice (-SH) apartinand resturilor de cisteina  cu aurul. Sistemul obtinut 
fiind stabil din punct de vedere termodinamic. 

Metodele utilizate pentru identificarea benzilor de absorbie in infra-rosu caracteristice lipoproteinelor sunt: metoda 
FTIR prin transmitanta si metoda FTIR prin reflectanta. 

S-au analizat doua tipuri de probe: probe de LDL nemodificate si probe de LDL supuse stresului oxidativ. 
Oxidarea LDL –ului s-a realizat in prezenta reactivul chimic clorhidrat de 2 2’-azobis (2metilpropionamidina) 

(AAPH), initiator de radicali liberi (HO·, ROO·). 
S-a studiat evolutia procesului de oxidare in timp. 

Rezultate si concluzii: 
- Structura secundara a proteinei nu se modifica in urma procesul de imobilizare al LDL-ului pe suportul 

solid de aur; 
- S-au identificat benzile de absorbtie in infra-rosu caracteristice lipoproteinelor; 
- S-au identificat modificarile conformationale pe care le sufera LDL-ul in prezenta agentilor oxidativi; 
- Procesul de oxidare nu este uniform, el putand fi influentat de grosimea stratului de LDL depus pe 

suportul de aur si de neomogenitatea straturilor de LDL depuse pe suportul solid. 
Tehnica FTIR s-a dovedit utila in studiul LDL-ului atat in forma nativa, cat si in forma oxidata. 
Faza 3 - Obiectivul acestei faze a fost identificarea si cuantificarea unor compusi bioactivi din diferite extracte 

vegetale alcoolice. In acest scop s-a propus analiza unor extracte hidroalcoolice de plante prin utilizarea cromatografiei 
de lichide de inalta performanta in faza inversa (RP HPLC). Prin consultarea datelor bibliografice existente referitoare 
la galbenele, sunatoare si sanziene au fost selectati compusii polifenolici reprezentativi din punct de vedere al 
activitatii biologice dar si cantitativ pentru plantele studiate si s-a dezvoltat o metoda cromatografica care sa permita 
detectarea simultana a acestora. Determinarile cromatografice au fost realizate utilizand sistemul HPLC Shimadzu. S-
au analizat cateva din extractelele vegetale comercializate gasite pe piata romaneasca: Tinctura de galbenele (Dacia 
Plant); Tinctura de sunatoare (Dacia Plant); Tinctura de sanziene (Dacia Plant);Tinctura de galbenele (Hofigal); 
Tinctura de sunatoare (Hofigal); Tinctura de galbenele (Santo Raphael);Tinctura de sanziene (Santo Raphael).  

S-au obtinut urmatoarele rezultate: 
- Realizarea unei metode cromatografice de separare a polifenolilor; 
- Prin utilizarea de standarde diferite (13 standarde) metoda permite cuantificarea principiilor active 

provenite din trei plante: galbenele, sanziene si sunatoare; 
- Parametrii specifici metodei (LOD, LOQ, liniaritate, etc) au demonstrat capacitatea de a furniza rezultate 

sigure la determinarea calitativa si cantitativa a principiilor active de interes si pot fi utilizati si pentru 
analiza acestor principii din alte extracte vegetale in etapele urmatoare ale proiectului. 

Faza 1/2010 Determinarea de polizaharide din extracte naturale prin electroforeza capilara 
Faza 2/2010 Inhibitia lipoproteinelor de joasa densitate de catre compusi polifenolici determinata prin 

fluorimetrie 
Faza 1 - Scopul acestei etape a fost evaluarea continutului de acid hialuronic (HA) din extracte de corp vitros 

de la bovine sau suine folosind ca tehnică electroforeza capilară. Anterior au fost folosite si alte tehnici, cum ar fi 
reactia cu carbazol/orcinol pentru analiza cantitativă a acidului glucuronic si cromatografia de lichide de înaltă 
performantă  (HPLC) cu detectie UV pentru determinarea N-acetilglucozaminei derivatizate. 
Electroforeza capilară (CE) este o tehnică de separare foarte potrivită pentru HA, sau alti glicozaminoglicani (GAGs), 
deoarece încărcarea lui negativă asigură puterea de rezolvare chiar si în prezenta altor contaminanti si HA poate fi 
detectat intact sau hidrolizat. CE oferă, de asemenea, o eficientă mare de separare, timp scurt de analiză, un consum 
foarte scăzut de materiale si o mare reproductibilitate si automatizare a analizei. 
Astfel, s-a încercat găsirea unei metode ieftine si simple în ce priveste echipamentul si protocolul experimental, dar în 
acelasi timp, cu o bună sensibilitate si reproductibilitate pentru a determina HA din extracte naturale sau preparate 
cosmetice. S-au testat două metode, una pentru determinarea acidului hialuronic ca atare, întreg, ce ne permite si 
evaluarea masei moleculare, si alta pentru GAGs hidrolizati (sau alte polizaharide). Aceste metode sunt utile pentru 
evaluarea chimică corectă a diverse extracte si pentru folosirea lor în obtinerea de biomateriale (vindecarea rănilor, 
livrare de medicamente etc.). În plus, cea de-a doua metodă poate fi folosită pentru determinarea continutului de 
monozaharide în multe alte extracte naturale (plante, drojdii etc.). 
Pentru determinarea acidului hialuronic din extracte au fost aplicate si optimizate, conform conditiilor noastre de lucru, 
două metode CE simple si reproductibile. Metodele au dovedit o sensibilitate bună (limita de detectie de 18,5 g/mL 
pentru HA întreg si de 1 g/mL pentru monozaharidele derivatizate) având în vedere posibilitătile detectiei UV si 
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scopurile noastre următoare de a putea evalua continutul de acid hialuronic în diverse extracte din tesuturi conjunctive 
si, eventual, în preparate cosmetice si farmaceutice. 
 Din punctul nostru de vedere, metoda de determinare a HA întreg este mai convenabilă, deoarece este mai simplă, 
rapidă si ieftină. În plus, putem avea informatii si despre mărimea moleculei, fapt important pentru utilizarea ulterioară 
a extractelor de acid hialuronic (în functie de masa moleculară poate avea diverse întrebuintări). 

 A doua metodă CE este bună în cazul prezentei si altor glicozaminoglicani alături de HA în extracte (de ex. 
condroitin sulfat) sau în cazul în care se aplică pe alte polizaharide extrase din tesuturi naturale (plante, drojdii). 
Metodele sunt utile in determinarea continutului de acid hialuronic din diferite preparate farmaceutice sau cosmetice. 

Faza 2 - Obiectivul fazei II a fost de a stabili posibila inhibiţie a peroxidării lipoproteinelor de joasă densitate 
de către diferiţi compuşi având caracter antioxidant. De asemenea s-a dorit stabilirea unui mod de acţiune inhibitorie şi 
anume dacă este de prevenire sau reparare. Obiectivul propus a fost studierea posibilei inhibiţii a peroxidării LDL de 
către diverşi polifenoli utilizandu-se compuşi standard (Trolox si BHA (butil hidroxi anisol), şi stabilirea tipului de 
efect indus. In realizarea modelului nostru s-au utilizat ca substrat pentru reacţia de oxidare lipoproteinele de joasa 
densitate datorită faptului că acestea sunt principalele ţinte la nivelul membranelor celulare pentru atacul radicalilor 
liberi, formând lipoperoxizi care mai departe sunt implicaţi în proliferarea fenomenelor patologice. In acelaşi timp 
LDL sunt utilizate în modelul ORAC clasic, astfel încât rezultatele obţinute pot fi comparate cu o metodă general 
acceptată de analiză. În modelul nostru s-a utilizat un marker de fluorescenţă, şi anume fluoresceina, deoarece a 
condus la rezultate mult mai reproductibile decât markerul de fluorescenţă clasic şi anume ficoeritrina. In dezvoltarea 
modelului s-a utilizat o metodă originalăa de calcul rezultatele fiind obţinute prin integrarea ariei nete de sub curbe în 
locul determinării perioadei de ‘lag’.  

Pentru producerea radicalilor liberi, alicoturi de AAPH (2,2'-azobis(2-amidinopropane)dihydrochloride) au 
fost incubate timp de 30 minute la 37°C, generându-se iniţial radicali peroxid care ulterior atacă lipoproteina generând 
lipoperoxizi. Aceşti radicali liberi – lipoperoxizii - vor iniţia oxidarea fluoresceinei şi deci scăderea intensităţii de 
fluorescenţă. Reacţia a avut loc la temperatura camerei, fluorescenţa fiind măsurată din minut în minut pe o durată de 
15 minute. Măsurătorile s-au realizat utilizând următorii parametrii: lungimea undei de excitare : 490 nm, iar lungimea 
undei de emisie: 514 nm, în concordanţa cu caracteristicile agentului de fluorescenţă.  

Pentru atribuirea tipului de efect protector (preventiv sau reparator), următoarele etape au fost urmate: 
- studiul variaţiei intensităţii de fluorescenţă a fluoresceinei (FL) în prezenţa AAPH-ului pentru a stabili efectul de 

blank; s-a determinat că efectul de blank este neglijabil. 
- studiul eventualelor proprietăţi de fluorescenţă a LDL (fluorescenţă intrinsecă) şi al posibilului efect de 

‘scavenger’ faţă de radicalii peroxil datorită prezenţei grupărilor tiolice terminale ; efectul slab al LDL a fost 
cuantificat cu exactitate şi scăzut constant din valorile înregistrate pentru fiecare valoare de intensitate măsurată. 

- aplicarea modelului pe compuşi standard: BHA şi Trolox 
Ulterior modelul realizat a fost aplicat pentru determinarea efectului antiradicalic a unor probe de uleiuri esenţiale 

din mentă şi s-a observat că eficienţa uleiurilor esenţiale este de aproape două ori mai mare decât cea a BHA. 
Rezultatele au fost confirmate şi utilizând metoda TEAC clasică unde TEAC pentru BHA a fost 10227µmolg-1 iar 
TEAC pentru uleiurile esenţiale a fost de 25453 µmolg-1 substanţă. Rezultatele obţinute pentru fenolii testaţi (Trolox si 
BHA) sunt promiţătoare şi în consecinţă modelul realizat va fi aplicat şi pentru diferiţi polifenoli obţinuţi ca metaboliţi 
secundari, din plante. 

S-a dezvoltat o metodă fluorimetrică pentru evaluarea capacităţii antioxidante a doi antioxidanţi cunoscuţi 
(Trolox si BHA).Trolox-ul, respectiv BHA-ul au rol de agenţi de refacere (BHA) şi prevenţie (Trolox) în reacţia de 
peroxidare a LDL. S-a observat că efectul antioxidant total al BHA este mai mare decât cel al Troloxului. Trebuie 
subliniat că s-a demonstrat încă o dată că efectele celor doi antioxidanţi sunt dependente de caracteristicile lor de 
solubilitate. 
Faza:  1/2011 – “Determinarea unor vitamine din alimente prin HPLC si electroforeză capilară” 
Faza:  2/2011 – “Utilizarea biosenzorilor pentru determinarea polifenolilor din extracte vegetale” 
Faza: 3/2011: Cuantificarea de polifenoli si flavonoide din extracte vegetale prin spectrometrie UV-Vis  
Faza: 4/2011: Utilizarea HPLC si CE pentru determinarea urmelor organice din probe speciale (arheologice) 

Faza 1. Cuantificarea vitaminelor în alimente reprezintă o problemă analitică dificil ă pentru câteva motive: (i) 
datorită structurilor chimice şi proprietăţilor diferite este greu să se dezvolte o metodă ”generală” pentru determinarea 
simultană a mai multor vitamine în alimente; (ii) alimentele sunt şi ele matrici variate şi complexe; (iii) fiecare 
vitamină constituie un micro-constituent; şi (iv) în cazul alimentelor fortificate, conţinutul natural de vitamine trebuie 
ştiut cu acurateţe pentru a face adiţia în concordantă cu termenii impuşi de legile în vigoare. Obiectivul propus a fost 
dezvoltarea şi optimizarea unei metode de electroforeză capilară care să facă posibilă determinarea simultană a 6 
vitamine hidrosolubile: tiamina, riboflavina, acidul nicotinic, piridoxina, cianocobalamina şi acidul ascobic din materii 
prime (mălai) şi din produse de porumb îmbogăţite cu vitamine (fulgi de porumb). 
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Elaborarea metodei a presupus mai întâi stabilirea condiţiilor optime de separare. S-au testat mai multe variante de 
tampon, modificându-se compoziţia acestuia, tensiunea aplicată, modul de injecţie etc. În urma tuturor testelor 
efectuate s-au stabilit condiţiile optime de separare şi identificare simultană a 5 vitamine hidrosolubile din grupul B şi 
a acidului ascorbic, folosite pentru atât pentru realizarea curbelor de etalonare cât şi pentru analiza probelor reale. 
Dupa dezvoltarea şi optimizarea metodei de determinare simultană a vitaminelor hidrosolubile prin electroforeza 
capilară au fost caracterizaţi câtiva dintre parametri de performanţă ai metodei şi anume: selectivitatea, linearitatea, 
precizia şi s-a stabilit un buget de incertitudini al metodei. 
Rezultatele obţinute pe probe reale au fost verificate apoi printr-o metodă de rutină şi anume cromatografia de lichide 
de înaltă performanţă cuplată cu spectrometria de masă.  

Faza 2. Ca o alternativa pentru evaluarea continutului total de polifenoli,  au fost propusi biosenzorii 
enzimatici pe baza de enzime redox. Principalul avantaj al utilizarii enzimelor redox in dezvoltarea biosenzorilor 
enzimatici o constituie valoarea potentialului aplicat in vederea monitorizarii reducerii sau oxidarii speciilor la 
suprafata electrodului, ce apare in general in domeniul de potentiale  -0.2 V -  0V, unde interferentele electrochimice 
sunt minime. In vederea evaluarii continutului total de polifenoli din vin, bere, ceai, ulei de masline sau extracte din 
plante au fost realizati biosenzori monoenzimatici pe baza de tirozinaza, lacaza,  peroxidaza sau bienzimatici pe baza 
de lacaza-tirozinaza. Mecanismul de detectie al polifenolilor utilizand biosenzori pe baza de enzime redox consta in 
monitorizarea intensitatii curentului de reducere a chinonelor rezultate in urma oxidarii enziamtice a compusilor 
polifenolici. 

In aceasta etapa a proiectului  este propusa o noua configuratie pentru realizarea unui biosenzor pe baza de 
electrod de ITO (oxid de indiu si staniu) combinand avantajele incorporarii in matricea de chitosan a nanotuburilor de 
carbon si a sistemului bienzimatic lacaza-tirozinaza.  
S-au determinat parametrii  analitici  utilizand trei substraturi de tip polifenolic, valorile acestora fiind comparate cu 
valorile obtinute in cazul utilizarii biosenzorului monoenzimatic pe baza de lacaza, realizat similar. S-a studiat, de 
asemenea, influenta surfactantului de tip nonionic, Tween 20, asupra caracteristicilor de performanta analitica si 
proprietatilor cinetice ale biosenzorului. Strategia de bioamplificare a semnalului analitic a condus la o imbunatatire 
semnificativa a semnalului analitic ( sensibilitatea biosenzorului bienzmatic este de 10.68 ori mai mare decat cea 
obtinuta in cazul celui monoenzimatic utilizand acidul rosmarinic ca substrat). Utilizarea surfactantului nonionic 
Tween 20 previne fenomenul de pasivare a suprafetei electrodului, conducand astfel la o imbunatatire a stabilitatii 
operationale a biosenzului dezvoltat, precum si la o crestere a limitei superioare a domeniului liniar de concentratii 
pana la 1.2x10-5 in cazul acidului rosmarinic. Functionalitatea biosenzorului Lacc-Tyr-CS-MWCNT/ITO propus a fost 
testata prin evaluarea raspunsului acestuia fata de continutul total de polifenoli din probe de reale (extracte de Salvia 
Officinalis si Basilicum cultivate “in vitro”). Rezultatele obtinute au fost exprimate in echivalent acid rosmarinic.  

Faza 3.  In aceasta etapa extractele de plante au fost obtinute prin macerare, datorita simplitatii procedeului si 
a faptului ca prin acesta se asigura un grad corespunzator de extractie a compusilor activi dupa care au fost prelucrate 
pentru purificare si concentrare prin procedee membranare: micro- si ultrafiltrarea. In experimentele de laborator 
efectuate, tinand seama de natura plantelor studiate, a compozitiei chimice a acestora si de referintele din literatura de 
specialitate, am utilizat ca solventi apa bidistilata si alcoolul etilic. 

Au fost preparate extracte apoase si hidroalcoolice etanolice si metanolice din 3 plante de interes medical: 
Salvia officinalis, Geranium robertianum si Symphytum officinale. 
S-a realizat dozarea polifenolilor totali si a flavonelor in extracte hidroalcoolice 50 %, 70% si 96% EtOH, concentratie 
masica 8%, 10% si 15% de Geranium robertianum,  extracte care au fost procesate prin ultrafiltrare prin 2 tipuri de 
membrane de ultrafiltrare. 

S-a realizat dozarea polifenolilor totali si a flavonelor pentru extracte hidroalcoolice de Salvia officinalis 70% 
EtOH concentratie masica 8%, 10%, respectiv 15%, precum si pe un extract apos 8%. 
Extractelor hidroalcoolice de Symphytum officinale au fost procesate prin microfiltrare-ultrafiltrare prin membrane cu 
diametrul porilor de 0,45 m/ respectiv 1,000Da, extracte care au fost mai intai preconcentrate prin membrana de 
ultrafiltrare de 50,000Da si s-a determinat continutul de polifenoli si flavone. 

Faza 4. Unul dintre materialele folosite in trecut pentru confectionarea bijuteriilor sau a unor obiecte de cult 
sau ornamentale a fost chihlimbarul. Existenta pe teritoriul Romaniei a unei surse de chihlimbar autohton in regiunea 
Colti (Buzau) - cunoscut ca Romanit - a pus problema originii artefactelor gasite in situri arheologice de pe teritoriul 
tarii noastre. Cealalta sursa de chihlimbar e cea cunoscuta pretutindeni, respectiv chihlimbarul Baltic (originar din 
zona de tarm a Marii Baltice). Pentru analiza chihlimbarului (rasina naturala) se cunosc mai multe metode. Pe noi, in 
aceasta etapa, ne-a interesat folosirea CE si HPLC pentru analiza chihlimbarului. S-au analizat date de literatură pentru 
separarea acizilor organici cu masă moleculară mică (asemănători cu acidul succinic, pe care vrem sa-l evidentiem în 
probele de chihlimbar) prin electroforeza capilara si HPLC. S-au folosit studii recente de separare a acizilor organici 
din diferite extracte prin HPLC si EC. S-au stabilit în urma experimentelor: 
- o metodă de determinare calitativă si cantitativă a acidului succinic prin electroforeză capilară (CE) si 
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- o metodă de determinare calitativă si cantitativă a acidului succinic prin cromatografie de lichide si detectie prin 
spectrometrie de masă (LC-MS) 

Înainte de orice, s-a pornit de la premiza că accidul succinic este un component hidrosolubil recunoscut ca 
fiind specific în compozitia chihlimbarului. Deoarece cantitătile de probă luate în lucru pot fi foarte mici (1-2 mg), am 
încercat o extractie cu un solvent polar în mediu acid (pH 3). Conditiile de extractie s-au păstrat la fel, respectiv 7 zile 
la temperatura camerei. Probele astfel obtinute s-au filtrat prin filtre Millipore cu pori de 22 m si apoi au fost 
analizate prin cele doua metode. 

Din analiza rezultatelor, am putea trage concluzia că putem deosebi prin această analiză romanitul de baltic, 
prin faptul că obtinem cantităti mai mari de acid succinic din romanit (si probabil din orice varietate mai putin 
structurată, cum e si copalitul). Explicatia ar fi faptul că prin conditiile de extractie aplicate, acidul succinic se extrage 
mai usor din structurile mai laxe decât din cele mai dense, cum ar trebui să fie chihlimbarul baltic, mai vechi si deci cu 
mai multe legături care trebuie desfăcute Mentionăm că nu se realizează o extractie totală prin această metodă, deci 
rezultatele nu se pot compara cu cele ce apar în literatură, referitor la procentele de acid succinic din diferite categorii 
de chihlimbar. În plus, pot apărea variatii datorită faptului că chihlimbarul nu este un material omogen. Totusi, 
rezultatele sunt interesante si, alături de alte analize, pot da o ipoteză despre originea materialului. 

Faza 1/2014: Utilizarea abordarilor multidisciplinare in furnizarea de informatii analitice fezabile pentru 
determinarea reziduurilor organice la nivel de urme si ultra-urme din probe speciale (ceramica de tip arheologic) care 
contribuie la evaluarea impactului antropic  

În faza 1: Vasele ceramice realizate special pentru experiment, cu pereti mai grosi si doua granulatii diferite, 
au fost umplute pe jumatate cu vin (alb si rosu) si supuse alterarii termice la temperatura crescuta constanta (60 ± 2oC) 
timp de 12 saptamani, la etuva (intuneric). Probele rezultate (ceramica ca atare si ceramica impregnata cu vin) au fost 
analizate folosind microscopie electronica de baleiaj cuplata cu sistem de microanaliza pe baza de energie de dispersie 
a razelor X (SEM-EDX) pentru morfologie si compozitie elementala, prin spectroscopie FTIR pentru evidentierea 
diferentelor aparute la nivelul gruparilor functionale si prin electroforeza capilara cu detectie UV pentru detectia 
biomarkerilor din vin. Analizele SEM-EDX au confirmat prezenta constituentilor majori ai ceramicii, Si, Al si O, si 
alte elemente care sunt gasite de obicei in argile, adica Mg, K, Ca si Fe. In probele de ceramica impregnate cu vin am 
remarcat aparitia sulfului in toate probele impregnate cu vin alb si rosu, si prezenta fosforului in probele impregnate cu 
vin rosu. Analizele prin FTIR au evidentiat diferente intre ceramica ca atare si cea impregnata cu vin prin aparitia unor 
grupari functionale specifice compusilor organici. 

Pentru detectia biomarkerilor de tip acizi organici cu catena mica alifatici din vinuri, am folosit o metoda 
electroforetica simpla si accesibila (cu consum redus de reactivi, consumabile si timp redus de analiza) pentru 
determinarea a 5 acizi organici. In toate probele s-au putut decela cei 5 acizi, cu o singura exceptie, proba de ceramica 
mai grosiera impregnata cu vin alb, la care acidul lactic a fost sub limita de detectie a metodei. In general, am observat 
prin toate metodele, ca ceramica mai fina retine mai bine materialul organic decat cea mai grosiera. 

Un fapt interesant rezultat din studiu a fost faptul ca nu doar acidul tartaric poate fi un biomarker pentru 
reziduurile de vinuri din ceramica arheologica, ci si acidul malic pentru vin alb si acidul lactic pentru vin rosu. Aceasta 
ipoteza necesita studii ulterioare pe o gama mai larga de probe. 

Faza 1/2015: ”Stabilirea metodei optime de extracţie a polifenolilor din probe reale şi elaborarea unei metode 
alternative de analiză a acestora” 

În faza 1: S-a realizat caracterizarea extractelor etanolice ale plantelor Calendula officinalis, Hypericum. 
perforatum, Gallium verum şi Origanum vulgare, din punct de vedere al conţinutului în compuşi biologic activi şi al 
compoziţiei unor compuşi individuali. Conţinutul de polifenoli şi flavonoide totale pentru toate extractele etanolice au 
prezentat valori cuprinse între 1,36-10,99 g GAE L-1şi 1,07-10,74 g L-1. 
S-a elaborat o metoda LC-MS pentru cuantificarea polifenolilor care a fost validată în termeni de liniaritate, limite de 
detecţie (0,05-0,28 µg mL-1) şi cuantificare (0,18-0,93 µg mL-1), repetabilitate (0,09-1,44 % RSD), reproductibilitate 
(0,48-2,82 % RSD) şi exactitate (95,84-103,20 %). Metoda LC-MS a permis cuantificarea unor compuşi care conduc 
la diferenţierea tipului de extracţie. Utilizarea unor medii diferite de extracție a permis obținerea unor extracte apoase 
și etanolice (30%, 50% și 70%) cu un conținut ridicat în compuși biologic activi. Datele cantitative au indicat faptul că 
extractele apoase conțin concentrații mai mici de polifenoli comparativ cu extracte etanolice. 
Conținutul în acizi fenolici și flavonoide a fost studiat și prin electroforeză capilară zonală, rezultatele indicând o 
variație în extractele vegetale în funcție de mediul de extracție, specia O. Vulgare, și în general extractele etanolice 
70%, fiind cele mai bogate în acești compuși. Rezultatele obținute au demonstrat pentru prima dată prezența unor 
compuși (de exemplu: naringenin în extractele de C. officinalis, naringenin în extractele de H. perforatum, naringenin, 
acidul sinapic și acidul siringic în extractele de G. verum și acidul sinapic în extractele de O. vulgare) în extractele 
plantelor studiate. 
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Metoda electroforetică propusă a fost validată parțial: liniaritate (2,5-80,0 µg mL-1) limite de detecţie (0,06-
1,38 µg mL-1) şi cuantificare (0,20-4,56 µg mL-1), repetabilitate (RSD ≤ 5,12%), reproductibilitate (RSD ≤ 5,07% şi 
exactitate (86,66%-101,54%). 

 
09-360107: Utilizarea proteinelor si glucidelor de origine animala in biocompatibilizarea polimerilor 

sintetici pentru aplicatii medicale 
  Faza I/2009 - Selectarea unor biopolimeri in vederea utilizarii lor pentru biocompatibilizarea polimerilor 
sintetici 

Faza II/2009 - Evaluarea in vitro a biocompatibilitatii polimerilor sintetici in vederea asocierii lor cu polimeri 
naturali 

Cercetarile experimentale privind obtinerea de polimeri proteici naturali cu structura nativa si denaturata s-au 
axat pe extractia colagenului, elastinei si fibronectinei sub forma de proteine si de polipeptide din surse de origine 
animala. S-au stabilit retetele si schemele tehnologice optime si eficiente de obtinere a variantelor de biopolimeri in 
urma analizei comparative a mai multor metode de extractie la nivel laborator. Polizaharidele naturale solubile 
obtinute au fost condroitin sulfat (CS) si acidul hialuronic (AH). CS s-a extras din trahei bovine, iar AH din umoarea 
vitroasa de porc prin procedee chimice si enzimatice. Selectarea procedeelor eficiente s-a realizat prin analiza 
comparativa a caracteristicilor fizico-chimice (acizi uronici, hexozamine, azot total, greutate moleculara) si biochimice 
(gel-electroforeza verticala). Datele obtinute au evidentiat randamente mai bune pentru preparatele polizaharidice 
obtinute prin metode enzimatice. In urma analizelor comparative efectuate, s-au selectat urmatorii compusi polimerici 
naturali de origine animala: colagen tip I din tendon bovin, elastina solubila (k-elastina) din cartilajul auricular de 
porc, fibronectina serica, condroitin-sulfatul din trahei bovine, acidul hialuronic din umoarea vitroasa a ochiului de 
porc. Biopolimerii selectati se vor utiliza in studii de biocompatibilizare a unor polimeri sintetici si se va stabili gradul 
de crestere a biocompatibilitatii acestora. 

In cea de-a doua faza a proiectului s-a urmarit testarea biocompatibilitatii unor polimeri sintetici (PVC, APV, 
PEG) cu utilizari medicale, in vederea selectarii acelor polimeri care, prin cresrea gradului lor de biocompatibilitate, 
vor putea fi intrebuintati la obtinerea de noi materiale biocompatibile. Testarea s-a realizat in vitro, utilizand culturi de 
fibroblaste. Biocompatibilitatea in vitro a polimerilor sintetici s-a efectuat pe linii de celule epiteliale utilizand tehnica 
de crestere a celulelor in suspensie. Testarea s-a efectuat pe fibroblaste de celule epiteliale in mediu de cultura 
DUMEM care contine 10% ser fetal de vitel si un amestec de trei antibiotice: penicilina, streptomicina si neomicina. 
Minim trei fragmente de proba cu dimensiunile de 20 x 5 mm au fost sterilizate prin expunere la radiatii UV timp de 8 
ore. Fiecare proba a fost apoi introdusa in 2 ml suspensie celulara plasata in vase de cultura Petri. Incubarea a avut loc 
la 370C timp de 3 pana la 6 zile. Probele au fost examinate zilnic la microscopul optic la o marire de 160x, 250x si 
400x. 

In experimentul de biocompatibilitate in vitro a probelor de polimeri sintetici, proba de referinta (martorul) a 
fost reprezentata de cultura de fibroblaste fara proba de analizat. Determinarea biocompatibilitatii probelor s-a realizat 
prin analiza aderarii si proliferarii celulare, prin testul de proliferare celulara cu MTT si prin analiza morfologiei 
celulare. 

Analiza aderarii si proliferarii celulare 
Cultivarea fibroblastelor dermale in prezenta probelor de polimeri sintetici s-a realizat la o densitate celulara 

initiala de 3,5 x 105 celule/ml. Analiza biocompatibilitatii s-a realizat si prin compararea morfologiei fibroblastelor 
dermale cultivate in prezenta probelor de polimeri sintetici cu aspectul celulelor martor. 

Fibroblastele dermale martor cultivate prezinta, dupa perioada de cultivare, un fenotip normal. Celulele au un 
aspect fusiform sau stelat cu un nucleu eucromatic si 2-3 nucleoli proeminenti, iar citoplasma este granulata. Aspectul 
fibroblastelor cultivate in prezenta probelor de polimeri sintetici se mentine normal dupa perioada de cultivare, asa 
cum s-a dovedit in urma analizei prin microscopie optica la 24, 48 si 72 ore de cultivare. 

In urma testelor efectuate s-a constatat ca desi toti cei trei polimeri sintetici analizati sunt biocompatibili, 
gradul lor de biocompatibilitate variaza.  

In concluzie, au fost realizate teste de citotoxicitate in scopul determinarii gradului de biocompatibilitate 
pentru trei polimeri sintetici (PVC, APV si PEG). Testele realizate au avut ca scop determinarea viabilitatii si a 
morfologiei celulelor (fibroblaste dermale) care au fost in contact cu polimerii studiati. Viabilitatea celulara a fost mai 
mare de 80% in cazul tuturor polimerilor sintetici studiati, ceea ce ii incadreaza in categoria materialelor 
biocompatibile. Morfologia celulelor analizate in cadrul experimentelor nu s-a modificat in mod semnificativ, ceea ce 
constituie de asemenea un criteriu de biocompatibilitate. Gradul de biocompatibilitate a polimerilor sintetici studiati a 
variat. APV-ul a prezentat gradul cel mai mare de biocompatibilitate, iar PVC-ul s-a incadrat la limita de 
biocompatibilitate. 

2010  - In faza III de cercetare s-au obtinut noi tipuri de biomateriale prin amestecarea polimerilor sintetici 
alcool polivinilic (PVA) si polietilenglicol (PEG) cu polimeri naturali (colagen tip I nedenaturat, hidrolizat de colagen 
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si chitosan). S-a stabilit raportul optim de amestecare a acestor polimeri. Amestecurile au fost conditionate sub forma 
de membrane si au fost testate din punct de vedere al biocompatibilitatii. In urma studiilor cantitative si calitative de 
biocompatibilitate si determinarii activitatii enzimatice a metaloproteinazelor matriceale, s-au selectat variantele de 
amestecuri de polimeri care sunt cele mai potrivite cu scopul obtinerii de noi biomateriale. Aceste variante sunt PVA-
COL, PVA-HA si PEG-COL. 

In urma testarii citotoxicitatii polimerilor naturali si sintetici si a amestecurilor acestora, prin metoda cu MTT, s-a 
ajuns la concluzia ca amestecurile ce contin ca polimer sintetic PVA au un grad mai mare de biocompatibilitate decat 
cele care contin PEG. 

Dintre polimerii naturali, hidrolizatul de colagen a conferit cel mai bun grad de biocompatibilizare a PVA in timp 
ce chitosanul, in concentratie mare, a provocat o usoara crestere a citotoxicitatii acestuia . 

Cele mai convenabile amestecuri de polimeri sintetic-polimer natural, din punct de vedere al proprietatilor 
mecanice si al gradului de biocompatibilitate sunt: 

-amestecul de PVA: hidrolizat de colagen in raportul de combinare de 9:1; 
-amestecul de PVA: colagen nedenaturat in raportul de combinare de 1:1; 
-amestecul de PEG: colagen nedenaturat in raportul de combinare de 1:1. 

In faza IV,  s-au caracterizat amestecurile PVA/HC din punct de vedere structural si al proprietatilor fizico-
chimice. In vederea caracterizarii materialelor s-au determinat: 

-proprietăţile fizico-mecanice ale amestecurilor, care  se menţin la nivelul celor ale polimerului sintetic; 
-compatibilitatea amestecurilor; 
 -biocompatibilitatea amestecurilor; 
 -biodegradabilitatea amestecurilor,  

Metodele de investigare utilizate au fost: determinarea rezistentei la tractiune si aalungirii la rupere, 
spectrometrie in infrarosu, microscopie electronica (SEM), microscopie optica, determinarea unghiului de udare, 
calorimetrie diferentiala,  termogtavimetrie si determinarea aderarii si proliferarii celulare. 

  Dintre polimerii naturali, hidrolizatul de colagen a conferit cel mai bun grad de biocompatibilizare a PVA . 
Atit calorimetria diferentiala DSC cit si spectroscopia IR pun in evidenta interactiuni intre grupele functionale, 
existind “o fereastra” de compatibilitate si interactiuni specifice intre componente. Valorile temperaturilor de tranzitie 
sticloasa cresc pe masura cresterii continutului de colagen din amestec; cea mai semnificativa crestere fiind pentru 
amestecul 70%PVA/30%HC. Spectrul IR pune de asemenea in evidenta intensitati maxime caracteristice pentru 
interactiunile intre grupari functionale. 

 Prin metoda termogravimetrica s-a evidentiat ca pentru domeniul  95-70% PVA/5-30%HC amestecurile 
prezinta o buna stabilitate termica  si un grad ridicat de compatibilitate. Valorile caracteristicilor termice si a 
parametrilor cinetici obtinuti sunt utile in orice aplicatie a acestor amestecuri care implica tratamente termice, cum este 
de exemplu sterilizarea. 

Dintre amestecurile binare studiate cel mai ridicat grad de biocompatibilitate l-au prezentat amestecurile 
70%PVA/30%HC. 

Analiza biologica arata ca amestecurile PVA/HC prezinta o buna biocompatibilitate, prezenta lor in mediile 
biologice nu determina efecte citotoxice, ceea ce le recomanda pentru aplicatii medicale. 

2015 - Scopul acestei etape de cercetare a fost realizarea unor variante de hidrogeluri compozite reticulate pe 
baza de chitosan (CS) si colagen (COL) si stabilirea unor metode optime de caracterizare fizico-chimica si de testare in 
vitro a efectelor acestora asupra comportamentului celular. S-au obtinut cinci variante diferite de solutii simple sau 
compozite de CS si COL care au fost conditionate sub forma de hidrogeluri si microbile si anume: Varianta 1 (CS 
100%), Varianta 2 (CS:COL = 75%:25%), Varianta 3 (CS:COL = 50%:50%), Varianta 4 (CS:COL = 25%:75%) si 
Varianta 5 (COL 100%). S-a demonstrat ca β- glicerofosfatul (β-GP) a fost un component fundamental in formarea 
gelurilor prin modificarea pH-ului si initierea gelificarii cu scopul crearii unor matrici stabile CS–COL. Morfologia 
hidrogelurilor compozite reticulate CS–COL a fost analizata prin colorare cu Coomasie Blue Reagent pentru 
vizualizarea incorporarii si distributiei COL tip I in matricea compozitului, iar caracterizarea fizico-chimica a 
suporturilor a constat in urmatoarele determinari: microscopie electronica de baleiaj (SEM) pentru analiza 
microstructurii interne; microanaliza cu energie dispersiva de raze X (EDX) utilizata pentru identificarea compozitiei 
chimice a hidrogelurilor obtinute si pentru identificarea prezentei β-GP in hidrogelurile formate; analiza gradului de 
biodegradare prin degradare enzimatica cu amestec de lizozim si colagenaza tip I si prin metoda spectrofotometrica de 
determinare a aminoacizilor cu ninhidrina. Caracterizarea biologica a suporturilor composite reticulate CS–COL s-a 
realizat prin analiza morfologiei celulare si analiza viabilitatii celulare prin contactul direct (testul MTT), conform 
standardului standardului european SR EN ISO 10993-5/2003. 
 Rezultatele obtinute in urma caracterizarii fizico-chimice si analizei morfologice a gelurilor obtinute au 
demonstrat ca hidrogelul de CS pur prezinta o structura poroasa, hidrogelul de COL pur o structura fibroasa, iar 
hidrogelurile combinate CS si COL expun o structura compozita cu fibrile de COL imprastiate in matricea de CS. De 
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asemenea, microbilele de CS si microbilele composite CS – COL au prezentat o forma sferica si o matrice polimerica 
rugoasa, diametrul lor fiind asemanator, cuprins intre 2,66 si 3,03 mm. 
 Testele de biodegradare au aratat ca variantele de hidrogel cu concentratie mai ridicata de COL s-au degradat 
cel mai rapid, in timp ce hidrogelurile ce contin o cantitate mai mare de CS s-au degradat mai putin, necesitand o 
perioada mai lunga de timp. In plus, s-a evidentiat ca variantele 3 si 4 de hidrogeluri compozite reticulate prezinta o 
distributie omogena a componentei proteice (COL) comparativ cu vaianta 2 mai putin omogena. Spectroscopia cu 
energie dispersiva de raze X a demonstrat prezenta C, O, N, Na si P in toate variantele de hidrogel obtinute. Na si P 
sunt doua componente caracteristice ale β-GP. Evaluarea biocompatibilitatii variantelor de hidrogel obtinute a aratat ca 
la concentratii mai mici (100 µL/mL) toate variantele sunt necitotoxice (peste 85% viabilitate celulara), in timp ce la 
concentratii mai mari (300 µL/mL) variantele 1 si 2 de hidrogeluri devin citotoxice (viabilitate celulara mai mica de 
50%) determinand modificarea morfologiei celulelor si moarte celulara. 
 
09-360108: Identificarea si caracterizarea fenomenului de apoptoza eritrocitara in biologia normala si 
patologica a eritrocitului in vederea elaborarii unor teste de depistare a transfuziei in sistem autolog la sportivi 
precum si a unor strategii  terapeutice 

Faza I: Cercetari prin citometrie in flux si  tehnici complementare de evidentiere si caracterizare a 
fenomenului de apoptoza eritrocitara in conditii similare cu cele din transfuzia autologa practicata de sportivi. 

Faza II: Elaborarea  si validarea   unui  test pe baza de detectare  a apoptozei eritrocitare  si a viabilitatii 
eritrocitelor autotransfuzate pentru  depistarea transfuziei autologe la sportivii de performanta. 

Activitatile derulate au fost in concordanta cu obiectivul proiectului si au constat  in evidentierea si 
caracterizarea fenomenului de apoptoza eritrocitara in conditiile de stocare a sangelui pentru transfuzii, cu teste de 
citometrie in flux, precum: analiza modifiocarilor de morfologie in sistem FSC/SSC insotite de microscopie 
electronica de baleiaj (SEM), test de discriminare apaptoza/necroza cu Annexina-V-FITC/PI, determinarea viabilitatii 
hematiilor cu Calcein-AM, test original imaginat de noi si publicat in revista internationala Cytometry, revista ISI, 
determinarea activitatii caspazice, pentru identificarea unui biomarker posibil de utilizat pentru imaginarea unui test de 
depistare a autotransfuziei la sportivi. S-a simulat in conditii de laborator o autotransfuzie asemenea celei practicate de 
sportivii de performanta si s-a apreciat pe baza viabilitatii celulare cu Calcein-AM,  dupa amplificarea modificarilor de 
stocare prin incubarea  esantioanelor la 37 °C, conform principiului „stress on stress”. 

2010 faza „Analiza si caracterizarea eritrocitelor in Maladia Gaucher” prin care s-a urmarit identificarea si 
caracterizarea fenomenului de apoptoza eritrocitara in patologia eritrocitului (maladii hemolitice si proliferative ale 
seriei rosii) in vederea unor aplicatii terapeutice, respectiv in Maladia Gaucher. Bazandu-ne pe cunostintele actuale 
legate de Maladia Gaucher, am emis ipoteza ca aceste celule pot avea proprietati anormale, ceea ce va mari si mai mult 
fagocitoza lor; si am efectuat un studiu de caracterizare prin citometrie in flux si tehnici complementare de 
microscopie electronica de baleaj. 

Activitatile si analizele pe care le-am realizat pe parcursul acestei faze au fost urmatoarele: 
A) Urmarirea schimbarilor de morfologie ce pot fi observate prin: 

a) Analiza prin citometrie in flux; 
b) Analiza prin microscopie electronica de baleaj. 

B) Analiza viabilitatii celulare a hematiilor in Maladia Gaucher; 
C) Analiza citometrica a markerilor de eritrofagocitoza, care se realizeaza prin: 

a) Aprecierea gradului de desializare a glicoconjugatelor si a externalizarii de fosfatidilserina. 
Rezultatele obtinute au evidentiat la pacientii cu Maladia Gaucher, modificari de morfologie ale hematiilor 

nesemnalate pana in prezent in literatura de specialitate asociate cu o reducere a viabilitatii celulare si cu o expresie 
redusa a receptorului CD 47. 

Toate aceste modificari favorizeaza eritrofagocitoza si pot fi cauza principala a „clearence”-ului rapid al 
eritrocitelor si al unei eritrofagocitoze marite, cu consecinte in aparitia anemiei si splenomegaliei. 

Rezultatele noastre sugereaza faptul ca interactiile anormale intre macrofage si eritrocite se bazeaza pe 
proprietatile eritrocitelor Gaucher si ca normalizarea parametrilor celulari la pacientii tratati cu ERT (enzimoterapie de 
substitutie) este un rezultat benefic al ERT. 

Etapa pe 2012 a continut faza „Cercetari de evidentiere si caracterizare a fenomenului de apoptoza eritrocitara in 
unele hematopatii (anemii, poliglobulii sau polimorfism eritrocitar)” prin care s-a urmarit obtinerea de noi cunostinte 
stiintifice in domeniul mecanismelor de baza generatoare de maladii limfoproliferative ale seriei rosii (hematii) si 
difuzarea acestora prin manifestari stiintifice si publicatii pentru noi strategii terapeutice. 

Activitatile si analizele realizate pe parcursul fazei au fost urmatoarele: 
A) Analiza eritrocitelor prin citometrie in flux: 

1) Analiza directa a eritrocitelor in sistem FSC/SSC, respectiv tali/continut celular; 
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2) Evaluarea gradului de sialilare a eritrocitelor provenite de la bolnavi cu ajutorul lectinelor specifice de 
acid sialic si de resturi de β-Gal; 

3) Realizarea testului de viabilitate celulara cu Calceina-AM; 
4) Studiul comparativ al gradului de externalizare pentru resturile de fosfatidilserina determinate prin 

fixarea specifica de Anexina V-FITC pentru eritrocitele cu policitemia vera; 
5) Identificarea caspazei 8, initiatoare a caspazei 3 efectoare. 

B) Analiza prin microscopie optica in faza inversa; 
C) Analiza prin microscopie de scanare 
In anul 2014 am avut 2 faze 
Faza I: Cercetari prin citometrie in flux si tehnici complementare a unor tipuri diferite de anemii in vederea 

depistarii si diagnosticarii mai usoare a acestora precum si a elaborarii unor noi strategii  terapeutice 
Faza II: Utilizarea eritrocitelor umane ca substitut al culturilor celulare in vederea determinarii prin citometrie 

in flux a toxicitatii si biocompatibilitatii produselor si dispozitivelor de uz medical. 
In faza I s-au obtinut  noi cunostinte stiintifice in domeniul diagnosticarii si clasificarii anemiilor  prin 

citometrie in flux cu scopul elaborarii unei metode de diagnostic si clasificare rapida a anemiilor, precum si difuzarea 
acestora prin manifestari stiintifice si  publicatii. 

In faza II-a s-au obtinut noi cunostinte stiintifice in domeniul testarii toxicitatii si biocompatibilitatii 
dispozitivelor de uz medical cu costuri mai mici prin utilizarea hematiilor umane si cu metode mult mai sensibile prin 
citometrie in flux, precum si difuzarea acestora prin manifestari stiintifice si  publicatii. 

In 2015 am avut 2 faze:  
Faza I: Elaborarea unui sistem de transport şi eliberare  a moleculelor prin incapsulare in  hematii umane. 

Faza II: Incapsularea nanoparticolelor de uz medical in vehicule de tip hematii umane sau microvezicule 
eritrocitare pentru cresterea biocompatibilitatii. 

Derularea proiectelor de cercetare din cadrul obiectivelor au fost conforme cu cele prevazute in schema de 
realizare, îndeplinindu-se toate activităţile propuse. 

Activitatile si analizele realizate pe parcursul fazei I au fost urmatoarele: 
A) Investigarea, pentru prima data la noi in tara, a posibilitatii eritrocitelor ca transportori de molecule prin 

incapsulare, avand ca scop elaborarea unor viitoare strategii terapeutice pentru afectiuni metabolice 
(ateroscleroza, hipercolesterolemie). 

B) Studierea momodalitatii de inglobare a moleculelor in eritrocite prin crearea de pori la nivelul membranei 
eritrocitare cu ajutorul gradientului de concentratie, folosind solutii hipo-osmotice. Si analiza prin citometrie 
in flux. 

Pentru Faza a II-a activitatile si analizele realizate pe parcursul fazei au fost urmatoarele: 
A) Investigarea posibilitatii utilizarii eritrocitelor ca transportatori de nanoparticole in incapsulare, avand ca 

scop diminuarea toxicitatii acestora si respectiv, cresterea biocompatibilitatii lor in aplicatiile de imagistica 
medicala sau tratament tintit al cancerului. 

B) Studierea modalitatii de inglobare a nanoparticolelor in eritrocite prea crearea de pori la nivelul 
membranei eritrocitare cu ajutorul gradientului de concentratie folosind solutii hipo-osmotice si analiza 
acestora prin tehnici de citometrie in flux. 
 

09-360109: Dezvoltarea unui sistem versatil de sustinere a managementului ecosistemelor complexe din 
regiuni umede utilizand ca si model regiunea Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra 
Faza I: Retea de monitorizare complexa a ecosistemelor de tip rau-delta. Studiu de caz-contaminanti. 
Faza II: Activitate de diseminare si contributii la finalizarea editiei a VII-a a Cartii Albe a Cercetarii 

Faza III: Integrarea informatiilor si a sistemului de management a avut ca obiectiv realizarea si integrarea 
unui sistemu de management in Planul de Management al regiunii Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra. Planuri de 
management integrat ecosistemului au fost dezvoltate si aplicate pe scara larga în bazinul hidrografic al celui de-al 
doilea fluviu ca marime din Europa reprezentat de fluviul Dunarea. Rezultatele studiilor de ecotoxicologie estimează 
efectele cronice şi acute ale contaminanţilor asupra organismelor din diferitele compartimente ale ecosistemelor 
studiate. Aceste studii presupun realizarea unor teste de laborator precum şi măsurarea biomarkerilor, cu evidenţierea 
efectelor până la nivel de specie. Modul în care diferitele grupe de organisme răspund la contaminare prin 
bioacumulare, bioconcentrare şi reglare este important în ultimă instanţă pentru determinarea impactului toxic al 
acestora. Monitorizarea calitatii mediului se axeaza in general pe detectia contaminantilor ca pesticide, ierbicide, 
substante chimice organice derivate din procese industriale si virusuri, bacterii, saruri, metale si compusi radioactivi. 
Ca urmare, monitorizarea contaminarii este o sarcina prioritara pentru sanatatea mediului si a oamenilor, iar 
dezvoltarea unui management adecvat al mediului contribuie la completarea lipsurilor legislative privind, de exemlu, 
contaminarea accidentala cu substante chimice. Metodele analitice utilizate în principal în toate regimurile de 
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monitorizare sunt cele bazate pe cromatografie (fie cromatografie lichidă de înaltă performanță -HPLC, sau gaz-
cromatografia-GC) cu detectare adecvata (spectrometria de masa-MS, cu sistem de diode-DAD, ionizare cu flacără -
FID, inclusiv detectarea separata, cum ar fi MS-MS, DAD-MS, DAD-FID, etc). În acest context, trebuie să se pledeze 
pentru utilizarea de instrumente în curs de dezvoltare în calitate de contributori principali la dezvoltarea sistemului de 
mamagement integrat. Trebuie menționat rolul important al biosenzorilor ca instrumente de monitorizare în curs de 
dezvoltare. În primul rând, în conformitate cu definiția IUPAC, sistemele de biosenzori diferă de tehnicile de chimie 
analitică standard, în special în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Contaminarea în creștere la nivel 
mondial a sistemelor de apă dulce, cu mii de compuși chimici industriali și naturali este una dintre amenințările 
majore de mediu cu care se confruntă omenirea. Prin urmare, există o nevoie urgentă de screening și noi tehnici de 
monitorizare pentru a evalua impactul asupra mediului al poluanților sistemelor acvatice. 
 Consideram  ca un model complet si multi-disciplinar al intregii Deltei este necesar pentru intelegerea 
dinamicii acestui areal aparte si consecintele interventiei umane asupra proceselor hidro-sedimentare si bio-ecologice.    
 Faza IV - Studiu de fezabilitate a avut ca obiectiv realizarea unor studii premergatoare studiului de fezabilitate 
al Centrului International de Studii Avansate Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra, si anume un „Studiu de impact 
socio – economic” si un „Studiu de solutii in vederea definirii conceptului arhitectural”. Centrul Danubius este 
preconizat ca un centru ESFRI. La aceasta data Centrul International de Studii Avansate D-DD-MN are statutul de 
proiect flagship pentru SUERD, axa prioritara 7, dezvoltarea cunoasterii prin educatie, cercetare si tehnologie 
informationala. In vederea realizarii Centrului International de Studii Avansate Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra, 
in aceasta etapa s-a realizat un „Studiu de impact socio – economic”. 
Un pas important în derularea activităților de înființare a Centrului îl constituie elaborarea Studiului de impact socio-
economic al Centrului Internaţional  „Danubius”, care va furniza date preliminare, de pornire, pentru realizarea 
Studiului de fezabilitate, care va fi întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008. Concluziile studiului sunt ca 
proiectul va avea un impact pozitiv – în opinia locuitorilor județului Tulcea – în primul rând, în ceea ce privește 
protejarea speciilor de păsări și animale rare. De asemenea, Centrul „Danubius” poate contribui la creșterea nivelului 
de educație al populației din zonă privind protecția mediului. În plus, construirea acestui Centru poate avea un impact 
pozitiv și asupra dezvoltării infrastructurilor de utilitate publică în zonă. 
 Etapa următoare este esențială pentru stabilirea datelor de pornire a proiectului și demararea acestuia. Pe baza 
analizei curente s-au trasat trei recomandări principale: 

– Maximizarea impactului local prin sinergii cu inițiative conexe; 
– Asigurarea relevanței agendei de cercetare atât pentru comunitatea științifică globală cât și pentru 

comunitatea locală; 
– Asigurarea capitalului uman necesar valorificării infrastructurii fizice. 

 De asemenea, s-a realizat si un „Studiu de solutii in vederea definirii conceptului arhitectural” al Centrului. 
Studiul evidențiază valoarea și capacitatea de eficientizare a terenului în vederea unei posibile investiții - Centrul 
Internațional De Cercetări Științifice Delta-Dunării. Obiectivul studiului a fost de a stabili direcțiile de dezvoltare în 
vederea implementării unui concept arhitectural pe situl în suprafață de 100.000 mp amplasat în localitatea Murighiol, 
județul Tulcea, aflat în folosinta Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, București. 
 Studiul de soluții a propus analiza variantelor alternative și a stabilit viabilitatea unei posibile modalități de 
organizare a terenului. „Studiul de soluții în vederea definirii conceptului arhitectural” a vizat criteriile generale 
legate de variantele optime de ocupare la nivelul terenului din punct de vedere al organizării funcționale și al 
dispunerii volumetrice a elementelor pe sit. 
Un studiu de fezabilitate complet implica identificarea punctelor tari si punctelor slabe ale unei initiative, 
a oportunitatilor de realizare a acesteia precum si a potentialelor obstacole care trebuie depasite pentru materializarea 
acestei initiative, din punct de vedere tehnic,  economic, legal, operational si programatic (planificarea realizarii 
initiativei in timp). 
 Parametrul tehnic al studiului de fezabilitate are mai multe componente, componenta umana si economica 
fiind extrem de importante. Ca urmare, in aceasta etapa de realizare a proiectului, intr-o prima faza au fost adresate 
componenta de impact social al Centrului International de Studii avansate Danubius, precum si componenta care 
vizeaza solutii arhitecturale pentru centru. Aceste doua studii vor fi utilizate pentru realizarea studiului de fezabilitate 
propriu-zis al Centrului. 

Faza I/2014: Diseminarea tehnologiei de masura agradului de contaminare a resurselor de apa catre autoritatile 
locale si skateholder-ilor interesati 

Aceasta faza de executie a proiectului a implicat dezvoltarea unei tehnologii de masura pentru contaminantii 
frecvent intalniti in apele de suprafata, tehnologie facil de folosit de catre utilizatori fara o specializare in domeniu, 
care sa poate asigura masurari cu caracter de monitorizare si eventual alarma in cazul contaminarii cu diferiti poluanti. 
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Au fost evaluate caracteristicile de performanta ale biosenzorului enzimatic dezvoltat in raport cu raspunsul 
biosenzorului pentru o serie de  compusi fenolici si anume fenolul, octyl fenolul,  4 tert octyfenolul, nonil fenolul si 
bisfenolul 

Faza 1/ 2015: Studiul unor posibili indicatori ai influenței schimbărilor climatice, ai poluării și ai activității 
antropice asupra mediului din medii extreme prin investigarea comunitatilor microbiene a diversității taxonomice și 
metabolice, precum si determinarea relațiilor filogenetice”  

Abordare comparativă a metodologiei aplicate în vederea investigării efectelor încălzirii globale și a poluării la 
nivelul ecosistemelor din Delta Dunării şi a celor din medii extreme polare. 

1. Investigarea impactului topirii ghețarilor asupra microbiotei la interfața gheață-sol. 
2. Investigarea comunităților microbiene din cursurile de apă subglaciare. 
3. Dinamica diversității microbiene la interfața aer-zăpadă-sol. 
4. Identificarea și izolarea unor tulpini bacteriene adaptate la temperaturi scăzute cu 

potențial aplicativ în biotehnologii.  
5. Investigarea impactului topirii ghețarilor asupra microbiotei la interfața gheață-sol. 
6. Investigarea comunităților microbiene din cursurile de apă subglaciare. 
7. Dinamica diversității microbiene la interfața aer-zăpadă-sol. 
8. Identificarea și izolarea unor tulpini bacteriene adaptate la temperaturi scăzute cu 

potențial aplicativ în biotehnologii.  
 
09-360201: Evaluarea biodiversitatii din habitate reprezentative pentru vestul României în scopul obtinerii 

de noi bioresurse şi pentru conservarea speciilor rare si vulnerabile 
2009 - Faza I Stadiul actual al Colecţiei  AICB. Inventarierea tulpinilor de alge eucariote şi cianobacterii 

reprezentative pentru ecosistemele acvatice din vestul României; actualizarea bazei de date a Colecţiei AICB. 
a. Inventarierea tulpinilor depozitate în Colecţia AICB; efectuarea lucrărilor pentru menţinere (medii nutritive, 

pasare, reizolareetc) în Colecţia AICB a 878 de tulpini. 
b. Izolarea unor tulpini noi (56 de tulpini introduse în Colecţia AIC în 2009) şi codificarea lor cf. normelor 

internaţionale. 
c. Identificare şi microscopie optică (fotografiere digitală şi descrieri diagnostice). 
d. Microscopie electronică scanning (SEM) la tulpinile de Scenedesmus introduse în colecţia de culturi AICB. 
Faza II  - Studiul biodiversităţii pajiştilor din piemonturile vestice în scopul cunoaşterii structurii cenotice, a valorii 

lor economice şi a conservării „in situ” a speciilor rare şi vulnerabile. 
a. Investigarea pe teren a pajiştilor din piemonturile vestice, prin realizarea de relevee fitocenotice pe suprafeţe 

standard. 
b. Stabilirea bogăţiei floristice din perimetrele luate în studiu, pentru fiecare tip de habitat major, consemnându-se 

peste 200 specii de plante. 
c. Încadrarea şi caracterizarea unui număr de 7 asociaţii vegetale, specifice etajelor de vegetaţie din perimetrele 

studiate. 
d. Stabilirea producţiei de masă verde pentru fiecare tip de asociaţie evidenţiată. 
e. Evidenţierea speciilor rare şi vulnerabile din perimetrele luate în studiu. 
f. Consemnarea speciilor de plante oficinale în zonele cercetate şi estimarea biomasei optime de recoltare. 
g. Includerea datelor de floră în baza de date geobotanice a institutului. 
2010 - Faza I: Colectarea materialului biologic viu din ecosisteme acvatice reprezentative din vestul României; 

izolarea de noi tulpini de alge şi cianobacterii cu potenţial biotehnologic şi introducerea lor în cultură. 
a. Colectarea materialului biologic şi izolarea tulpinilor; 
b. Identificare şi microscopie optică. 
c. Microscopie electronică scanning (SEM). 
d. Microscopie electronică de transmisie (TEM). 
e. Analiza acizilor graşi. 
Faza II:  Evaluarea biodiversităţii pajiştilor şi pădurilor din zona centrală şi de nord a Munţilor Gilăului în scopul 

cunoaşterii valorii lor economice şi a conservării speciilor periclitate şi vulnerabile. 
a. Investigarea pe teren a pajiştilor din munţii Gil ăului, prin realizarea de relevee fitocenotice.  
b. Stabilirea bogăţiei floristice din perimetrele luate în studiu..  
c. Încadrarea şi caracterizarea asociaţiilor vegetale forestiere, ierboase şi semiarbustive. 
d. Evidenţierea speciilor rare, vulnerabile şi endemice din perimetrele luate în studiu. 
e. Consemnarea speciilor de plante oficinale în zonele cercetate şi estimarea biomasei optime de recoltare.  
f. Includerea datelor de floră în baza de date geobotanice a institutului. 
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2011 - Faza I: Caracterizarea morfologică şi structurală (microscopie optică şi electronică) a tulpinilor de interes 
ştiinţific major introduse în Colecţia AICB. 

a. Culturi şi microscopie optică. 
b. Microscopie electronică de baleiaj (SEM). 
c. Izolarea şi introducerea de noi tulpini în Colecţia AICB. 
Faza II: Taxonomia şi filogenia moleculară a unor tulpini de alge şi cianobacterii, cu poziţie taxonomică incertă, 

izolate din ecosisteme acvatice din vestul României. 
a. Obţinerea materialului biologic – efectuarea culturilor.   
b. Izolarea ADN genomic. 
c. Amplificarea parţială a genelor pentru ARNr 18S. 
d. Izolarea şi purificarea ampliconilor. 
e. Amplificarea fragmentelor ADNr 18S în vederea secvenţării. 
f. Purificarea ampliconilor pentru secvenţare. 
g. Analiza filogenetică a secvenţelor ADNr 18S. 

Faza III -  Identificarea şi caracterizarea structurii cenotice a comunităţilor vegetale din sudul Munţilor Bihor în 
scopul valorificării lor durabile şi a conservării speciilor vulnerabile. 

a) Investigarea pe teren a habitatelor din sudul munţilor Bihor, prin realizarea de relevee fitocenotice pe suprafeţe 
standard, atît pentru zonele împădurite, cât şi pentru zonele cu tufărişuri şi zonele cu vegetaţie ierboasă. Menţinerea 
constantă a dimensiunilor a făcut posibilă compararea ulterioară a diversităţii. 

b) Stabilirea bogăţiei floristice din perimetrele luate în studiu, consemnându-se speciile şi încadrarea lor în familii.  
c) Încadrarea şi caracterizarea asociaţiilor vegetale forestiere, ierboase şi semiarbustive. 
d) Evidenţierea speciilor rare, vulnerabile şi endemice din perimetrul luat în studiu, pe baza datelor din listele roşii, 

respectiv a Convenţiilor.  
e) Consemnarea speciilor de plante oficinale în zonele cercetate şi estimarea biomasei optime de recoltare. S-au 

dedus date cantitative referitoare la potenţialul productiv al acestor specii în teritoriul cercetat. 
f) Includerea datelor de floră în baza de date geobotanice a institutului. 
2012 - Faza I: Investigarea biodiversităţii la nivel molecular şi a potenţialului productiv al unor taxoni algali, 

valoroşi biotehnologic, din habitatele investigate în vestul României. 
a. Izolarea de noi tulpini si introducerea lor in Colecţia AICB. 
b. Identificarea taxonomică a tulpinilor şi microscopie optică. 
c. Microscopie electronică scanning (SEM). 
d. Extracţia şi analiza gaz-cromatografică a acizilor graşi din material cianobacterian. 
e. Metode moleculare de investigare (markerul molecular ITS2). 
2014 - Faza I:  Studiul unor taxoni cianobacterieni și microalgali cu potențial toxic și/sau biotehnologic din habitate 

acvatice de interes economic din Transilvania. 
a. Investigarea morfologică, structurală şi filogenetică a unui izolat autohton de Prymnesium cu potenţial toxic. 
b. Investigarea structurii, a mineralogiei și a diversității microbiene în depozitele carbonatice asociate unui izvor 

termal antropic 
c. Selecția genelor de referință pentru cianobacteria Synechococcus sp. PCC 7002 folosind tehnica Real-Time PCR 
Faza II - Analiza fenotipica si filogenie moleculara la comunitati procariote/taxoni cu potential bioproductiv sau 

risc toxic. 
a. Diversitatea cultivabilă a archeelor halofile aerobe (Fam. Halobacteriaceae) din lacuri hipersaline, meromictice 

din Transilvania 
b. Woronichinia pusilla (=Coelomoron pusillum): taxonomie, filogenie moleculară şi potenţial toxic 
Faza III -  Studiu privind tulpini și gene algale/cianobacteriene în dezvoltarea unor unor biotehnologii specifice 
a. Tulpini noi de cianobacterii şi alge în Colecţia AICB: izolare, identificare taxonomică şi caracterizare 

morfologică. 
b. Creşterea cianobacteriei Arthrospira (=Spirulina) platensis în apă salmastră naturală suplimentată cu nutrienţi. 
c. Identificare, izolarea și analiza bioinformatică a fragmentelor de ADNc și a genelor responsabile de activitatea 

scualen sintazica-like (SSL) la diferite tulpini AICB de Botryococcus. 
d. Studiul comparativ al structurii tridimensionale (3D) a ficobilisomilor cianobacterieni. 
2015 - Faza I:  Studii privind diversitatea comunităţilor de nematode edafice libere şi a colembolelor din situri 

Natura 2000 aflate în zona Munţilor Trascăului. 
a. caracterizarea structurală a comunităţilor de nematode edafice libere şi colembole din arii protejate de 

importanţă comunitară aflate în zona Munţilor Trascăului, în relaţie cu tipurile ecosisteme şi de habitate Natura 
2000; 

b. elaborarea raportului de fază şi predarea sa; 
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c. elaborarea unei lucrări ştiinţifice care a fost acceptată spre publicare într-o revistă cu factor de impact; 
d. elaborarea a două comunicări orale prezentate în cadrul unui simpozion organizat în ţară. 
Faza II:Taxonomie, filogenie și productivitatea culturilor la specii selectate de cianobacterii și microalge. 
a. recoltarea și analiza chimică a apei salmastre din Bazinul acvatic de la Dezmir (jud. Cluj) 
b. Creșterea și monitorizarea creșterii culturilor algale Arthrospira platensis AICB 49 și Arthrospira fusiformis 

AICB 606 provenite din Colecția de Alge și Cianobacterii a ICB Cluj-Napoca. 
c. Dozarea clorofilelor și ficobilinelor din culturile algale. 
d. Identificarea florei algale din bazinul de la Dezmir. 
Faza III: Studiu comparativ al faunei de coleoptere din zone învecinate incluse in partea de nord a ariei protejate 
ROSCI0253 Trascău (jud. Alba). 
a. Vegetația și habitatele au fost cartate în cele trei zone de studiu: Culmea Jidovina, Cheile Runcului și Cheile 

Pociovaliștei; 
b. A fost analizată comparativ cu datele anterioare bibliografice, compoziția specifică a comunităților de 

coleoptere din cele trei zone studiate; 
c. A fost analizat spectrul trofic și preferințele ecologice ale speciilor care compun comunitățile, în corelație cu 

paleta de habitate; 
d. A fost determinată structura zoogeografică a speciilor de coleoptere. 
e. Elaborarea raportului de fază şi predarea sa; 
f. Elaborarea a trei comunicări orale prezentate în cadrul a două simpozioane organizate în ţară. 
g. Publicarea unei cărți de specialitate. 
 
09-360202: Studii morfofiziologice, fitocenologice, biochimice, histochimice (histoenzimologice) asupra unor 

specii de plante oficinale bogate în principii active în scopul obţinerii unor biopreparate fitofarmaceutice. 
 In cadrul Fazei I/30.11.2012 cu titlul „Studii morfofiziologice, biochimice şi fitocenologice asupra unor specii din 

Fam. Ericaceae din flora spontană, în scopul valorificării lor farmaceutice” au fost desfăşurate următoarele activităţi:  
a. Caracterizarea fitochimică a speciilor de Ericaceae. 
b. Realizarea de extracte fitofarmaceutice şi caracterizarea fizico-chimică a acestora. 

In cadrul Fazei II/ 2012 cu titlul „Studii morfofiziologice, biochimice şi fitocenologice asupra unor specii de 
Galium şi Lamium din flora spontană, bogate în principii active, în vederea obţinerii unor preparate fitofarmaceutice” 
au fost desfăşurate următoarele activităţi:  

a. Aspecte morfofiziologice, fitocenologice şi fitofarmaceutice asupra unor specii oficinale de Galium şi 
Lamium din flora spontană. 

b. Realizarea de extracte fitofarmaceutice la Galium verum. 
c. Caracterizarea fizico-chimică a extractelor. 

In cadrul Fazei I/2013 cu titlul „Evidenţierea modificărilor morfofuncţionale produse de extractele obţinute din 
unele specii din genul Galium asupra unor organe endocrino-metabolico-neuro-imunitare la animale de laborator” au 
fost desfăşurate următoarele activităţi:  

a. Studierea efectului administrării extractului fluid de Galium verum asupra unor parametri histologici, respectiv: 
parametri morfologici hipotalamo-hipofizo-suprarenalieni, ai tiroidei, ovarelor şi hepatici, la animalul sănătos şi 
asupra animalelor expuse unui stres anakinetic subcronic de 15 zile, 

b. Evidenţierea efectului administrării extractului fluid de Galium verum asupra unor parametri biochimici la 
şobolanii Wistar supuşi stresului anakinetic. 

In cadrul Fazei II/2013 cu titlul „Evidenţierea modificărilor morfofuncţionale produse de extractele obţinute din 
unele specii din Fam. Ericaceae asupra unor organe endocrino-metabolico-imunitare la animale de laborator” au fost 
desfăşurate următoarele activităţi:  

a) Obţinerea şi caracterizarea extractului hidroalcoolic 1:1 din fructe proaspete de Vaccinium Vitis idaea L. 
b) Evidenţierea efectului administrării extractului hidroalcoolic de merişor asupra unor organe endocrino-

metabolico-imunitare la şobolanii Wistar intoxicaţi cu alcool etilic: timus, ficat, splină, pancreas, rinichi, 
glandele suprarenale.  

c) Evidenţierea efectului administrării extractului fluid de Vaccinium vitis idaea asupra unor parametri 
biochimici la şobolanii Wistar sănătoşi şi la şobolani intoxicaţi cu alcool etilic. 

 
In cadrul Fazei III/2013 cu titlul „Evidenţierea modificărilor morfofuncţionale produse de extractele obţinute din 

unele specii de plante din Fam. Lamiaceae (Lamium) asupra unor organe endocrino-metabolico-imunitare la animale 
de laborator.”” au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

a) Evidenţierea compoziţiei biochimice şi acţiunea farmacognostică şi biologică a unor extracte din specii ale 
genului Lamium 
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b) Efectul administrării extractului hidroalcoolic de Lamium album şi Lamium purpureum cu un conţinut 
bogat în polifenoli asupra unor parametri histologici ai ficatului, suprarenalei, rinichiului şi timusului, la 
şobolanii Wistar sănătoşi şi la cei supuşi stresului anakinetic 

c) Evidenţierea efectului administrării extractului fluid de Lamium album asupra unor parametri 
hematologici şi biochimici sanguini la şobolanii Wistar sănătoşi şi la cei supuşi stresului anakinetic 

In cadrul Fazei I/2014 cu titlul „Evidenţierea modificărilor morfofuncţionale şi hematologice produse de un extract 
obţinut din specia Lamium purpureum”  au fost desfăşurate următoarele activităţi:  

a) Obţinerea şi caracterizarea unui extract hidroalcoolic, bogat în polifenoli, acizi polifenolcarboxilici şi 
flavonoide de Lamium purpureum provenit din zona Agapia, Jud. Neamt. 

b) Evidenţierea efectelor protectoare a extractului de Lamium purpureum asupra unor parametri 
morfologici ai timusului, suprarenalei, rinichiului şi ficatului. 

c) Evidenţierea efectelor extractului de Lamium purpureum asupra unor parametri biochimici sanguini și 
hematologici. 

Faza: II/2015: „Evidenţierea efectelor unui extract de Vaccinium vitis – idaea asupra unor organe de importanță 
vitală în toxicoza renală indusă experimental.” 

 În cadrul acestei faza s-au desfășurat următoarele activități: 
a) Evidenţierea efectului a două extracte diferite de merişor (extract hidroalcoolic 1:1, respectiv  extractului 

uscat 3:1 din fructe de merișor) asupra miocardului și tensiunii arteriale în condițiile intoxicării cu 
paracetamol. 

b) Evidenţierea efectului extractelor de merişor asupra funcției renale în toxicoza renală indusă cu 
paracetamol. 

c) Evidenţierea efectului extractelor de merişor asupra glandei suprarenale. 
d) Evidenţierea rolului extractelor de merişor asupra parametrilor stresului oxidativ indus de toxicoza cu 

paracetamol. 
e) Evidenţierea efectului extractelor de merişor asupra unor parametrii biochimici sanguini. 

 
09-360301: Mecanisme de acțiune la nivel individual, celular, subcelular și molecular a unor agenți biologic 
activi de natura fizico-chimică cu implicații asupra stării de sănătate a organismelor vii și în protecția mediului 
înconjurător 

Faza I/2009: Modularea activității unor sisteme enzimatice implicate în derularea proceselor membranare şi 
metabolice ale celulelor tumorale de către unii noi agenţi fizici (campul electromagnetic de mică frecvenţă şi 
intensitate) şi chimici (biopreparate polifenolice vegetale şi glucanice fungale) citostatic activi. 

Activităţi derulate pe parcursul fazei: 
- iniţierea şi menţinerea culturilor de celule neoplazice utilizate în protocolul experimental in vitro.  
- aplicarea tratamentului electromagnetic sau a celui cu biopreparatele de natură polifenolică sau glucanică.  
- determinarea biochimică a activităţii unor enzime cheie implicate în procesele membranare şi metabolice ale 

celulelor neoplazice tratate.  
- analiza şi interpretarea datelor obţinute. 
Faza II/2009: Influenţa unor aminoacizi asupra activităţii dehidrogenazelor (glucozo 6-fosfat dehidrogenaza, 
izocitrat dehidrogenaza, malat dehidrogenaza, α-cetoglutarat dehidrogenaza) catalazei, peroxidazei la specia 
Fusarium graminearum.  
Activităţi derulate pe parcursul fazei: 
- cultivarea în laborator a speciei Fusarium graminearum pe mediul Brown,în care asparagina a fost înlocuită cu 
aceeaşi cantitate din următoarele surse de aminoacizi: acid glutamic, serină, metionină, histidină, lizină, valină, 
alanină, arginină şi asparagină. Aminoacizii au fost adăugaţi în mediu, separat câte unul, rezultând următoarele 
variante de lucru: V1(acid glutamic), V2(serină), V3(metionină), V4(leucină), V5(histidină), V6(lizină), 
V7(asparagină), V8(valină), V9 (alanină), V10(arginină); s-a utilizat şi o variantă martor în care aspargina nu a 
fost înlocuită cu alte surse de aminoacizi. 
- determinarea activităţii dehidrogenazelor (glucozo 6-fosfatdehidrogenaza, izocitratdehidrogenaza, 
 malatdehidrogenază, α-cetoglutaratdehidrogenaza), peroxidazei şi catalazei din lichidul de cultură şi miceliul 
ciupercii la 21 zile şi 28 zile de la însămânţare. 
- interpretarea datelor experimentale pentru a evidenția faptul că activitatea dehidrogenazei, peroxidazei şi 
catalazei a fost influenţată de tipul de aminoacid introdus în mediul de cultură, precum şi de vârsta coloniei 
ciupercii. 

Faza III/2009: Potenţialul genotoxic al cuprului şi plumbului la plante de interes economic supuse 
tratamentelor singulare cu aceste metale grele 
Activităţi derulate pe parcursul fazei: 
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- studierea amplitudinii stresului oxidativ indus de aplicarea tratamentelor cu metale grele - plumb şi cupru - 
asupra seminţelor de grâu, prin cuantificarea activităţii unor enzime de protecţie antioxidativă 
(superoxiddismutază, catalază, peroxidază) în plantulele tinere. 

- investigarea gradului de afectare a biosintezei proteinelor solubile din plantulele de grâu, ca urmare a 
aplicării sărurilor de cupru şi plumb, în funcţie de metal, de tipul de sare, de concentraţie. 

- evaluarea genotoxicităţii cuprului şi plumbului, prin cuantificarea modificărilor diviziunii celulare, a 
aberaţiilor cromosomiale ana-telofazice şi a anomaliilor metafazice. 

- întocmirea raportului de fază. 
Faza: IV/2009: Izolarea, purificarea şi selecţia de tulpini fungice cu capacitate de biodegradare a coloranţilor 

textili din medii poluate (apa, sol), precum şi imbunătăţirea capacităţii naturale de degradare a organismelor 
selectate, faţa de un colorant test. 
Activităţi derulate pe parcursul fazei: 

- izolarea și purificarea tulpinilor fungale din medii diferite. 
- selecția tulpinilor fungale în funcție de capacitatea de creștere pe medii nutritive (solide și lichide) care 

conțin coloranți. 
- evaluarea capacității de biodegradare a coloranților textili în funcție de compoziția mediului nutritiv. 
- menținerea tulpinilor fungale selectate în cultură în vederea caracterizării complexe. 

Faza I/2010: Interactiunea câmpurilor electromagnetice de mică frecvență şi intensitate, a agenţilor polifenolici şi 
glucanici oncostatic activi cu diferite componente subcelulare şi moleculare implicate in biosinteza proteinelor 
(polizomi, particule ribonucleoproteice, ADN, ARN) la nivelul celulelor canceroase 
Activităţi derulate pe parcursul fazei: 

- aprecierea reactivitatii principalelor componente subcelulare și moleculare ale celulelor neoplazice 
implicate în biosinteza proteică. 

Faza II/2010: Efectul unor oligoelemente asupra activitatii catalazei, peroxidazei si degidrogenazelor (glucozo 6 
fosfat dehidrogenaza, izocitrat dehidrogenaza, malat dehidrogenaza, α cetoglutarat dehidrogenaza) la specia 
Fusarium graminearum 
Activități derulate pe parcursul fazei:  

- evaluarea cantitativă şi în dinamică a unor parametri biochimici (degidrogenaze: glucozo 6 fosfat 
dehidrogenaza, izocitrat dehidrogenaza, malat dehidrogenaza, α cetoglutarat dehidrogenaza), catalaza, 
peroxidaza la specia Fusarium graminearum sub influenţa unor elemente biogene - oligoelemente, și 
producerea de micotoxine. 

Faza I/2011: Potentialul genotoxic al zincului si cromului la plante de interes economic supuse tratamentelor 
singulare cu aceste metale grele 

- fundamentarea ştiinţifică a impactului unor metale grele (zinc, crom) asupra variabilităţii genotipice şi 
fenotipice la organisme vegetale. Evaluarea citotoxicitatii zincului si cromului prin analiza unor indicatori 
morfofiziologici (germinare, cresterea in lungime).  

- evaluarea potentialului genotoxic al cromului si zincului la Hordeum vulgare, soiul Madalin, prin studiul 
amplitudinii modificarii unor parametri citogenetici (intensitatea diviziunii celulare, ponderea fazelor 
mitotice, rata aberatiilor cromosomiale in ana-telofaze, frecventa metafazelor anormale), in functie de tipul 
compusului cu metal greu, concentratie, durata expunerii la actiunea metalelor grele.  

- determinarea nivelului de stres oxidativ indus de tratamentele cu compusi ai unor metale grele (crom si 
zinc) prin raspunsul enzimelor de protectie antioxidativa (superoxiddismutaza, catalaza, perozidaza). - 
Investigarea gradului de afectare a biosintezei proteinelor solubile din plantulele orz, in funcţie de metal, 
tipul de compus, concentraţie. 

- întocmirea raportului de fază. 
Faza II/2011: Optimizarea procesului de biodegradare a coloranților textili, pe cale aerobă, prin testarea a diferite 

surse de carbon și azot, asociat cu testarea influenței factorilor fizici în dinamica procesului 
- identificarea condițiilor optime pentru bioremedierea apelor uzate din industria textilă, prin testarea 

diferitelor surse de carbon și azot (sulfat de amoniu, extract de drojdii şi uree) şi a concentraţiilor optime. 
- influența temperaturii și a pH –ului asupra degradării coloranților. 
- identificarea mecanismelor prin care se realizează procesul de bioremediere (adsorbție la suprafața celulei 

sau degradare pe cale enzimatică), în functie de ciuperca utilizată și de structura colorantului. Au fost 
utilizate tulpinile fungice Phanerochaete chrysosporium MUCL 38488 și Aspergillus flavus  19006. 
Coloranții utilizați în experimente au fost Reactive Blue 4, Basic Blue 41 și Reactive Orange 16.  

Faza III/2011: Stresul biochimic, fiziologic şi citogenetic indus de expunerea unor sisteme biologice vegetale 
la acţiunea combinată a unor metale grele 
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- estimarea citotoxicității unor metale grele (plumb și cupru), aplicate singular și in mixturi bicomponente 
(plumb + cupru), asupra creșterii plantutelor (rădăcinițe, tulpinițe) de Hordeum vulgare spp distichum cv. 
Capriana, în funcţie de tipul, concentraţia şi durata acţiunii metalelor grele. 

- stabilirea influenţei unor metale grele (plumb si cupru), aplicate singular și in formula combinată, asupra 
desfăşurării diviziunii celulare – prin calcularea indicelui mitotic și a ponderii procentuale a fazelor 
normale şi aberante de diviziune. 

- evaluarea potentialului genotoxic (clastogen, aneugen), prin studierea repercusiunilor induse la nivelul 
suportului genetic prin expunerea la acțiunea metalelor grele, aplicate singular și combinat (cuantificarea 
numărului şi tipurilor de aberaţii cromosomiale ana-telofazice şi anomaliilor metafazice). 

- întocmirea raportului de fază. 
Faza I/2012: Interferenţa agenţilor fizici şi chimici, potenţiali antineoplazici, cu procesele membranare celulare, 

cauzată de interacţiunea lor cu diverse structuri membranare ale celulelor tumorale, şi consecinţa acesteia asupra 
permeabilităţii membranare 
- evaluarea interacţiunii câmpurilor electromagnetice de mică frecvenţă şi intensitate, precum şi 

a extractelor polifenolice şi exopolizaharidice citostatic active cu biomolecule funcţionale şi structurale ale 
membranelor celulelor neoplazice şi normale, umane şi animale 

- stabilirea naturii biochimice a unor substraturi moleculare membranare implicate în interacţiunea 
agent bioactiv – membrană celulară. 
Faza II/ 2012: Determinarea activității unor oxidoreductaze (dehidrogenaze, catalaza si peroxidaza) sub 
influența fitohormonilor la specia Fusarium graminearum / Determinarea implicării anumitor enzime oxido - 
reducătoare (peroxidază, dehidrogenază, catalază), ca factori de protecţie împotriva stresului abiotic, dar şi în 
ceea ce priveşte rolul lor în procesul de biodegradare. 

- evaluarea cantitativă și in dinamică a unor enzime la specii de fungi fitopatogeni sub influența unor 
elemente biogene, fundament pentru stabilirea unor corelatii intre respectivii markeri biochimici fungali și 
sinteza de micotoxine. 

- evaluarea gradului de risc al utilizării și prezenței în exces a factorilor xenobiotici studiați. 
- selecția, izolarea și ameliorarea tulpinilor fungice cu capacitate de biodegradare a coloranților textili. 
- stabilirea condițiilor optime de biodegradare; identificarea mecanismelor biochimice care au loc in procesul de 

bioremediere, in special la nivel enzimatic. 
Faza I/2014: Efectul unor metale grele asupra activităţii catalazei, peroxidazei şi  dehidrogenazelor (glucozo 6-
fosfat dehidrogenaza, izocitrat dehidrogenaza, malat dehidrogenaza, α-cetoglutarat  dehidrogenaza) la specia 
Fusarium graminearum producătoare de micotoxine 

- evaluarea cantitativă a unor enzime cheie, implicate în desfăşurarea proceselor metabolice la specia Fusarium 
graminearum, sub influenţa unor metale grele 

- dinamica activităţii dehidrogenazelor (glucozo-6-fosfat dehidrogenaza, izocitrat dehidrogenaza, malat 
dehidrogenaza, α-cetoglutarat dehidrogenaza), a catalazei şi peroxidazei la specia Fusarium graminearum, sub 
influenţa unor metale grele  

- stabilirea unor corelaţii între markerii biochimici fungali şi producerea de micotoxine. 
Faza II/2014: Evaluarea amplitudinii impactului indus la nivel citogenetic de expunerea unor sisteme-test 
vegetale la acțiunea unor aditivi alimentari 

- evaluarea stresului genotoxic indus de tratamentele cu unii compuşi chimici folosiţi pe scară largă ca aditivi 
alimentari, la plante de interes economic.  

- cuantificarea modificărilor induse la nivelul materialului genetic, precum și evaluarea efectelor citotoxice 
induse de tratamentele cu metale grele asupra unor parametri fiziologici (creşterea în lungime) în fazele 
ontogenetice timpurii.  

- stabilirea dozelor şi concentraţiilor la care efectele genotoxice se exprimă fenotipic şi a gradului de toleranţă a 
organismelor testate. 
Faza I/2015: Reactivitatea unor procese metabolice și enzimatice la specii vegetale de interes agro-economic 
la acțiunea unor pesticide de sinteză 

- fundamentarea științifică a interacțiunii dintre pesticide și plantele de cultură, verigi de bază în lanțul trofic, cu 
repercusiuni asupra sănătății umane și animale.  

- investigarea principalelor procese metabolice cu rol în creșterea și dezvoltarea plantelor: energia și facultatea 
germinativă, conținutul în pigmenți asimilatori (clorofilă a, b și pigmenți carotenoizi), intensitatea fotosintezei, 
respirației și transpirației; conținutul de apă și substanță uscată.  

- determinarea nivelului de stres oxidativ indus de tratamentele cu pesticide (Roundup și Carbendazim) prin 
răspunsul enzimelor de protecție antioxidativă (superoxid dismutaza, catalaza, peroxidaza).  
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- investigarea gradului de afectare a biosintezei proteinelor solubile din plantulele orz (soiul Adi) și secară (soiul 
Flora) în funcție de categoria pesticidului (erbicid - Roundup/fungicid - Carbendazim), concentrația și durata 
tratamentului (6 ore și 12 ore). 
Faza II/2015: Aprecierea eficienței procesului de biodegradare a coloranților textili de către drojdii prin 
analiza produșilor de biotransformare și al gradului de fitotoxicitate a acestora 

- evaluarea capacității de bioremediere a coloranților textili de către drojdii, prin analiza spectrofotometrică a 
produșilor de biotransformare ai acestora, în condiții optime stabilite pentru proces (sursa de C și N, influența 
pH-ului și a concentrației inițiale a colorantului).  

- aprecierea gradului de fitotoxicitate a coloranților textili și ai produșilor de degradare ai acestora prin 
evaluarea germinării (%) și creșterii plantulelor de grâu.  

- aprecierea genotoxicității asupra celulei vegetale (cuantificarea unor indici citogenetici în meristeme radiculare 
de grâu). 
 

09-360302: Evaluarea biodiversităţii şi a vulnerabilit ăţii unor ecosisteme din Podişul Central Moldovenesc, în 
vederea managementului lor durabil 

În cadrul fazelor succesive au fost desfăşurate activităţi de cercetare, în teren şi laborator, după cum urmează: 
Faza I/2009:  Cercetări pedoecologice şi pedobiologice asupra calităţii resurselor de sol din ecosisteme 
praticole naturale si antropizate / 10.12.2009 
- caracterizarea ecologică a ecopedotopurilor praticole reprezentative din Podişul Central Moldovenesc; 
- elaborarea fişelor specificului ecologic local şi zonal; 
- realizarea diagnozei ecologice a solului după caractere proprii; 
- analiza principalilor indicatori vitali şi enzimatici ai solului; 
- realizarea matricei de impact antropic asupra mediului, în context ecologic, zonal şi local. 
Faza I/2010: Studiul diversităţii floristice şi entomofaunistice în ecosisteme praticole naturale şi antropizate  
- estimarea diversităţii floristice în ecosisteme praticole naturale şi antropizate; 
- analiza principalilor parametri metabolici la speciile de plante dominante; 
- evaluarea diversităţii entomofaunei utile şi dăunătoare din pajişti naturale şi antropizate; 
- studiul diversităţii faunei ihneumonologice din ecosistemele praticole analizate. 
Faza II/2010: Diversitatea taxonomică şi cenotică a microartropodelor edafice în ecosisteme de pajişti din 
Podişul Central Moldovenesc  
- analiza calitativă şi cantitativă a mezofaunei edafice din ecosisteme praticole cu diferite moduri de 

exploatare: arii protejate, fâneţe, păşuni; 
- evidenţierea raportului numeric între principalele grupe taxonomice şi trofice şi interpretarea sa ecologică; 
- estimarea diversităţii taxonomice a unor grupe reprezentative de microartropode edafice (oribatide, 

gamaside); 
- analiza spectrului taxonomic, zoogeografic şi ecologic al faunei de oribatide şi gamaside; 
- analiza structurii comunităţilor de oribatide şi gamaside, în relaţie cu particularităţile staţiunilor. 
Faza I/2012: Studiul variabilităţii factorilor de mediu cu impact asupra calităţii resurselor ecosistemelor din 
Podişul Central Moldovenesc  
- Caracterizarea ecologică a ecopedotopurilor unor tipuri reprezentative de plantaţii forestiere pentru 

Podişul Central Moldovenesc  
- Analiza principalilor indicatori vitali şi enzimatici ai solului 
- Evaluarea adaptabilităţii speciilor lemnoase din plantaţii forestiere, pe baza unor parametri metabolici 
- Evaluarea diversităţii mezofaunei edafice  
- Investigarea diversităţii entomofaunei, cu precădere a faunei de ihneumonide 
- Aspecte ecologice şi biologice cu privire la unii parazitoizi oofagi. 
Faza I/2013: Evaluarea capacităţii de autoreglare şi a gradului de perturbare a ecosistemelor forestiere din 
Podişul Central Moldovenesc  
- Caracterizarea ecologică a ecopedotopurilor forestiere reprezentative pentru Podişul Central Moldovenesc;  
- Analiza principalilor indicatori de calitate pedobiologici ai resurselor de sol, în context ecologic zonal şi 

local; 
- Evaluarea adaptabilităţii speciilor lemnoase din ecosisteme forestiere, pe baza principalilor parametri 

metabolici; 
- Studiul diversităţii taxonomice a unor grupe reprezentative de microartropode edafice; 
- Analiza structurii comunităţilor unor grupe dominante de acarieni edafici, în relaţie cu condiţiile staţionale 

specifice; 
- Evaluarea diversităţii entomofaunei; aspecte ecologice şi biologice cu privire la unii parazitoizi oofagi. 
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Faza II/2013: Cercetări pedoecologice şi pedobiologice asupra calităţii solurilor agricole din Podişul Central 
Moldovenesc  
- Analiza elementelor caracteristice, edafice şi climatice ale specificului ecologic zonal şi local; 
- Analiza principalilor indicatori de calitate pedobiologici şi pedoecologici ai unor soluri agricole 

reprezentative pentru Podişul Central Moldovenesc; 
- Diagnoza pedobiologică a resurselor de sol, pe baza unor indicatori vitali şi enzimatici; 
- Diagnoza ecopedologică a troficităţii efective a resurselor de sol. 
Faza III/2013: Evaluarea diversităţii entomofaunistice şi a principalelor caracteristici ecofiziologice la plante 
de cultură din agroecosisteme ale Podişului Central Moldovenesc  
- Analiza calitativă şi cantitativă a entomofaunei din agroecosisteme; 
- Evaluarea diversităţii entomofaunei în funcţie de tipul culturii şi de condiţiile staţionale; 
- Analiza principalilor parametri metabolici la speciile importante de plante de cultură: indicii fotosintetici, 

pigmenţii asimilatori, indicatori ai metabolismului hidric şi ai metabolismului glucidic. 
Faza IV/2013: Studiul cantitativ şi calitativ al mezofaunei edafice în agroecosisteme din Podişul Central 
Moldovenesc  
- Analiza cantitativă şi calitativă a mezofaunei edafice din soluri cultivate; 
- Studiul diversităţii taxonomice a unor grupe reprezentative de microartropode edafice (oribatide, 

gamaside); 
- Analiza spectrului taxonomic, zoogeografic şi ecologic al faunei; 
- Analiza structurii comunităţilor de oribatide şi gamaside, în relaţie cu particularităţile staţiunilor. 
Faza V/2013: Caracterizarea morfologică, ecologică şi biologică a reprezentanţilor familiei 
Trichogrammatidae din agroecosisteme  
- Identificarea reprezentanţilor fam. Trichogammatidae din agroecosisteme; 
- Izolarea de noi suşe de trichograme; 
- Caracterizarea suşelor izolate pe baza unor parametri ecologici şi biologici. 
Faza I/2014 Investigarea diversităţii mezofaunei edafice şi a interrelaţiilor funcţionale la nivelul subsistemului 
descompunătorilor în arii protejate din Podisul Central Moldovenesc  
- evaluarea principalilor indicatori vitali şi enzimatici ai solului; diagnoza pedo-biologică a resurselor de sol  
- analiza calitativă şi cantitativă a mezofaunei edafice, a rapoartelor dintre principalele grupe sistematice şi 

trofice 
- evaluarea diversităţii taxonomice a unor grupe reprezentative de acarieni edafici; spectrul taxonomic, 

zoogeografic şi ecologic al faunei; 
- analiza particularităţilor structurale ale comunităţilor grupelor dominante de acarieni edafici, în relaţie cu 

condiţiile staţionale specifice 
- evidenţierea interrelaţiilor funcţionale între componentele subsistemului edafic. 
Faza III/2014 Evaluarea impactului unor factori naturali si antropici asupra resurselor principalelor tipuri de 
ecosisteme din Podişul Central Moldovenesc  
- diagnoza pedo-biologică a resurselor de sol; evaluarea principalilor indicatori vitali şi enzimatici ai solului  
- evaluarea adaptabilităţii speciilor de plante dominante şi codominante, pe baza principalilor parametri 

metabolici 
- analiza particularităţilor structurale ale mezofaunei edafice 
- studiul diversităţii taxonomice şi a structurii comunităţilor unor grupe reprezentative de acarieni edafici, în 

relaţie cu condiţiile staţionale specifice 
- evaluarea diversităţii entomofaunei; aspecte ecologice şi biologice cu privire la unii parazitoizi oofagi 
- evaluarea impactului unor factori naturali şi antropici asupra ecosistemelor investigate. 
Faza II/2014 Evaluarea diversitatii entomofaunistice si a caracteristicilor ecofiziologice ale speciilor de plante 
reprezentative pentru unele arii protejate din Podisul Central Moldovenesc 
- evaluarea principalilor parametri metabolici (indicii fotosintetici, ai metabolismului glucidic) la speciile de 

plante reprezentative 
- analiza calitativă şi cantitativă a entomofaunei 
- studiul diversităţii faunei de ichneumonide (Hymenoptera, Ichneumonidae) 
- identificarea spectrului de specii al unor lanţuri trofice reprezentative pentru ecosistemele analizate 
- evaluarea influenţei factorilor de impact naturali şi antropici. 
Faza I/2015 Biodiversitatea şi interrelaţiile biotop-biocenoză în situri Natura 2000 din sudul Podişului Central 
Moldovenesc  
- evaluarea principalilor indicatori vitali şi enzimatici ai solului  
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- analiza calitativă şi cantitativă a mezofaunei edafice şi evaluarea diversităţii unor grupe cheie de 
microartropode edafice 

- evaluarea principalilor parametri metabolici la speciile de plante reprezentative 
- analiza calitativă şi cantitativă a entomofaunei şi studiul diversităţii faunei de ihneumonide (Hymenoptera, 

Ichneumonidae)  
- identificarea spectrului de specii al unor lanţuri trofice reprezentative pentru ecosistemele analizate 
- evaluarea influenţei factorilor de impact naturali şi antropici.  
Faza II/2015 Evaluarea posibilităţilor de refacere a echilibrului ecologic în ecosisteme de pajişte situate pe 
terenuri degradate din Podişul Central Moldovenesc  
- elaborarea diagnozei pedo-biologice a resurselor de sol, pe baza principalilor indicatori vitali şi enzimatici 

ai solului 
- analiza calitativă şi cantitativă a mezofaunei edafice 
- studiul diversităţii şi al structurii comunităţilor grupelor de acarieni edafici cu valoare bioindicatoare 
- estimarea diversităţii entomofaunei şi a ihneumonidelor (Hymenoptera, Ichneumonidae) şi tortricidelor 

(Lepidoptera, Tortricidae) 
- evaluarea impactului factorilor naturali şi antropici şi a posibilităţilor de refacere a echilibrului ecologic.  

 
09-360401- „Valorificarea unor specii de plante medicinale si aromatice, pe baza unor compusi bioactivi cu 
proprietati de “scavenger” si efecte stomahice, eupeptice, carminative si tonic digestive, utilizabile in formule de 
suplimente alimentare” 

2009 
Faza 1. Aspecte privind ecologia, biologia, compozitia chimica si utilizarile terapeutice ale principiilor active 
specifice plantelor de Dracocephalum moldavica L., Carum carvi L., Nepeta cataria L. si Polygala vulgaris L.; 
metode de extractie a principiilor active 
a) Selectarea unor populatii naturale si infiintarea de culturi conventionale la speciile luate in studiu. 
b) Obtinerea materialului vegetal utilizabil pentru analiza fitochimica calitativa si cantitativa. 
c) Evaluarea compozitiei fitochimice, utilizarilor farmacologice. 
d) Initierea culturilor experimentale la speciile studiate. 
e) Selectia metodelor de extractie a principiilor active (polifenoli, flavonoide, poliuronide, triterpene si fitosteroli, 

uleiuri volatile, fractiuni volatile, substante amare si cumarine). 
Faza 2. Initierea culturilor ecologice la Dracocephalum moldavica L., si Carum carvi L., identificarea si 
caracterizarea morfobiochimica a populatiilor naturale la speciile de  PMA luate in studiu 
a) Infiintarea de culturi/variante experimentale; caracterizarea morfobiometrica si biochimica a materialului 

vegetal din flora spontana (habitate naturale diferite) / culturi.  
b) Estimarea productivitatii populatiilor naturale in corelatie cu conditiile din biotopul analizat. 
c) Caracterizarea chimica a speciilor de Nepeta cataria din culturi conventionale si a speciei Carum carvi, 

populatii naturale, fata de cultura conventionala. 
Faza 3. Initierea culturii in vitro la specia Nepeta cataria L., evaluarea capacitatii biosintetice a variantelor 
experimentale obtinute in cultura ecologica la Dracocephalum moldavica L., si  Carum carvi L. 
a) Initierea culturilor « in vitro » la specia Nepeta sp.  
b) Selectarea unui material biologic caracterizat prin potential biosintetic ridicat, cu adaptabilitatea remarcabila la 

factorii de mediu si posibilitatea multiplicarii variantelor/indivizilor de utilizat in multiplicarea si conservarea 
acestor specii.  

c) Analiza fitochimica calitativa la Dracocephalum moldavica L. si Carum carvi L. (variante experimentale 
cultivate pe terenul experimental de la CCB „Stejarul” sau prelevate din flora spontana din areale naturale 
limitrofe Subcarpatilor Moldovei) 

d) Obtinerea de material vegetal sub forma de herba si de seminte pentru insamantare (o noua generatie (M2).  
e) Caracterizarea fitochimica si utilizarea rezultatelor pentru elaborarea unor formule de fitopreparate. 
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2010 
Faza 1. Obtinerea de extracte vegetale cu compusi de tip polifenolic, cumarinic si principii amare la 
Dracocephalum moldavica L., Carum carvi L., Nepeta cataria L. si Polygala vulgaris L.; evaluarea  randamentului 
extractiv 
a) Obtinerea de diferite extracte, inclusiv de uleiuri volatile.  
b) Caracterizarea extractelor vegetale apartinand speciilor Dracocephalum moldavica L., Carum carvi L., Nepeta 

cataria L. si Polygala  vulgaris L. 
Faza 2. Identificarea bioformelor/chemotipurilor cu productivitate ridicata selectate din  populatii naturale si 
culturi conventionale; evaluarea incarcaturii microbiene a materialului vegetal si a extractelor vegetale. 

a) Prelevarea materialului vegetal de la specia Polygala vulgaris L. si Nepeta cataria L. din populatiile naturale.  
b) Obtinerea si caracterizarea uleiului volatil din Nepeta cataria (utilizari in fitoterapie).  
c) Evaluarea incarcaturii microbiene a uleiurilor volatile obtinute de la Dracocephalum moldavica, Carum carvi  

si a extractului etanolic 30% de Polygala. 
d) Analiza fitochimica a speciilor de Polygala spp., Nepeta cataria, si Dracocephalum moldavica. 
2011 
Faza 1.  Prognoza bioproductivitatii populatiilor de Carum carvi L., Nepeta cataria L. si Polygala  vulgaris L.; 
strategii de conservare si gestionare a speciilor studiate si caracterizarea fitochimica a variantelor experimentale la 
Dracocephalum moldavica L. si a complexului biologic activ la Polygala vulgaris L. 
a) Studiul bioproductivitatii populatiilor naturale de Polygala (trei specii, sapte populatii) si Carum carvi (trei 

populatii) si a variantelor experimantale la Dracocephalum moldavica (7 populatii) si Nepeta cataria (trei 
variante).  

b) Analiza morfo-biochimica a extractelor obtinute din speciile studiate. 
c) Obtinerea si caracterizarea uleiurilor volatile obtinute prin hidrodistilare. 
d) Elaborarea de tehnici de conservare si gestionare in laboratorul de la CCB “Stejarul” Piatra Neamt (in situ, ex 

situ, in special tehnica multiplicarii in vitro) 
Faza 2: II.1. Testarea fitobiologica a extractelor vegetale obtinute din speciile investigate pe baza caracterizarii 
fitochimice a complexului bioactiv; testarea citotoxicitatii si citogenitatii pe celula vegetala. 
a) Testarea experimentala pe Triticum aestivum L. a fitopreparatelor analizate. 
b) Test citogenetic. Frecventa anafazelor si telofazelor meristemului radicular de Triticum aestivum L. cu aberatii 

cromosomiale in urma tratamentului cu fitopreparatele investigate. 
c) Germinatia. Influenta tratamentului cu diferite tincturi asupra capacitatii de germinatie a cariopselor de grau si 

a vitalitatii/ viabilitatii plantutelor. 
d) Testul de crestere. Influenta asupra cresterii la plante de Triticum aestivum, a tratamentelor cu fitopreparate 

din plantele medicinale investigate. 
e) Acumularea de biomasa. Influenta tratamentului cu fitopreparate din plantele medicinale investigate asupra 

acumularii de biomasa a plantutelor de Triticum aestivum L. 
2.2. Identificarea variantelor experimentale optime pentru multiplicarea biotipurilor/chemotipurilor valoroase; 
analiza fitochimica cantitativa si calitativa a materialului vegetal obtinut prin multiplicarea neconventionala. 
a) Cultivarea si insamantarea de PMA pe terenurile experimentale de la Piatra Neamt si Secuieni. 
b) Aplicarea de metode agrotehnice adecvate, specifice culturii ecologice. 
c) Analiza fitochimica calitativa a speciilor studiate pentru diferite clase de compusi (polifenoli, flavonoide si 

terpene). 
2.3. Selectia si elaborarea unor formule/fitopreparate utilizabile ca suplimente alimentare cu efecte stomahice, 
eupeptice, carminative si tonic digestive. 

a) Formulele de ceai elaborate: A= Majorana hortensis + Nepeta cataria + Dracocephalum moldavica; B= Dracocephalum 
moldavica + Nepeta cataria + Polygala vulgaris; C= Polygala vulgaris + Nepeta cataria + Satureja hortensis; D= Polygala 
vulgaris + Nepeta cataria + Ocimum basilicum; E= Dracocephalum moldavica + Nepeta cataria + Melissa officinalis;  F= 
Monarda fistulosa + Dracocephalum moldavica + Nepeta cataria; G= Monarda fistulosa + Melissa officinalis + Ocimum 
basilicum. 

2012 
Faza 2. Caracterizarea uleiurilor volatile de la speciile Mentha viridis L., Mentha piperita L., Coriandrum sativum 
L., Origanum vulgare L. de proveniente diferite 
a) Realizarea unui studiu complet si complex la 2 soiuri de Coriandrum sativum var. macrocarpa pentru stabilirea 

chemovarietatilor mai productive de ulei volatil 
b) Caracterizarea din punct de vedere farmacologic in vederea utilizarii in cosmetologica si  alimentara. 
c) Evaluarea provenientelor spontane si cultivate la specia Origanum vulgare 
d) Evaluarea calitatilor uleiului volatil  de la doua specii de menta. 
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2013 
Faza 1. Identificarea si caracterizarea unor fitocomplecsi / principii active obtinuti din plante medicinale si 
aromatice prelevate din flora spontana, culturi experimentale si/sau multiplicate in-vitro, pentru utilizarea acestora 
in suplimente alimentare 
a) Obtinerea unor fitocomplecsi cu proprietati farmacologic active ce pot fi utilizati in formule de suplimente 

alimentare.  
b) Realizarea unor cercetari fitochimice pentru plante medicinale si aromatice prelevate din flora spontana si din 

culturi experimentale. 
c) Identificarea si caracterizarea unor principii active existente in speciile luate in studiu.  
d) Elaborarea unor formule de suplimente alimentare (proprietati carminative, hepatoprotectoare, sedative cat si 

ameliorarea unor disfunctii ale aparatului digestiv, respirator si renal). 
2014 
Faza 1. Identificarea şi caracterizarea biologică şi fitochimică a unor specii de PMA mai puţin utilizate în vederea 
evaluării potenţialului antioxidant şi antiradicalar (scavenger). 
a) Caracterizarea fitocomplecsilor de la plante medicinale si aromatice. 
b) Multiplicare in-vitro, culturi conventionale, ecologice. 
c) Obtinerea de diferite tipuri de extracte vegetale. 
d) Determinarea activitatii antioxidante. 
e) Determinarea citotoxicitatii, citogenitatii prin teste fitobiologice. 
f) Evaluarea biodiversitatii prin studiul complex al populatiilor naturale. 
g) Determinarea conditiilor pedoclimatice optime culturilor conventionale. 
h) Studiul unor PMA mai putin investigate sub aspect fitochimic cu potential antidiabetic. 
i) Obtinerea de extracte vegetale si elaborarea de formule fitopreparate cu uitilizari in fitoterapie. 
Faza 2. Evaluarea fitocomplexului şi stabilirea acţiunii antioxidante din extracte şi alcătuirea unor formule de 
suplimente alimentare ca adjuvante în terapia disfuncţiilor digestive. 

a) Evaluarea fitocomplexului ce caracterizeaza numeroasele specii de plante medicinale si aromatice pe care le-
am luat in studiu pe parcursul desfasurarii proiectului.  

b) Realizarea unui studiu fitochimic calitativ si cantitativ pentru a permite evaluarea capacitatii de biosinteza si 
acumulare a numeroase principii active. 

c) Stabilirea efectului antioxidant pentru compusi bioactivi de tip flavonoidic si fenolic. 
d) Alcatuirea unor formule (asocieri) care pot fi utilizate in scopul propus. 
Faza 3. Evaluarea resurselor vegetale, plante medicinale si aromatice, din zona Deltei Dunarii si oportunitati de 
dezvoltare bioeconomice 

a) Identificarea si caracterizarea a 15 specii  de plante medicinale si aromatice (Crategus monogyna, Hypericum 
perforatum, Achillea millefolium, Achillea millefolium, Cynoglossum officinalis, Nymphaea alba, Tribulus 
terrestris, Vincetoxicum hirundinaria, Helichrysum arenarium, Helichrysum arenarium, Helichrysum 
arenarium, Acorus calamus, Polygonum hydropiper, Symphytum officinale, Erodium cicutarium), folosite in 
etnofarmacia din zona Deltei Dunarii.  

b) Prelevarea a 19 specii medicinale iar dintre acestea 12 specii (Teucrium polium, Xeranthemum annuum, 
Salvia pratensis, Mentha aquatica, Achillea millefolium, Anchusa offcinalis ssp. procera, Helichrysum 
arenarium, Centaurium erythraea, Xeranthemum annuum-1, Xeranthemum annuum-2, Xeranthemum annuum-
3, Helianthus tuberosus) de plante medicinale s-au analizat fitochimic calitativ si cantitativ. 

c) Caracterizarea fitochimica a tuturor probelor. 
d) Evaluarea unor areale naturale de plante medicinale si aromatice din zona Deltei Dunarii (substratul geologic, 

solurile si clima); evaluarea potentialului de dezvoltare al localitatilor din care s-a facut prelevarea 
speciilor medicinale. 

2015 
Faza 1. Evaluarea posibilitatilor de introducere in cultura a unor specii de plante medicinale caracteristice zonei 
dupa analiza morfo-fitochimica; stabilirea parametrilor minim necesari in conformitate cu normativele in vigoare 
referitoare la conservarea si valorificarea biodiversitatii din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. 
a) Inventarierea speciilor utile in fitoterapie si gastronomie;  selectia speciilor cu posibilitati de introducere in 

cultura ecologica;  analiza morfo-fitochimica; caracterizarea unor parametrii agrotehnici in vederea 
recomandarii tehnologiei de cultura ecologica; stabilirea parametrilor minim necesari pentru conservare si 
valorificare.  

b) Realizarea de studii fitochimice calitative si cantitative pentru a evalua capacitatea de biosinteza si acumulare 
a numeroase principii active existente in speciile analizate. 
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c) Stabilirea tehnologiilor de cultura in sistem ecologic, care sa fie usor de adaptat la conditiile pedoclimatice din 
zona Deltei Dunarii si care sa poata duce la dezvoltarea sustenabila a zonelor rurale defavorizate economic. 

Faza 2. Identificarea unor corelatii functionale biotic/abiotic utile in prelevarea unor specii de PMA din Delta 
Dunarii pentru stabilirea conditiilor favorabile cu influente asupra capacitatii biosintetice  
a) Identificarea arealelor de crestere a PMA; 
b) Obtinerea de informatii referitoare la compozitia chimica a solurilor si apelor; 
c) Evaluarea unor parametrii morfologici pentru biomasa; 
d) Caracterizarea fitochimica a tuturor speciilor cercetate;  
Faza 3. Identificarea si dozarea fitocomplexului bioactiv util in alcatuirea unor formule de suplimente alimentare cu 
proprietati de scavenger si propunerea elaborarii unor “marci locale 
a) Identificarea si prelevarea materialului vegetal de: Crataegus spp. (Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.), 

Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. ex Willd.), Rosa canina L, Prunus spinosa  L., Phragmites australis L. 
b) Evaluarea fitocomplexului pe baza compusilor antioxidanti de tip polifenolic si flavonoidic la materialul 

prelevat. 
c) Prelevarea si dozarea fitocomplexului la specia Hippophaë rhamnoides L. din cultura ecologica. 
d) Prelucrarea informatiilor/legislatiei referitoare la denumirea „marca locala 
e) Evaluarea potentialului de valorificare a fitocomplexului unor specii de Lamiaceae (Nepeta, Agastache) ca 

sursa de compusi cu importanta in functionarea optima a aparatului digestiv si actiune antioxidanta, prelevate 
din areale naturale (in situ), culturi experimentale si colectii (ex situ).  

 
09-360402- ”Biodiversitatea speciilor de plante antidiabetice, in relatie cu diferite caracteristici ecologice ale 
biotopurilor din zona montana si submontana a judetului Neamt” 
Activitati efectuate 

2009 
Faza I.  Speciile de plante medicinale antidiabetice, identificate si descrise in biomurile zonelor tropicale, 
subtropicale si temperate ale lumii.  
a) Prelucrare literatura la plante cu proprietati antidiabetice. 
b) Analiza biotopurilor propice dezvoltarii populatiilor naturale de plante antidiabetice. 
c) Evaluarea factorilor de mediu pentru selectarea arealelor mai putin antropizate. 
d) Descrierea biodiversitatii plantelor in fitoterapia diabetului, la nivel mondial. 
e) Descrierea biodiversitatii plantelor in fitoterapia traditionala a diabetului, in America de Nord si Europa. 
f) Descrierea biodiversitatii speciilor vegetale cu actiune antidiabetica, utilizate in fitoterapia traditionala si moderna 

din Romania. 
2010 
Faza I. Flora regionala de plante medicinale antidiabetice din zona montana si submontana a judetului Neamt  
a) Selectia speciilor cu proprietati antidiabetice si evaluarea raspandirii acestora in arealele din judetul Neamt. 
b) Prezentarea listelor si descrierea continutului in principii active si a modului de actiune a acestora in organism. 
c) Studii de etnofarmacie referitoare la utilizarea plantelor antidiabetice. 
d) Inventarierea, descrierea raspandirii si caracteristicile  populatiilor de plante cu efect antidiabetic, pe unitati 

teritoriale ale spatiului cercetat: populatii spontane de plante antidiabetice din zona montana a Neamtului; 
populatii spontane din zona dealurilor vestice din Subcarpatii Moldovei; populatii de plante antidiabetice, din 
zona depresiunii Cracau-Bistrita; populatii din zona depresiunii Ozana-Topolita; populatii din zona dealurilor de 
pe rama estica a Subcarpatilor Moldovei. 

2012 
Faza I. Cercetari privind biodiversitatea unor specii medicinale si aromatice cu potential antidiabetic; obtinerea de 
extracte vegetale si caracterizarea fitocomplexului biologic activ cu proprietati antidiabetice 

a) Inventarierea speciilor de plante medicinale cu  proprietati antidiabetice. 
b) Descrierea dinamicii populatiilor naturale in corelatie cu conditiile de mediu din arealele supuse 

investigatiilor. 
c) Selectia speciilor de plante medicinale si aromatice; identificarea si caracterizarea populatiilor naturale de 

Inula sp. din zona de nord-est a Moldovei. 
d) Evaluarea parametrilor morfologici pentru aprecierea biomasei. 
e) Obtinerea unor tipuri de extracte vegetale cu stabilirea DER-ului. 
f) Evaluarea unor principii active utile (fitocomplex) in alcatuirea unor posibile formule cu potential antidiabetic. 

2013 
Faza I. Evaluarea morfo-biochimica a unor populatii naturale de plante medicinale si aromatice cu proprietati 
antidiabetice in corelatie cu unii factori de mediu 
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a) Evaluarea morfo-biochimica a unor populatii naturale de plante medicinale si aromatice cu proprietati 
antidiabetice in corelatie cu unii factori de mediu 

b) Caracteristici topoclimatice si pedochimice ale habitatelor naturale la populatii de Inula helenium. 
c) Caracteristicile solurilor zonei carpatice si subcarpatice a judetului Neamt. 
d) Evaluarea biomasei si caracterizarea fitochimica a unor populatii naturale de Inula helenium. 
e) Analiza fitochimica calitativa si cantitativa a extractelor vegetale de Stachys officinalis L. 

2014 
Faza I. Evaluarea biodiversităţii unor plante medicinale şi aromatice cu potenţial antidiabetic pe baza screening-ului 
fitochimic preliminar  

a) Evaluarea unor populatii naturale neantropizate si stabilirea corelatiilor intre actiunea factorilor de mediu. 
b)  Caracterizarea si evaluarea fitochimica a speciilor Sambucus nigra, Helichrysum arenarium, Helichrysum 

italicum, Achillea millefolium  
Faza II. Analiza unor extracte vegetale cu potential antiabetic prelevate de la plante din partea de Nord Est a Romaniei. 
Evaluarea unor bazine  naturale in scopul conservarii biodiversitatii 

a) Analiza populatiilor naturale de Inula helenium 
b) Analiza fitochimica cantitativa pentru extracte vegetale de Sambucus racemosa 
c) Aronia melanocarpa Michx.–Elliott (Scorus negru).  
d) Analiza chimica cantitativa a extractelor de Helianthus tuberosus 
e) Evaluarea unor bazine  naturale in scopul conservarii biodiversitatii 

2015 
Faza I. Identificarea speciilor PMA cu actiune antidiabetica si hipoglicemianta prezente in unele produse naturiste si 
evaluarea fezabilitatii utilizarii amprentarii moleculare a acestora  

a) Conceperea chestionar si realizarea de interviuri cu vanzatorii individuali de produse naturiste din pietele agro-
alimentare.  

b) Identificarea, inventarierea şi descrierea speciilor plante medicinale si aromatice (PMA) antidiabetice si 
hipoglicemiante utilizate in zona geografica de interes. 

c) Identificarea si descrierea speciilor de plante care pot substitui accidental sau voluntar speciile cu potential 
fitoterapeutic.  

d) Fezabilitatea utilizarii amprentarii moleculare (ADN barcoding) ca metoda de autentificare a speciilor de 
PMA. 

e) Caracterizare morfologica si biochimica, raspandire si utilizare in medicina traditionala a PMA.  
 

Faza II. Evaluarea autenticitatii unor produse naturiste si suplimente alimentare cu efecte antidiabetice si 
hipoglicemiante in raport cu impactul potential asupra sigurantei consumatorului  

a) Documentarea folosirii amprentarii moleculare (biochimice si ADN) ca metoda de evaluare a autenticitatii 
plantelor medicinale si aromatice (PMA).  

b) Caracterizarea unor specii de PMA cu actiune antidiabetica si hipoglicemianta din punctul de vedere al 
utilizarii amprentarii moleculare pentru autentificarea lor si a produselor naturiste derivate din acestea.  

c) Testarea unor produse naturiste si suplimente alimentare care contin specii PMA pentru autentificarea 
compozitiei lor.  
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2.2.  Proiecte contractate: 

Cod 
obiec
tiv 

Nr. 
proiect

e 
contra
ctate 

Nr. 
proie
cte 

finali
zate 

   
Valoare 
(mii lei) 

   
Nr. personal 

CD 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Studii 
super
ioare 

101 1 11 5.414,67    500 3462,25 652,42 800 11 9 
102 1 10 4086,12 350 343 370 782 448,50 975,82 816,80 12 9 
103 1 11 3856,80 847 334,68 448,94 1025 0 572,89 628,29 17 12 
104 1 10 2522,00 481 354 757 0 0 400 530 6 4 
105 1 6 2668,00 641 352,50 388 740,50 0 546 0 5 4 
106 1 11 4093,10 850 635 1328,50 0 0 638,40 641,20 12 9 
107 1 7 2766,00 693 762 838,50 0 0 0 472,50 8 6 
108 1 8 2157,90 270 180 0 444 0 686 577,90 4 3 
109 1 6 2860,00 0 0 0 585 1100 300 875 4 3 
201 1 13 7130,21 890 1093,63 1513,20 1281,19 0 1216,72 1135,47 26 23 
202 1 7 3642,78 0 0 0 1127,77 1554,70 567,45 392,86 9 8 
301 1 14 3595,97 898,50 494 632,88 673,89 0 462,50 434,20 15 13 
302 1 14 3233,79 224,63 449,25 0 312,84 1293,65 603,50 349,93 9 7 
401 1 15 5174,83 905 570 875,17 450 420 1293,28 661,38 11 8 
402 1 8 1375,64 133 150 0 265 200 327,63 300 4 3 

Total 15 151 54577,82 7183,13 5718,06 7152,19 8187,19 8479,11 9242,61 8615,52 153 121 
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2.3 Situatia centralizata a cheltuielilor privind progr amul nucleu : Cheltuieli –lei- 

                           
Estimate  /         Efectuate 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Cheltuieli directe 
452909

0 
45290

90 
360514

1 
360514

1 
451655

2 
45165

52 
52503

20 
525032

0 
554960

0 
55496

00 
574900

6 
567394

2 
5.536.57

7 
5.538.164 

1. Cheltuieli de 
personal, din care 

421507
1 

42150
71 

351282
1 

351282
1 

424297
4 

42429
74 

48880
96 

488809
6 

476144
4 

47614
44 

530300
6 

518465
5 

5.010.56
3 

5.002.183 

1.1.     Cheltuieli cu 
salariile 

421507
1 

42150
71 

351282
1 

351282
1 

424297
4 

42429
74 

48845
96 

488459
6 

475644
4 

47564
44 

523160
6 

511339
2 

4.846.61
3 

4.848.164 

1.2. Alte cheltuieli de 
personal, din care: 

0 0 0 0 0 0 3500 3500 5000 5000 71400 71263 163.950 154.019 

a.deplasări în ţară 
 

      3500 3500 5000 5000 56400 56263 73.950 61.336 

b. deplasări în 
străinătate 

          15000 15000 90.000 92.683 

2. Cheltuieli materiale 
şi servicii, din care: 

314019 
31401

9 
92320 92320 273578 

27357
8 

36222
4 

362224 788156 
78815

6 
446000 489287 526.014 535.981 

2.1. Materii prime şi 
materiale 

314019 
31401

9 
92320 92320 273578 

27357
8 

20185
0 

201850 268156 
26815

6 
332500 434580 442.331 486.413 

2.2. Mucrări şi servicii 
executate de terţi 

      
16037

4 
160374 520000 

52000
0 

113500 54707 83.683 49.568 

II. Cheltuieli 
Indirecte: Regia 

265404
1 

26540
41 

211292
2 

211292
2 

263563
8 

26356
38 

28912
70 

289127
0 

292951
1 

29295
11 

326420
4 

319034
2 

2.994.44
3 

3.003.529 

III. Dot ări 
independete şi studii 
pentru obiective de 
investiţii proprii, din 
care: 

- - - - - - 45600 45600 0 0 229400 378326 84.500 73.827 

1. Echipamente pentru 
cercetare-dezvoltare 

      0 0   203400 347540 44.500 31.084 

2. Mobilier şi 
aparatură birotică 

           0  3.660 

3. Calculatoare şi 
echipamente periferice 

      45600 45600   26000 30786 40.000 39.083 

TOTAL ( I+II+III) 
 

718313
1 

71831
31 

571806
3 

571806
3 

715219
0 

71521
90 

81871
90 

818719
0 

847911
1 

84791
11 

924261
0 

924261
0 8615520 8615520 
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3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului 

Obiectivul proiectului: Caracterizarea substantelor si proceselor de baza ale sistemelor biologice si a interrelatiilor 
la nivel molecular si/sau celular in vederea controlarii si dirijarii proprietatilor lor 
09-360101:  
2012-Cercetari privind realizarea unei metode cromatografice de determinare a polifenolilor. Stabilirea 
parametrilor optimi ai metodei de analiza in functie de tipul polifenolilor din probele studiate. 
Studiul spectrofotometric al capacitatii antioxidante a unor extracte naturale. Corelări cu conținutul de polifenoli 
obținuți din extractele de plante în etapa anterioară. 
2013- Stabilirea parametrilor operaționali optimi care permit utilizarea metodelor și tehnicilor în caracterizare a 
unor sisteme biomimetice 
� Stabilirea parametrilor operationali optimi care permit obtinerea de biosenzori utilizati la identificarea probelor 

potential periculoase 
� Stabilirea parametrilor operationali optimi care permit utilizarea metodelor cromatografice cu detectie MS si 

DAD pentru caracterizarea unor compusi biologici activi. 
� Obținerea de date analitice pentru caracterizarea preliminară a unor plante cu potențial economic 
� S-au stabilit parametrii optimi de lucru in vederea determinarii cantitative a unor compusi polifenolici din 

extracte vegetale de coada soricelului (Achillea millefolium) si spanz (Helleborus purpurascens) prin HPLC cu 
detector UV-VIS. 

� S-a elaborat un model experimental in vitro pe o linie stabilizata de celule fibroblaste in vederea evaluarii 
efectului fotoprotector al pincipiilor biologic active din doua plante medicinale autohtone salvie (Salvia 
officinalis) si rozmarin (Rosmarinus officinalis) 

� Stabilirea parametrilor operationali optimi, evaluarea efectului compozitiei, concentratiei si a pH-ului 
tamponului de baza in detectarea electroforetica a vitaminelor hidrosolubile din diferite surse biologice. 

2014: Stabilirea principalilor factori de mediu care influenteaza nivelul de concentratie acumulata de substante 
active in speciile de plante luate in studiu; determinarea compozitiei specifice si a modificarii profilelor de 
concentratii in functie de perioada de recoltare si variabilitatea factorilor de mediu; stabilirea ipotezelor de lucru 
pentru o valorificare superioara a resurselor vegetale luate in studiu. 
2015: Selectarea parametrilor de extracție optimi în vederea obținerii unor extracte apoase de propolis cu un 
conținut ridicat în substanțe biologice-active ; dezvoltarea unei metode de analiză a extractelor prin electroforeză 
capilară zonală și validarea parțială a acesteia ; obținerea nanoparticulelor de aur pornind de la extractele apoase 
de propolis și acidul cloroauric, selectarea condițiilor optime de biosinteză ; caracterizarea fizico-chimică și 
biologică a nanoparticulelor de aur obținute. 
 

 09-360102: 
Obiectivul general al proiectului a fost: „Realizarea unor investigatii complexe in vitro in vederea evidentierii efectelor 
terapeutice asupra tesuturilor conjunctive a unor compusi biologic activi din extracte de Arnica montana L., Urtica 
dioica L. si Artemisia absinthium L. precum si a unor combinatii ale acestora cu biopolimeri de origine animala”. 

2009 
Activitatea de cercetare a acestui an s-a desfasurat conform obiectivului propus la faza I de cercetare care a constat in: 
obtinerea extractelor vegetale si a componentelor active ale acestora prin metode fezabile ; analiza calitativa si 
cantitativa a acestora. Prin rezultatele obtinute la aceasta etapa de cercetare, s-a demonstrat atingerea obiectivului 
propus de a studia metabolitii secundari farmacologic activi, metodele optime si sensibile de obtinere si caracterizare a 
unor componente polifenolice si glucidice de origine vegetala din cele 3 specii de plante medicinale din flora spontana 
romaneasca: arnica, urzica si pelinul. 

2010 
Activitatea de cercetare a acestui an s-a desfasurat conform obiectivului propus la faza I/2010 de cercetare care a 
constat in: testarea efectului in vitro a extractelor vegetale totale si a polizaharidelor obtinute din arnica, urzica si pelin 
asupra celulelor in cultura. Prin rezultatele obtinute la aceasta etapa de cercetare, s-a demonstrat atingerea obiectivului 
propus: testarea extractelor totale si polizaharidelor extrase din cele 3 specii de plante medicinale din flora spontana 
romaneasca pe o linie stabilizata de fibroblaste si stabilirea concentratiei optime de extract ce nu este citotoxica pentru 
celule. De asemenea, s-a evaluat si efectul antimicrobian al extractelor totale asupra unor tulpini microbiene fungice si 
bacteriene, atat de referinta cat si izolate clinic. Datele obtinute in urma testelor efectuate confirma implicarea 
plantelor studiate in stimularea cresterii si proliferarii celulelor fibroblaste, celule cu rol important in regenerarea 
tesuturilor lezate. 

2011 
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Activitatea de cercetare a acestui an s-a desfasurat conform obiectivului propus la faza I/2011 de cercetare care a 
constat in: obtinerea unor variante de fitocomplex prin asocierea extractelor obtinute si evaluarea activitatii lor 
antioxidante. Prin rezultatele obtinute la aceasta etapa de cercetare, s-a demonstrat atingerea obiectivului propus: 
stabilirea a 3 variante de fitocomplecsi si analiza acestora prin metode spectrofotometrice pentru determinarea 
continutului total de polifenoli - acizi polifenolici si flavonoide .De asemenea evaluarea activitatii antioxidante a 
variantelor de fitocomlecsi s-a realizat prin mai multe metode:doua spectrofotometrice (DPPH si TEAC) si doua 
spectroflorimetrice (chemiluminiscenta si ORAC). Datele obtinute evidentiaza faptul ca asocierea extractelor 
hidroalcoolice de arnica, urzica si pelin intr-un raport optim are ca efect o crestere a activitatii antioxidante a 
fitocomplecsilor obtinuti. 

2012 
Activitatea de cercetare a acestui an s-a desfasurat conform obiectivelor propuse la cele 2 faze si anume: pentru faza  
I/2012 activitatea de cercetare abordata s-a desfasurat conform obiectivului propus si anume: testarea in vitro a 
efectului acestor amestecuri de extracte vegetale asupra proliferarii si metabolismului unor tipuri de celule, iar pentru 
faza 2/2012 obiectivul propus a fost evaluarea activitatii antiinflamatoare a amestecurilor vegetale selectate utilizand 
linii stabilizate de  culturi  celulare. 
Prin rezultatele obtinute la aceste etape de cercetare, s-a demonstrat atingerea obiectivelor propuse si anume: 

- s-au stabilit metode experimentale in vitro pentru analiza cantitativa si calitativa a gradului de 
biocompatibilitate determinat pentru 2 variante (A si C) de amestecuri de extracte vegetale; 
- s-a elaborat un model experimental in vitro in vederea evaluarii efectului antiinflamator al acestor 
fitocompusi. 
2013 

Activitatea de cercetare a acestui an s-a desfasurat conform obiectivelor propuse la aceasta  faza si anume: realizarea 
de fitopreparate de origine vegetala si animala cu efect terapeutic. 
Prin rezultatele obtinute la aceste etape de cercetare, s-a demonstrat atingerea obiectivului de faza propus si anume:  

- s-au obtinut 6 variante de fitoprodus  cu structura spongioasa, cu grade de reticulare si biodegradabilitate 
diferite, din care 3 variante au fost selectate ca fiind optime; 
- s-au stabilit metode experimentale in vitro pentru evaluarea eficientei lor terapeutice. 
2014 

Activitatea de cercetare abordata s-a desfasurat conform obiectivelor de etape propuse, si anume realizarea de variante 
de produs; conditionarea lor prin metode ce asigura stabilitate acestora precum si stabilirea unor variante de tehnici 
pentru testarea in vitro, pe culturi de celule, a variantelor de fitopreparate selectate in vederea evaluarii activitatii 
biologice a acestora. Prin rezultatele obtinute la aceste etape de cercetare s-a demonstrat atingerea obiectivelor de faze 
propuse prin obtinerea de 2 tipuri de fitoproduse conditionate sub forma de membrane si folii spongioase, stabilirea de 
metode de analiza fizico-chimice (4) si de metode si modele experimentale in vitro. 

2015 
Activitatea de cercetare abordata s-a desfasurat conform obiectivelor de etape propuse, si anume: realizarea unor 
metode de izolare si caracterizare a celulelor stem din tesut adipos; stabilirea tehnicilor de testare in vitro a 
biocompatibilitatii variantelor de fitoprodus; optimizarea metodelor de includere a celulelor stem in suporturile de 
fitopreparate selectate precum si realizarea de modele experimentale pentru evaluarea in vitro si in vivo a efectului 
fitopreparatului selectat asupra procesului de videcare tisulara. Prin rezultatele obtinute la aceste etape de cercetare s-a 
demonstrat atingerea obiectivelor de faze propuse prin  selectarea unui fitoprodus conditionat sub forma 
tridimensionala (burete spongios), optim pentru cresterea si proliferarea celulelor stem in interiorul suportului si pentru 
diferentierea acestora in celule specifice tesutului dermic, respectiv keratinocite. De asemenea, s-au stabilit metodele 
de inglobare a celulelor stem in matricea 3D a fitoprodusului si de diferentiere a acestora in keratinocite precum si cele 
de evaluare a gradului lor de biocompatibilitate. De asemenea, s-au realizat modele experimentale in vitro si in vivo 
pentru testarea eficientei fitoprodusului biocompatibil.  
 
 09-360103: Obiectivul general al proiectului este acela de   obtinere a unui material compozit (conjugat) 
colagen – enzima,   care sa reduca sau sa inlature raspunsul inflamator aparut ca raspuns la actiunea implantelor sau a 
materialelor resorbabile, si stabilirea  biotehnologiilor de obtinere. 
Subsecvent obiectivului general propus, in cele 2 faze derulate in anul 2009, au fost indeplinite obiectivele subsidiare, 
corespunzatoare celor doua faze, in conformitate cu schema de realizare a proiectului. 

In acest sens au fost stabilita actiunea  stimulatoare a colagenului exogen asupra procesului inflamator, si 
implicit asupra procesului de regenerare si refacere tisulara, respectiv  identificarea activatorilor si inhibitorilor 
specifici ai fosfatazei alcaline in vederea asigurarii unei activitati catalitice superioare, pentru etapa urmatoare de 
cuplare pe matrice de colagen. A fost stabilita metoda de dozare a activitatii enzimatice a fosfatazei alcaline, o 
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metoda spectrofotometrica, simpla si reproductibila, in vederea estimarii efectului atat al activatorilor, cat si a 
inhibitorilor specifici.  

In continuarea proiectului vor fi stabilite tehnicile de obtinere si caracterizare a biomaterialului compozit 
colagen-fosfataza alcalina cu activitate antiinflamatorie crescuta prin stabilirea diverselor forme de conditionare a 
componentei colagenice in membrane, geluri si structuri poroase. 

2010 Obiectivul general al proiectului este acela de   obtinere a unui material compozit (conjugat) colagen – 
enzima,   care sa reduca sau sa inlature raspunsul inflamator aparut ca raspuns la actiunea implantelor sau a 
materialelor resorbabile, si stabilirea  biotehnologiilor de obtinere. 
Subsecvent obiectivului general propus, in faza din anul 2010, au fost indeplinite obiectivele subsidiare 
corespunzatoare, in conformitate cu schema de realizare a proiectului. 
In acest sens au fost stabilite fluxurile tehnologice  de obtinere a componentei colagenice sub diverse forme de 
conditionare (membrane, geluri, structuri poroase). 
In continuarea proiectului vor fi stabilite tehnicile de obtinere si caracterizare a biomaterialului compozit colagen-
fosfataza alcalina cu activitate antiinflamatorie crescuta prin stabilirea metodelor de cuplare a fosfatazei alcaline 
cu componenta colagenica, conform schemei de realizare a proiectului 

2011: Obiectivul general al proiectului este acela de   obtinere a unui material compozit (conjugat) colagen – 
enzima,   care sa reduca sau sa inlature raspunsul inflamator aparut ca raspuns la actiunea implantelor sau a 
materialelor resorbabile, si stabilirea  biotehnologiilor de obtinere. 
Subsecvent obiectivului general propus, in faza din anul 2011, au fost indeplinite obiectivele preconizate, in 
conformitate cu schema de realizare a proiectului acelea de stabilire a tehnicilor de obtinere si caracterizare a 
biomaterialului compozit colagen-fosfataza alcalina cu activitate antiinflamatorie crescuta prin stabilirea metodelor de 
cuplare a fosfatazei alcaline cu componenta colagenica, conform schemei de realizare a proiectului. 

Cercetarile noastre s-au axat  ca obiectiv principal pe obtinerea de biofluide colagenice ca prima faza de 
realizare si directionare a posibilitatilor de utilizare finala. Materialul colagenic (COL) s-a obtinut prin aplicarea 
tehnologiei prezentate in fazele anterioare ale proiectului si s-au respectat procedurile conforme cu schemele 
prezentate in faza anterioara  (extractie ,purificare, etc.). 

Pentru obtinerea acestor biopreparate s-au utilizat o dispersie de fosfataza alcalina (2,5 U.I./Mg) in 5 mililitri 
de apa distilata si colagen tip I extras enzimatic din tendon bovin, care se prezinta sub forma de solutie vascoasa si au 
fost stabilite  etapele procedeului de obtinere a biopreparatelor colagen – enzima. Au fost stabilite schemele 
tehnologice de conditionare a biopreparatului colagen fosfataza alcalina sub forma de membrana si sub forma 
buretoasa. 

In scopul obtinerii diversificarii biomaterialelor utilizabile ca pansamente pentru favorizarea procesului de 
vindecare al plagilr dormice, am realizat si o membrane cu actiune antiinflamatoare pe baza cuplarii colagenului cu 
alfa-chemotripsina, care prin actiunea sa proteolitica la nivelul tesutului ranit, favorizeaza eliminarea cheagurilor 
sanguine, a puroiului, in general a detritusurilor ce se pot gasi in plaga, si in acelasi timp  actiuneaza prin distrugerea  
toxinelor microbiene si a substraturilor nutritive ale agentilor patogeni 
2012 - Obiectivul general al proiectului este acela de   obtinere a unui material compozit (conjugat) colagen – enzima,   
care sa aiba efect antiinflamator 
In anul 2012, au fost indeplinite obiectivele preconizate, in conformitate cu schema de realizare a proiectului acelea de 
evaluare a calitatilor biologice a biomaterialelor compozite realizate prin culturi celulare si prin tehnica citometriei in 
flux. 

Experimentarile efectuate au vizat in primul rand aprecierile privind biocompatibilitatea, comportamentul 
celular si oportunitatea utilizarii bioprodusului realizat in diverse situatii, in vederea unui tratament eficient si mai 
rapid comparativ cu metodele clasice utilizate in prezent. 

Coreland rezultatele testelor derulate in culturi celulare, respectiv examenul microscopic, care evidentiaza 
faptul ca celulele nu manifesta fenomene semnalizatoare de citotoxicitate, ci continua sa se dezvolte si sa pastreze 
aspectul normal, dar si o tendinta de modificare a morfologiei, a jonctiunilor intercelulare, activitate mitotica care 
favorizeaza multistratificarea, se extind, se dezvolta si tind sa-si modifice aspectul morfologic prin  aplatizare si fixare 
cu aspect normal, formeaza monostraturi si sunt aderente la substrat, putem considera ca rezultatele traduc o 
biocompatibilitate buna, si putem  trage concluzia ca biomaterialul nu  prezinta  toxicitate  fata de celule si poate fi 
utilizat pentru uz uman. 

Datele obtinute experimental se refera la un compozit pe baza de colagen si enzima, biocompatibil, lipsit de 
antigenicitate destinat stimularii refacerii tesutului  
Procedeul de obtinere a biomatrialului constituie subiectul unei cereri de brevet de inventie depusa la OSIM pentru 
brevetare. 

Pe baza rezultatelor obtinute, consideram deschisa si de viitor  problema vindecarii ranilor cronice prin 
reactivarea tesutului dermic si epitelizarea ca un sistem unitar interdependent si obligatoriu in regenerarea tisulara 
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Prin bioprodusul proiectat, noi am vizat pe de o parte actiunea factorilor matriceali activi si stimulatori ai 
reactiei de migrare celulara, in special colagenul, si pe de alta parte a enzimei proteolitica care contribuie la 
indepartarea tesuturilor sfacelate, necrozate, a puroiului si a altor detritusuri, la inhibarea unor eventuale enzime 
secretate de germeni care sa diminueze efectul antibioticelor.  
  Calitatile functionale ale biomaterialului realizat, absenta citotoxicitatii, posibilitatile de administrare facila, 
respectarea compatibilitatii dintre biopolimerii  matricei extracelulare si tesutul lezat, asocierea cu alte substante cu 
actiune biologica activa, cumularea efectelor sinergice ale componentelor, recomanda utilizarea clinica a acestui 
biomaterial compozit 
Sub aspect social si economic, noul produs poate aduce o serie de avantaje certe si anume: pretul scazut,  scurtarea 
duratei de tratament si refacerea fara sechele a plagilor, reintroducerea mai rapida a pacientilor in viata activa. 
2014 - Obiectivul general al proiectului este acela de   obtinere a unui material compozit (conjugat) colagen – enzima,   
care sa reduca sau sa inlature raspunsul inflamator aparut ca raspuns la actiunea implantelor sau a materialelor 
resorbabile, si stabilirea  biotehnologiilor de obtinere. 

A fost realizat un studiu documentar amplu asupra principalelor plante şi extracte de plante care sunt 
cunoscute atat din medicina traditionala, cat si din fitoterapia moderna, ca fiind indicate şi prezentand rezultate bune 
experimentale in prevenirea, tratarea, ameliorarea si chiar vindecarea multiplelor afectiuni ale pielii, ca tesut expus la 
numerosi factori de risc atat externi, cat si interni. S-au realizat cercetari pentru stabilirea metodelor optime de 
extractie si pentru caracterizarea cat mai ampla a principalelor materii prime bioactive ce vor fi utilizate pentru 
realizarea obiectivului  proiectului.  In acest sens cercetarile s-au realizat asupra extractelor de catina si a celor de 
sunatoare, selectate de noi ca prezentand un mare interes pentru tratarea afectiunilor pielii, si care  vor fi utilizate 
pentru obtinerea de produse finite cu formulari noi  corespunzatoare tratarii eficiente a plagilor  tegumentare. S-a 
urmarit comportamentul celular in prezenta extractelor vegetale ce vor fi utilizate deoarece evaluarea 
biocompatibilitatii biomaterialelor cu aplicatii medicale este o cerinta complexa. Aceasta complexitate deriva din 
faptul ca biomaterialele medicale sunt fabricate dintr-o gama complexa de materiale si sunt destinate unor scopuri 
variate, cu grade de contact diferite cu corpul uman, mergand de la un contact tranzitoriu cu pielea sau sangele, la un 
contact permanent. Biocompatibilitatea este demonstrata, in general, prin testarea materialelor care le alcatuiesc si a 
produsilor de reactie.Testele de biocompatibilitate si evaluare a biomaterialelor se realizeaza pentru a determina 
toxicitatea potentiala, rezultata in urma contactului dintre acestea si corpul uman. Biomaterialele nu trebuie, in mod 
direct sau prin intermediul constituentilor materialului, sa produca efecte adverse locale sau sistemice, sa fie 
carcinogenice sau sa dezvolte orice alt tip de efect secundar. In acest caz, evaluarea oricarui bioprodus nou, destinat 
folosirii umane necesita date obtinute in urma unor testari sistematice pentru a demonstra ca beneficiile rezultate din 
folosirea produsului final depasesc cu mult orice risc potential. Rezultatele noastre au aratat o evolutie favorabila in 
cultura, celulele avand un aspect citomorfologic normal si o dinamica corespunzatoare utilizarii lor ca obiect de studiu 
al diferitelor procese celulare "in vitro". In continuarea proiectului vor fi  studiate  formele farmaceutice cunoscute 
pentru utilizare locala, topica, cu scopul de a putea alege forma cea mai potrivita, care sa ne permită atat inglobarea 
tehnologica optima  a extractelor intr-o formă stabila, cat si obtinerea de produse cu certa eficienta  pentru scopul 
terapeutic propus, de obtinere  a unui  biomaterial  compozit scaffold – enzima - extracte vegetale cu activitate 
antiinflamatorie crescuta. 

FazaI/2015: Studiul enzimelor de interes industrial implicate in procese de depoluare si de valorificare a 
deseurilor, reprezinta o prioritate in contextul in care conceptul de biorafinarie pare a fi singura solutie de a rezolva 
problemele cu care se confrunta in prezent omenirea. 

Astfel concentrația în creștere a gazelor cu efect de seră (GES), în special dioxid de carbon (CO2), ca urmare a 
intervențiilor antropice, a dus la mai multe consecințe nedorite, cum ar fi încălzirea globală și schimbările aferente. 
Hidratarea CO2 pentru a forma acid carbonic este o etapa limitantă în conversia CO2 în ioni carbonați. Această reacție 
de hidratare este catalizată de anhidraza carbonica (CA), una dintre cele mai rapide enzime care catalizează reacția de 
hidratare a CO2 cu rate tipice între 104 și 106 de reacții pe secundă pentru diferite forme ale acestei enzime. Anhidraza 
carbonica (CA) este o metaloenzima de zinc care a fost identificata ca fiind prezentă în animale, plante și 
microorganisme. A fost demonstrata în principiu precipitarea cu succes a CO2 (aq) în CaCO3 în prezența ionilor de 
calciu printr-o abordare biomimetica implicand anhidraza carbonică indigena si anhidraza carbonica  bovina (BCA) 
comercială. Aplicarea comercială a acestei abordări ar fi posibila prin imobilizarea CA pe o matrice de imobilizare 
adecvată pentru aplicarea la fata locului. Chitosanul și alginatul de sodiu sunt materiale inerte care au fost folosite 
pentru imobilizarea de enzime si microorganisme. Captarea CO2 folosind BCA imobilizata și CA indigena sub diferiti 
parametrii de proces, este în faza de cercetare  si reprezinta o necesitate de ultima ora de a implementa o tehnologie 
care sa implice CA din bacterii indigene imobilizata pe o matrice inertă. Un alt grup de enzime industriale, lipazele se 
obtin din surse microbiene noi. 

Astfel ca lipaza Burkholderia este un biocatalizator excelent datorita caracteristicilor  fine precum stabilitatea 
termica, toleranta la solventi organici, și activitatea crescuta pe diferite substraturi, si utilizat într-o gamă largă de 



54 
 

aplicații industriale, inclusiv perspectivele in domeniul industriei farmaceutice și in producția de bioenergie cu 
combustibili biodiesel (esteri metilici ai acizilor grasi) produsi prin transesterificare. In lucrarea prezentata s-au 
continuat cercetarile privind optimizarea imobilizarii lipazei fungice pe suport biopolimeric pe baza de gelatina-
chitosan reticulat cu glutaraldehida. Randamentul de imobilizare prin adsorbtie a lipazei pe acest suport a fost de 
92,05%, exprimat in cantitate proteina adsorbita si de 10,8%, exprimat in unitati activitate. 

Celulazele sunt de asemenea enzime implicate intr-o serie de procese industriale prelucrarea hartiei, obtinerea 
etanolului, etc. In ceea ce privesc reactiile catalizate de celulaza acestea sunt: ruperea interactiunilor noncovalente 
prezente in structura cristalina a celulozei (endoceluloza); hidroliza fibrelor individuale de celuloza pana la zaharide 
mai mici (exocelulaza); hidroliza dizaharidelor  si a tetrazaharidelor la glucoza (beta glucozidaza). 
Cercetarile experimentale preliminare din aceasta etapa au avut ca scop determinarea randamentului de hidroliza 
enzimatica a biomasei vegetale provenita din diferite specii de plante, precum si a randamentului de conversie. Pentru 
aceasta s-a pus la punct un protocol la nivel de laborator privind metodele de analiza aplicate, precum si a procedeelor 
de prelucrare a probelor. Rezultatele obtinute au indicat randamente de hidroliza enzimatica a biomasei la hexoze 
exprimate in glucoza cuprinse intre 6 si 11% si randamente de conversie cuprinse intre 6,5 si 82% in functie specie, 
tratament preliminar si timp de hidroliza. 
In ceea ce privesc datele preliminare de estimare a eficientei economice la utilizarea enzimelor in procesele de 
diminuare a deseurilor se poate afirma faptul ca viabilitatea economica a proceselor biotehnologice industriale bazate 
pe surse durabile de biomasa este strans legata de hidroliza enzimatica a diferitelor substrate (ex. biomasa 
lignocelulozica, paste de hartie, deseuri forestiere, cartoane, deseuri alimentare), la concentratii mari de substata solida 
(>20%). Aceste conditii de reactie pun probleme deosebite in conducerea proceselor enzimatice. Astfel, hidroliza 
eficienta a materiilor prime necesita amestecare turbulenta care, in general nu poate fi realizata cu agitatoarele 
conventionale folosite in reactoarele chimice, ceea ce conduce la operare sub-optimala a proceselor si deci la pierderi 
economice. Numeroase categorii de procese biotehnologice industriale au la baza scindarea carbohidratilor naturali cu 
formare de monomeri, dimeri etc. Dintre acestea, in stransa legatura cu activitatile descrise in paragrafele anterioare, 
digestia anaeroba, fermentatia alcoolica si premix-urile pentru nutreturi combinate sunt procese complexe cu impact 
major asupra valorificarii energetice a deseurilor care au la baza tehnologii enzimatice. Fiind o enzima folosita in 
numeroase procese industriale (industria textila, a detergentilor, industria celulozei si hartiei, îmbunatatirea 
digestibilitatii furajelor, precum și industria alimentara) piata celulazelor va creste foarte mult in perspectiva 
implementarii la nivel semiindustrial si industrial a proceselor fermentative pe baza de biomasa celulozica. Estimarile 
actuale arata ca daca in prezent piata anuala de celulaza industriala este de cca 2 miliarde de dolari, in 2030 aceasta va 
atinge o valoare de cel putin 9 miliarde de dolari. 

In ceea ce priveste obtinerea de  biocombustibili nepoluanti (biodiesel), implementarea unei tehnologii pe baza 
de sisteme biocatalitice integrate este inca in studiu. In ultimul deceniu se pune un mare accent pe dezvoltarea 
microalgelor, a treia generatie de biocombustibili.   
Studiile teoretice si practice efectuate in cadrul acestei etape a temei de cercetare au condus la urmatoarele concluzii: 

- Selectarea unor enzime hidrolitice in vederea valorificarii superioare a deseurilor provenite din diferite 
procese industriale, si a diminuarii fenomenelor de poluare, este o problema deosebit de importanta in prezent, o 
provocare a lumii stiintifice pentru gasirea de noi solutii de asanare a planetei noastre. 

- Enzime din clasa carbohidrazelor (amilaze, celulaze, hemicelulaze) catalizeaza numeroase procese 
biotehnologice industriale ce au la baza scindarea carbohidratilor naturali cu formare de monomeri, dimeri etc. 

- Lipazele sunt enzime de interes major si cu potential de dezvoltare la scara industriala, privind  
transesterificarea enzimatica a trigliceridelor pentru obtinere de biodiesel.   

- Cercetarile  experimentale preliminare privind hidroliza enzimatica a biomasei vegetale provenite de la 
diferite specii de plante indica randamente de hidroliza exprimate in cantitatea de hexoze (glucoza) formata,  cuprinse 
intre 3,00 si 11,00 %, functie de timpul de hidroliza si de tratamentele anterioare efectuate. 

- Randamentul de conversie al biomasei vegetale supuse hidrolizei enzimatice cu celulaza Aspergillus niger  
depaseste 51% pentru majoritatea probelor luate in lucru cu exceptia probei 4 (paie fara prehidroliza), de doar 6,54% 
probabil din cauza continutului ridicat de lignina, care scade in cazul proba de  paie este prehidrolizate, randamentul 
de conversie crescand la 53,84%. Cele mai mari randamente de conversie s-au obtinut la proba 1(roinita) si proba 3 
(trei frati patati) de 82,13% si respectiv 71,88%. 
Rezultatele privind imobilizarea lipazei Candida cylindracea pe suport gelatina-chitosan reticulat cu GA in vederea 
obtinerii unui biocatalizator adecvat proceselor biotehnologice de hidroliza si transesterificare, indica faptul ca 
randamentul de imobilizare prin adsorbtie pe acest tip de suport este de 92,05% si raportat la cantitatea de suport luata 
in lucru, o incarcare de 1,275 mg proteina /mg suport in timp de 60 de minute si de 10,8 % exprimat in unitati 
activitate. 

Faza II/2015:  Pentru atingerea obiectivului, acela de a realiza produse noi, tratarii si prevenirii unor afectiuni 
cu larg impact social, a fost necesar sa cercetam atat sub aspect tehnologic, cat si din punct de vedere al compozitiei in 
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principii bioactive, un numar foarte mare de extracte din plante aromatice si medic In prezenta lucrare ne-am axat pe 
urmatoarele plante bogate in substante biologic active(vitamine, glicozide, alcaloizii, holozide, uleiuri eterice, rasini, 
antociani, fitoncide, acizii organici si substante amare) si care le confera acestora proprietatile terapeutice, in 
tratamentul topic, datorita proprietatilor antiinflamatoare, dezinfectante, cicatrizante si revulsive.  
Pentru elaborarea tehnologiilor de obtinere a extractelor din plante medicinale s-au incercat mai multe variante de 
lucru, utilizand ca solventi de extractie apa si alcoolul (solventi biocompatibili), in diferite raporturi de dilutie, tinand 
seama permanent de compatibilitatea extractelor cu cerintele de calitate ale produselor fitoterapice, precum si de 
costurile tehnologice, pentru a ne permite sa realizam produse finite bune, la preturi mici.  

Pentru conditionarea bioproduselor au fost studiate principalele forme farmaceutice ce pot fi utilizate pentru 
administrarea topica. Trebuie precizat ca atat actiunea substantelor active din extractele plantelor medicinale si 
aromatice, cat si a substantelor pure de sinteza, in cazul aplicatiilor locale, depinde mult de tipul de „vehicul”. 
Substanta sau substantele care au rol de vehicul nu au voie in primul rand sa dea efecte daunatoare de nici un fel. Rolul 
acestora trebuie sa fie de usurare a patrunderii substantelor active in straturile pielii unde sa realizeze efecte curative. 
Ca efect complementar pot avea proprietati de umectare a pielii, de racire sau uscare a acesteia, fapt care reprezinta un 
criteriu de alegere a lor in functie de efectul urmarit. 

Luand in considerare mai multe aspecte de ordin practic, de exemplu hidrosolubilitatea preparatelor – 
importanta atat pentru resorbtia locala a componentelor bioactive, cat si pentru o mai usoara indepartare a lor prin 
spalare, in urma mai multor experimetari efectuate s-a ales ca optima forma de gel. In incercarile efectuate pentru 
realizarea sub forma de lotiuni a anumitor produse s-au intampinat dificultati de mentinere in solutie a numeroaselor 
componente, in plus, lotiunile avand si o remanenta scazuta in aplicatiile topice. Astfel, pe baza studiilor 
experimentale realizate s-a optat pentru forma de gel ca fiind cea mai eficienta forma de conditionare, moderna si care 
intruneste mai multe avantaje. Ca substante de baza pentru obtinerea gelurilor se cunosc si se folosesc atat polimerii 
naturali, cat si polimerii de sinteza sau semisinteza. Dintre acestia, produsul cel mai frecvent folosit atat pentru 
biocompatibilitatea sa, cat si pentru capacitatea deosebita de hidratare, este Carbopol-ul 940 (Sinthalen K).  

Avand la baza aceste date, a fost elaborata tehnologia de obtinere a unei mase de gel stabile, care sa permita 
incorporarea diferitelor extracte fitoterapice, si a uleiurilor esentiale fitoaromatice cu grad mare de hidrofobie. 
Pentru realizarea noilor produse s-au efectuat cercetari diversificate atat pentru elaborarea unor formule cu o 
compozitie corespunzatoare efectelor scontate, cat si studii de stabilitate si compatibilitate chimica intre numeroasele 
principii bioactive din extractele asociate, in vederea realizarii tehnologiilor de preparare la nivel de laborator. 
In cadrul testarilor de laborator au fost experimentate mai multe tipuri de compozitii de gel pe baza de polimeri de 
sinteza sau semisinteza.  

Formula  care s-a dovedit cea mai potrivita pentru scopurile noastre a fost cea pe baza de carbopol 940 
(Sinthalen K) – polimer carbovinilic. Aceasta formula prezinta avantajul ca polimerul carbovinilic functioneaza si ca 
agent emulgator, ajutand la emulsionarea atat a extractelor hidrofile, cat si a celor lipofile. Carbopol-ul desi nu are 
suficiente grupe lipofile pentru a se comporta ca un amfifil, se poate obtine o mare afinitate a acestuia pentru 
componentele lipofile prin neutralizarea gruparilor carboxilice cu o amina cu catena lunga. Baza de gel s-a preparat 
din 0,5–2 g % Sinthalen K pulbere, care s-au amestecat cu 70-90 g apa si 0,10–0,15 g% amestec conservant nipagin-
nipasol sau 0,3-0,5 g% Euxil K 300. S-a lasat in repaus 24 de ore la temperatura camerei pentru hidratare, dupa care au 
fost adaugate 0,1–0,5g trietanolamina. S-a obtinut un gel omogen, translucid, cu un pH in jur de 6, in care ulterior s-au 
incorporat in diferite conditii tehnologice extractele fitoterapice.  

Pentru realizarea de bioproduse s-a avut in vedere actiunea sinergica a produselor bioactivi din compozitia 
gelului si biocompatibilitatea acestora cu organismul uman, confirmata inca din indelungata experienta a medicinei 
populare. Astfel se pot realiza hidrogeluri cu puternic efect antiseptic, antiinflamator, antibacterian, cicatrizant, 
decongestiv utilizabile in tratarea diferitelor leziuni tegumentare, eczeme, inflamatii herpetice, etc. 

Pentru a se asigura respectarea cerintelor de biocompatibilitate  a fost testat raspunsul celular fata de prezenta 
in mediul de cultura a noului biopreparat. In acest sens s-au realizat doua dilutii de gel de ingrijirea picioarelor (1:1 si 
1:2), din care mai apoi s-au introdus cate 3 concentratii de proba (20µl, 40µl si 60µl / 2ml de mediu) in culturi statice 
de 24 de ore de celule VERO, care au fost urmarite timp de 48 de ore. 

S-a constatat ca aducerea in culturile statice a unor cantitati mici de geluri, indiferent de concentratie nu a 
constituit un factor de stress, celulele prezentand o evolutie favorabila, cu mentinerea caracteristicilor morfologice 
specifice acestui tip celular.  

In schimb, concentatiile mai mari de gel au indus aparitia unor modificari celulare, care ca si in cazul 
tincturilor individuale constau in: vacuolizarea si/sau granularea citoplasmei, aparitia de celule cu citoplasma inegal 
distribuita si/sau membrana neregulata, prezenta unor zone in care celulele au tendinta de a se rotunji sau a se ascuti. 
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Faptul ca biopreparatele testate, luate in concentratii mai mari au determinat unele schimbari de forma si 
structura celulara, dar fara o afectare drastica a celulelor demonstreaza ca acestea nu sunt toxice celulare si pot fi 
considerate biocompatibile cu sistemul interactiv folosit.  

Modificarile aparute pot fi puse pe seama uleiurilor esentiale (prezente atat in tincturi, cat si ca atare in 
preparatul finit), care sunt capabile sa intreactioneze cu enzimele membranare, influentand permeabilitatea 
membranara, comportament ce sta la baza proprietatilor antifungice si antibacteriene. 

 
09-360104: 

Rezultatele obtinute in cadrul acestui proiect se inscriu in obiectivele Programului Nucleu, referitor la 
caracterizarea substantelor existente in cadrul sistemelor biologice, a interrelatiilor la nivel molecular/celular in 
vederea controlarii si dirijarii proprietatilor lor. 

In anul 2010, proiectul si-a propus caracterizarea substantelor si a proceselor de baza ale sistemelor 
biologice si a interrelatiilor la nivel molecular si/sau celular in vederea controlarii si dirijarii proprietatilor lor. 
Unul din obiectivele programului a fost realizat prin elaborarea protocolului de lucru pentru evaluarea efectului 
protector al unor compusi flavonici sintetici si naturali din extracte din frunze de coacaz si respectiv afin in 
prevenirea oxidarii lipidelor membranare ca urmare a atacului radicalilor liberi. 

In anul 2011 obiectivele propuse pentru realizarea activitatilor au fost: 
• Elaborarea unei strategii pentru rezolvarea problemelor (relatia: planta de cultura-buruiana, buruiana-
buruiana) 
• Analiza si optimizarea metodei de evaluare a activitatii antioxidante a compusilor flavonici sintetici si 
naturali din extract de frunze de coacaz elaborata in etapa anterioara; 
• Validarea metodelor propuse 
S-a urmarit ca metodele de analiza sa raspunda exigentelor actuale in ceea ce priveste performantele 
analitice dar in acelasi timp sa poata fi usor aplicate, sa necesite aparatura si reactivi accesibili iar timpul 
afectat analizei sa fie cat mai redus. 

In anul 2014 proiectul si-a propus prin activitatile desfasurate: 
• Testarea activitatii anitimicrobiene a extractelor vegetale obtinute din Marul lupului-Aristolochia 
clematitis L. si Ambrozie - Ambrosia artemisiifolia L.; 
• Testarea efectului alelopatic al extractelor apoase obtinute din Marul lupului-Aristolochia clematitis L. 
si Ambrozie - Ambrosia artemisiifolia L., asupra germinatiei unor seminte si influenta lor asupra cresterii 
ulterioare a plantulelor; 
• Caracterizarea fizico-chimica si biochimica a extractelor obtinute din Marul lupului-Aristolochia 
clematitis L. si Ambrozie-Ambrosia artemisiifolia L. 
Rezultatele privind activitatea antimicrobiana au aratat ca dintre cele 2 extracte, nici unul nu a afectat 

cresterea si dezvoltarea E. coli si C. albicans. In schimb, extractele obtinute din Aristolochia clematitis au avut 
un efect antibacterian mai puternic asupra celor trei reprezentanti ai genului Bacillus pe care s-au efectuat teste, 
comparativ cu extractele din Ambrosia artemisiifolia. Efectul de inhibare a cresterii (Bacillus sp.)  in cazul 
extractelor de A. clematitis  a fost direct proportional cu concentratia acestora, aspect care nu s-a mentinut si in 
cazul A. artemisiifolia, unde concentratia de 5% a inhibat mai puternic cresterea decat 10%. Extractul de Marul 
lupului 10% a avut cea mai mare influenta asupra celor trei  tulpini. Se poate presupune ca extractul din 
Ambrosia artemisiifolia a avut cel mai puternic efect in concentratia de 5% si nu de 10 % datorita prezentei unor 
compusii care inhiba cresterea si dezvoltarea microorganismelor, cat si a unora care o stimuleaza, prezenta 
primilor nefiind intr-o concentratie suficienta pentru a anula celelalte efecte. Pentru inhibarea cresterii si 
dezvoltarii bacteriilor actioneaza sinergic mai multi compusi prezenti in extracte, in concentratii individuale 
diferite, ceea ce conduce la variatii bruste ale dimensiunilor halourilor. 

Rezultatele obtinute privind interactiunile alelopatice dintre cele 2 extracte au demonstrat ca solutia 
apoasa saturata de Marul lupului-Aristolochia  clematitis L. poseda un potential fitotoxic ridicat, ce determina o 
importanta inhibare a procesului de germinare si de crestere ulterioara a plantulelor luate in studiu, mai mare 
decat cel al Ambroziei - Ambrosia artemisiifolia L., desi nici al acestei specii nu este de neglijat. 
Susceptibilitatea speciilor de seminte la compusii din cele 2 extracte a fost semnificativ diferita. Aceasta indica 
faptul ca efectele alelopatice au fost diferentiate odata cu specia, iar raspunsurile sunt diferentiate in functie de 
soi/cultivar/hibrid si pot fi cauzate de amprenta genetica a plantelor analizate. Semintele de legume (varza, 
tomate, castraveti) au fost cele mai sensibile specii la actiunea extractelor apoase de Ambrozie si Marul lupului 
la concentratiile de 5 si 10 %. In experimentele de laborator procentul de seminte germinate a fost redus cu mai 
mult de 50%. De asemenea formarea si cresterea ulterioara a rasadului a fost cu mult intarziata, ceea ce poate 
reprezenta un real ajutor atunci cand se doreste infiintarea de culturi legumicole (tomate si varza) pe terenurile 
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infestate cu aceste buruieni in anul precedent. Avand in vedere potentialul celor 2 specii (Ambrozia si Marul 
Lupului ) de a inhiba sau intarzia germinarea semintelor, cresterea plantelor si ulterior randamentele de 
productie, studierea si investigarea influentei alelopatice are un rol important in procesele invazive. De aceea o 
atentie deosebita trebuie acordata managementului infestarii cu aceste specii, in special impactul lor asupra 
rotatiei culturilor care ar trebui sa  necesite o atentie speciala.  

In privinta  caracterizarii fizico-chimica a celor doua extracte apoase obtinute din partile aeriene 
provenite de la Marul lupului (Aristolochia clematitis L.) si Ambrozie (Ambrosia artemisiifolia L.), rezultatele 
au aratat ca extractul de Marul lupului are un pH mult mai acid decat extractul de Ambrozie si prezinta o 
densitate specifica usor scazuta. De asemenea, indicele de aciditate este scazut in cazul celor doua extracte, 
indicand un continut relativ mic de acizi grasi liberi, extractul de Marul lupului avand valoarea cea mai redusa. 
In urma analizarii rezultatelor din punct de vedere biochimic s-a constatat ca extractul apos de Ambrozie 
prezinta activitatea antioxidanta cea mai mare si totodata cel mai mare continut de polifenoli si flavonoide. In 
aceeasi masura, in cazul extractului de Ambrozie s-a inregistrat un continut ridicat de proteine totale, insa 
continutul de zaharuri a fost mai scazut comparativ cu extractul de Marul lupului. 

Rezultatul analizei efectuat pe GC/MS pe uleiul volatil obtinut din inflorescente de Ambrozie, au aratat ca 
partile predominante au fost terpenele de tipul: α - pinen, unul dintre cei doi izomeri ai pinenului, isoborneol, 
izomer al borneolului,etc.; limonen-un terpen ciclic, apoi sesquiterpenele de tipul germacrene D si derivati ai 
acestora. Pe langa acestea si polifenolii, substanţele volatile sunt cele responsabile pentru efectele alelopatice ale 
acestei plante. 

In anul 2015 prin activitatile desfasurate s-a dorit sa se identifice cele mai bune metode de extractie si sa 
testeze principalele clase de compusi activi dintr-o serie de extracte vegetale obtinute prin 3 metode: percolare, 
extractie Soxhlet, ultrasonicare urmata de macerare, cu diversi solventi: alcool etilic 98°, metanol 100%, 
metanol 80%, cloroform, n-hexan, obtinute din 2 plante: Ambrozia-Ambrosia artemisiifolia L. si Marul lupului-
Aristolochia clematitis L. 

De asemenea a fost testata activitatea anitimicrobiena a mixurilor de extracte apoase obtinute din Marul 
lupului-Aristolochia clematitis L. si Ambrozie-Ambrosia artemisiifolia L. asupra a 2 bacterii, Bacillus subtilis 
(ATCC 6633) si Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853).  

In paralel a fost testat efectul alelopatic al mixurilor de extracte apoase obtinute din Marul lupului-
Aristolochia clematitis L. si Ambrozie-Ambrosia artemisiifolia L., asupra germinatiei unor seminte (salata, grau 
si secara ) si influenta lor asupra cresterii ulterioare a plantulelor. A fost efectuata analiza extractelor prin 
tehnica cromatografiei de gaze–spectroscopiei de masa (GC-MS) 

Rezultatele privind activitatea antimicrobiana au aratat ca efectul mixurilor formate din extracte vegetale 
variaza in functie de raportul dintre cantitatile plantelor incluse, Marul lupului fiind identificat drept cel care are 
o activitate inhibitorie mult mai ridicata asupra bacteriilor, comparativ cu Ambrozia. Metoda de extractie, 
metoda de pregatire a mixului precum si solventul sunt variabile ce trebuie luate in considerare in functie de 
rezultatele obtinute. Mixul cu activitatea inhibitorie cea mai puternica este cel obtinut prin percolarea 
individuala a unei parti de ambrozie si a 3 parti de marul lupului, utilizandu-se drept solvent etanolul de 70o. B. 
subtilis este mai sensibil comparativ cu P. aeruginosa la mixurile testate in cadrul acestui experiment. Pentru 
viitor se recomanda testarea acestor mixuri de extracte vegetale si pe alte bacterii gram pozitive si negative 
pentru a evidentia o eventuala legatura intre compusii activi si structura bacteriei testate.  

Rezultatele obtinute privind evaluarea activitatii biologice a extractelor (efectul asupra germinatiei), cele 
mai bune rezultate in functie de specie, de metoda de extractie folosita si de concentratie, au fost pentru: Salata-
percolare pe 1 si 2 coloane in ambele concentratii (35% si 5%); Secara-percolarea pe 1 si 2 coloane, c=5%; 
Grau-percolarea pe 1 coloana, c=3%. 

Pe baza rezultatelor obtinute aceste studii pot continua, cu accent pe identificarea metodei de extractie 
recomandata odata cu specia de planta folosita, apoi caracterizarea biochimica detaliata a extractelor, deoarece o 
serie de compusi fenolici continuti in cele 2 mix-uri, au un impact negativ asupra germinarii semintelor dar si 
cresterii ulterioare a rasadului. Realizarea si dezvoltarea schemei tehnologice la nivel de laborator a fost impusa 
de necesitatea obtinerii unei instalatii cu un cost relativ scazut si randamente ridicate, tinand cont de dotarea 
actuala a laboratorului si prioritatea economica a proiectului. Toate extractele obtinute au fost caracterizate 
fizico-chimic prin determinarea substantei uscate, a continutului total al compusilor polifenolici exprimat in acid 
cafeic (mgCAE/ml) si a continutului total de compusi flavonici exprimat in rutin (mgRE/ml). Rezultatele 
privind continutul total al polifenolilor (acizi polifenolici si compusi flavonici) a fost mai mare in cazul obtinerii 
extractelor hidroalcoolice decat a celor apoase, datorita prelucrarii termice la concetrarea si eliminarea 
alcoolului din  extractele hidroalcoolice. Dintre metodele tehnologice de extractie a fost aleasa pe baza 
rezultatelor obtinute, ca principala tehnologie de extractie, reproductibila si cu posibilitatea transpunerii la scara 
pilot–extractia prin percolare. Stabilirea si dezvoltarea tehnologiei optime de extractie a fost necesara, datorita 
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cantitatilor variabile de compusi bioactivi care se gasesc in plantele utilizate si necesitatii reproductibilitatii 
rezultatelor.  

In urma efectuarii analizelor extractelor prin tehnica cromatografiei de gaze–spectroscopiei de masa (GC-
MS), compusii care se regasesc in toate probele au fost:  2,2-Dimetoxibutan; 3,3-Dimetoxi-2-butanona; 
Dihidroxiacetona; 2,3-dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil-4H-piran-4-ona; 2,3-dihidro- benzofuran; 1,2,3-
Propanetriol, 1-acetat; 2-Metoxi-4-vinilfenol; 3-O-Metil-d-glucoza. In extractele realizate prin percolare s-au 
identificat deasemenea acid n-Hexadecanoic si ester etilic al acidului n-Hexadecanoic. Au fost identificati un 
numar de 8 compusi comuni tuturor probelor analizate. Parte din compusii identificati au actiune antibacteriana 
si antioxidanta, identificandu-se fenoli, flavonoide, dar si glucide. 
 
09-360105: Cascadele de reactii subcelulare sunt metoda prin care o celula raspunde la stimulii externi, si este deci o 
zona foarte importanta de cercetare in domeniul simularii celulelor (se estimeaza ca mai mult de 70% din 
medicamentele moderne sunt bazate pe interactiunile respectivilor compusi chimici cu receptorii de la nivelul 
membranei celulei, receptori care apoi declanseaza cascadele de reactie care dau raspunsul celulei). In plus fenomenul 
de apoptoza (sinucidere celulara) este unul dintre cele mai importante procese celulare in studiul cancerului dar si in ce 
priveste virusii etc. Una dintre cele mai importante proteine din aceasta zona a apoptozei este p53. 
In aceasta faza a proiectului ne-am axat eforturile de identificare a unei cascade de reactii si de modelare a ei in 
directia cascadei si interactiilor dintre p53 si Mdm2. Aceasta interactie reprezinta raspunsul celulei la radiatie ionizanta 
(care implica ruperea ADN-ului celular in „backbone”) si a fost intens studiata recent in reviste de prestigiu: Nature, 
PNAS 2005, 2009, etc. 

Rezultatele preconizate au fost: identificarea si modelarea acestei cascade cat si identificarea aparatului 
matematic relevant pentru aceasta simulare. 

Este important de observat că am atins obiectivele programului, si am publicat deja rezultatele care descriu o 
noua modelare pentru celula folosind sistemele de membrane cu proteine pe membrana. Aceasta lucrare (publicata in 
2010) a fost prezentata si la conferinta WMC si a primit best paper award.   
Title: On the Power of Computing with Proteins on Membranes, Author(s): Sosik, P; Paun, A; Rodriguez-Paton, A, et 
al. 
Lecture notes in Computer Science, Volume: 5957   Pages: 448-460   Published: 2010 (in bazele de date ISI) 

Am aratat ca noua tehnica de simulare este diferita atat de ODE cat si de Gillespie, de pilda cele doua exemple 
considerate in lucrarea in care se raporteaza aceste rezultate arata ca in cazul Lotka-Voltera NWT cu memorie se 
apropie de ODE pentru ca oscileaza continuu, dar in cazul unor ritmuri circadiene ne apropiem mai mult de Gillespie 
decat de ODE care nu oscileaza decat o data. 

Rezultatele au fost prezentate la mai multe conferinte internationale si am colaborat cu mai multe grupuri de 
cercetare din Spania, SUA si Franta. 
Modelul Lotka-Volterra pradator-prada descrie interactiile dintre doua specii. Se considera o populatie prada si o 
populatie pradator, unde P1(t) si P2(t) reprezinta numarul de indivizi din fiecare specie la momentul t. Modelul este 
descris de urmatoarea pereche de ecuatii diferentiale neliniare de ordinul 1: 

 
unde specia prada se naste cu rata a si este consumata cu rata b. Specia pradator se naste cu rata d si moare cu rata c. 
 In figura 1 este evidentiat modelul pradator-prada. Figura (precum si codul SBLM pentru model) a fost 
generata cu CellDesigner, utilizat de asemenea pentru generarea codului SBLM pentru initializarea simualtorului 
nostru. Conform modului in care este proiectat sistemul, cresterea pradei duce la cresterea pradatorilor si cresterea 
pradatorilor duce la scaderea prazii. Anihilarea totala a prazii duce la extinctia totala a pradatorului din moment ce 
hrana pentru pradator nu va mai exista. 
 Am folosit 3 tehnici diferite de simulare pentru a modela reactiile descrise in modelul Lotka-Volterra: solutia 
pentru sistemul de ecuatii diferentiare ordinare, algoritmul Gillespie si algoritmul nostru NWT. Ecuatiile diferentiale 
au fost rezolvate in MATLAB, in timp ce ceilalti doi algoritmi au fost codati in C. Rezultatele sunt date in figurile 2 si 
3. 
 Solutia ecuatiilor diferentiale arata oscilatii consistente pe tot parcursul rularii simularii. Algoritmul NWT 
prezinta oscilatii atenuate in timp. Algoritmul Gillespie are dificultati in producerea oscilatiilor datorita stocasticitatii 
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algoritmului. In acest caz, algoritmul nostru NWT ruleaza determinist. Sistemul este suficient de mic iar dinamica este 
astfel incat NWT nu ia decizii in mod nedeterminist datorate competitiei pentru reactii. Daca extindem rezultatele 
solutiei sistemului de ecuatii diferentiale ordinare si algoritmului NWT, vedem in continuare un declin in amplitudine 
pentru algoritmul NWT. In figura 3 extindem durata simularii pentru un total de cinci sute de secunde. Sunt prezentate 
rezultatele pentru solutia sistemului de ecuatii difertentiale ordinare si algoritmul NWT. 

 
Fig. 1. Modelul Lotka-Voltera presupune existenta a doua specii care interactioneaza. Specia prada se naste cu rata a si 
este consumata cu rata b de specia pradator. Specia pradator se naste cu rata d daca exista hrana disponibila (prada). 
Conform modului in care este proiectat sistemul, cresterea pradei duce la cresterea pradatorilor. Anihilarea totala a 
prazii duce la extinctia totala a pradatorului din moment ce nu mai exista hrana pentru pradator. Modelul duce in mod 
determinist la comportament oscilant. 
 
 Am modelat acest sistem clasic pentru a ilustra diferentele in ceea ce priveste rezultatele tehnicii noastre de 
simulare in comparatie cu solutia sistemului de ecuatii diferentiale ordinare, algoritmul NWT, si Algoritmul Gillespie. 
Sistemul nostru a fost capabil sa produca un comportament oscilant cu toate ca oscilatiile sunt atenuate. Totusi, asa 
cum se vede din figura 3, oscilatiile persista cu algoritmul NWT (si ecuatiile diferentiale ordinare). Cu toate astea, 
algoritmul Gillespie va atinge intotdeauna o stare stationara, in care speciile de pradator si prada vor disparea. Din 
moment ce nu se iau decizii nondeterministe de-a lungul simularii, putem atribui oscilatiile atenuate numai faptului ca 
sistemul este discret. Vom discuta in continuare un model pentru ritmul circadian care va ilustra modul in care 
algoritmul nostru poate produce rezultate asemenea celor produse de Gillespie desi avem o complexitate redusa.  

Modelele pentru ritmul circadian sunt explorate deseori in natura. Acestea functioneaza precum ceasuri interne 
care permit organismelor sa anticipeze schimbarile zilnice din mediu, de exemplu, cand sa vaneze dupa mancare, cand 
sa se odihneasca etc. Totusi, ritmurile circadiene au fost raportate si la nivelul biochimiei celulare.  
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Fig. 2. Rezultatele celor 3 tehnici de simulare pentru modelul Lotka-Volterra (pana la 100 de secunde). (a) solutia 
ecuatiilor diferentiale ordinare, (b) algoritmul NWT si (c) algoritmul Gillespie. 

 
Sistemele biologice functioneaza dupa ceasuri interne, adica anumite proteine sunt create in anumite momente 

ale zilei. In consecinta, simularea modelelor pentru ritmuri circadiene este importanta pentru intelegerea modului in 
care este interpretat ADN-ul si a modului in care proteinele deja existente si care asteapta sa fie activate sunt folosite 
pentru supravietuirea zilnica. 

Am ales sa modelam modelul pentru ritmul circadin descris in Vilar et al. “Mechanisms of noise-resistance in 
general oscillations," PNAS, 99:9, (2002) 5988-5992. Sistemul descrie o gena activator si o gena represor (A si R). 
Aceste gene sunt transcrise in mARN care duce la traducerea proteinelor. Activatorul A se leaga de promoterii pentru 
A si R si creste rata de transcriere. Sistemul de ecuatii diferentiale ordinare descris in lucrarea de mai sus au aratat ca 
zgomotul biochimic intrinsec a marit oscilatiile. Sistemul de ecuatii diferentiale de mai jos descrie modelul: 
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 A si R reprezinta numarul de proteine activator si respectiv represor. D’A si DA reprezinta numarul de gene activator cu 
sau fara legatura la A, D’R si DR reprezinta numarul de gene activator cu sau fara legatura la R, MA si MR reprezinta moleculele 
mARN de A si R, iar C reprezinta complexul inactivat corespunzator format de A si R.  

 
 Fig. 3. Rezultatele celor doua tehnici de simulare pentru modelul Lotka-Volterra (pana la 500 de secunde). (a) 
solutia ecuatiilor diferentiale si (b) algoritmul NWT.  
 Tehnicile deterministe de modelare, precum solutia sistemului de ecuatii diferentiale ordinare, pentru 
interactiile biochimice nu produc oscilatiile unui model pentru ritmul circadian. Totusi, zgomotul stocastic dintr-o 
abordare bazata pe algoritmul Gillespie duce la oscilatii repetate de-a lungul unei intregi simulari. Algoritmul nostru 
NWT poate produce rezultate similare algoritmului Gillespie – oscilatii genetice – dar cu un cost comutational 
considerabil mai redus. 
 Rezultatele simularii modelului ritmului circadian sunt prezentate in figura 5. Prezentam rezultatele din 
algoritmul Gillespie, solutia sistemului de ecuatii diferentiale ordinare si algoritmul nostru NWT. Algoritmul NWT 
este capabil sa reproduca oscilatiile modelului perturbat, ca in cazul abordarii Gillespie. Similar lui Gillespie, NWT 
prezinta variabilitate atat in amplitudine – numar de molecule – cat si in periodicitatea oscilatiilor.  
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Fig. 4. Schema acestui sitstem a fost generata cu CellDesigner. Sistemul a fost descris in lucrarea mai sus mentionata a lui Vilar et 
al.. AM modelat acest sistem cu algoritmul NWT, cu algoritmul lui Gillespie si ca sistem de ecuatii diferentiale ordinare. 

 
Fig. 5. Rezultatele pentru modelul ritmului circadian: (a) algoritmul NWT, (b) algoritmul Gillespie. Ambii algoritmi 
sunt plotati relativ la solutia sistemului de ecuatii diferentiale ordinare. 
 Autorii articolului mai sus mentionat au aratat ca valorile parametrilor pot avea un efect profund asupra 
oscilatiilor. Prin reducerea ratei kinetice care guverneaza degradarea lui R, rezultatele deterministe produc un singur 
varf urmat de o stare stationara, in timp ce simularea stocastica ramane in oscilatie. Si algoritmul nostru NWT produce 
oscilatii in loc de o stare stationara, dar la un cost computational mai redus decat abordarea folosind algoritmul 
Gillespie. Acesta este beneficiul modelarii cu algoritmul NWT in loc de algoritmul Gillespie.  
 Pentru ca simularea noastra sa produca oscilatii comparabile cu algoritmul Gillespie este encesar sa se 
genereze numai 50 de numere aleatoare. Acest fapt se datoreaza faptului ca algoritmul NWT se bazeaza pe o kinetica 
determinista pentru majoritatea reactiilor, dar atunci cand reactantii sunt limitati si exista competitie pentru reactanti, 
deciziile nedeterministe duc la un raspuns variabil datorat reactiilor competitive. 

O alta directie de cercetare a fost urmarita in zona Spiking Neural P Systems. Aceasta cercetare investigheaza 
un tip important de celule, neuronii, care sunt deja modelate in termeni de P sisteme prin intermediul P sistemelor 
Spiking Neurale. Introducem o varianta de P sisteme Spiking Neurale, cu ponderi (pozitive si negative) pe sinapse si 
cu restrictia ca un neuron transmite atunci cand potentialul acelui neuron atinge un anumit prag. Numerele implicate – 
ponderi, praguri, potentialul consumat de fiecare regula – pot fi reale, rationale, intregi sau naturale. Investigam 
puterea sistemelor obtinute. De exemplu, se arata ca numerele intregi (foarte restrictiv: 1, -1 pentru ponderi, 1 si 2 
pentru praguri si pentru scrierea regulilor) sunt suficiente pentru a calcula toate multimile computationale Turing de 
numere, atat in modelul genereativ, cat si in cel cu acceptare. Folosind numai numere naturale caracterizam familia de 
multimi semiliniare de numere. Examinam si eficienta acestor sisteme. In particular, consideram doua probleme NP-
complete Subset Sum si SAT. Dam o solutie semi-uniforma a problemei Subset Sum, solutie care lucreaza intr-un 
timp constant. Prezentam o solutie uniforma a problemei SAT, care este liniara in raport cu max{n,m}, unde n este 
numarul de variabile si m este numarul de clauze. Am formulat si o serie de probleme deschise si sugestii pentru 
cercetari viitoare. 
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 SN P sistemele cu valori intregi pentru ponderi si potentiale unt universale din punct de vedere computationale 
si demonstratiile sunt relativ simple (si folosesc numere foarte mici, numai 1, -1 ca ponderi si 1, 2 pentru scrierea 
regulilor). 
 Pe langa motivatia informatica descrisa mai sus, considerarea SN P sistemelor cu ponderi si praguri de 
transmisie are si o motivatie biologica. Ca majoritatea celulelor din organism, membrana plasmatica a celulelor 
excitabile prezinta un potential al membranei numit potential de reapaus, de valoare tipica -70mV. Mai mult, fiecare 
neuron are propriul sau potential de prag care este potentialul membranei la care o membrana trebuie sa fie 
depolarizata pentru a initia un potential de actiune. Daca potentialul de membrana al unui neuron este egal cu 
potentialul de prag, atunci neuronul va transmite, trimitand un potential de actiune (semnal) si potentialul membranei 
sale se va intoarce la potentialul de membrana de repaus. Daca potentialul membranei este mai mic decat cel de rpag, 
atunci nu se emite nici un semnal si potentialul de membrana se va intoarce si in acest caz la potentialul de repaus.  
 Au fost investigate SN P sistemele cu sinapse care transmit cantitati negative de impulsuri la neuronii 
destinatie, zona in care se gasesc si alte motivatii din punct de vedere biologic.  
2014. Toate obiectivele au fost atinse, rezultatele s-au diseminat in jurnale clasificate ISI si in conferinte 
internationale. Capabilitatile INCDSB de a procesa date de teledetectie s-a imbunatatit semnificativ, si s-au obtinut noi 
capabilitati de a achizitiona date de teledetectie din drona. 
09-360106: 
2009/ Separarea si concentrarea unor principii bioactive din extracte de plante medicinale prin microfiltrare si 
ultrafiltrare ; cresterea performantelor membranelor de ultrafiltrare atat din punct de vedere al caracteristicilor 
hidrodinamice cat si al retentiei de polifenoli totali si polizaharide. 

- Identificarea si cuantificarea unor compusi bioactivi din diferite extracte vegetale alcoolice; evaluarea 
continutului de polifenoli utilizand cromatografia lichida de inalta performanta in faza inversa. 

- Caracterizarea structurala a lipoproteinelor prin metoda spectroscopiei in IR; atribuirea benzilor specifice 
de absorbtie (IR) ale lipoproteinelor si identificarea modificarilor acestora in prezenta de agenti oxidanti. 
 

2010/ Optimizarea unor metode ieftine si simple în ce priveste echipamentul si protocolul experimental, dar în acelasi 
timp, cu o bună sensibilitate si reproductibilitate pentru a determina acidul hialuronic din extracte naturale sau 
preparate cosmetice. 

- Metodele optimizate sunt utile pentru evaluarea chimică corectă a diverselor extracte si pentru folosirea lor 
în obtinerea de biomateriale (vindecarea rănilor, livrare de medicamente etc.), sau pentru determinarea 
continutului de monozaharide în multe alte extracte naturale (plante, drojdii etc.). 

- Realizare unui model experimental  pentru posibila inhibiţie a peroxidării lipoproteinelor de joasă densitate 
de către diferiţi compuşi având caracter antioxidant si stabilirea unui mod de acţiune inhibitorie (prevenire 
sau reparare a actiunii oxidante). 

- Modelul nostru u utilizat ca substrat pentru reacţia de oxidare lipoproteinele de joasa densitate datorită 
faptului că acestea sunt principalele ţinte la nivelul membranelor celulare pentru atacul radicalilor liberi, 
formând lipoperoxizi care mai departe sunt implicaţi în proliferarea fenomenelor patologice 

- S-a dezvoltat o metodă fluorimetrică pentru evaluarea capacităţii antioxidante a doi antioxidanţi cunoscuţi 
(Trolox si BHA). 

 
2011/ Lărgirea gamei de substante active detectate prin aplicarea unor tehnici mai sensibile, ca de exemplu HPLC-MS, 
electroforeza capilară, spectrometrie UV-vis. Optimizarea analizelor de substante biologic active din plante si produse 
alimentare. 

- Largirea gamei de substante active detectate prin uitlizarea de biosenzori-instrumente analitice fiabile ; 
Optimizarea analizelor de substante biologic active din plante. 

- Elaborarea unor procedee de detectie simultană a vitaminelor hidrosolubile din produse alimentare 
(derivate din porumb) prin tehnici performante de bioanaliză 

- dezvoltarea unui biosenzor bienzimatic pe baza de lacaza tirozinaza ; utilizarea acestuia in cuantificarea 
continutului de polifenoli din extracte vegetale. 

- Dezvoltarea unor metode analitice performante de tip CE si HPLC pentru analiza unor artefacte 
arheologice. 

 
2014/ Stabilirea caracteristicilor de performanta si a limitarilor metodelor analitice dezvoltate bazate pe tehnici CE; 
SEM; FTIR. Aplicarea metodelor elaborare pe probe reale speciale (ceramica de tip arheologic). Corelatii caracteristici 
de performanta metoda analitica-utilitate a informatiei furnizate. 
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2015/ Obţinerea unor extracte apoase şi hidroalcoolice (30%, 50% şi 70%) cu un conţinut ridicat în substanţe active, în 
special compuşi polifenolici. Selectarea mediului de extracţie optim pentru speciile Calendula officinalis, Hypericum 
perforatum, Galium verum şi Origanum vulgare. Dezvoltarea unor metode noi de analiză a extractelor vegetale prin 
LC-MS şi CZE precum şi validarea parţială a acestora pentru identificarea de noi compuși bioactivi în plantele 
studiate. 

 
09-360107: 

2009: Obiectivul fazei I a proiectului (“obtinerea si caracterizarea unor biopolimeri de natura proteica si 
glucidica in vederea utilizarii lor in cresterea gradului de biocompatibilitatea unor polimeri sintetici”), cat si obiectivul 
fazei II (“testarea biocompatibilitatii in vitro a unor polimeri sintetici (PVC, APV, PEG) cu utilizari medicale, in 
vederea selectarii acelor polimeri care, prin cresrea gradului lor de biocompatibilitate, vor putea fi intrebuintati la 
obtinerea de noi materiale biocompatibile”) au fost indeplinite. 

2010:  Obiectivul fazei III a proiectului (“stabilirea parametrilor optimi de asociere a polimerilor naturali si 
sintetici selectati in studiile anterioare in scopul obtinerii unor tipuri noi de biomateriale”), cat si obiectivul fazei IV 
(“determinarea unor caracteristici fizico-chimice si structurale  ale biomaterialelor obtinute in faza anterioara de 
cercetare, in vederea stabilirii domeniului lor de utilizare, precum si stabilirea tehnicilor si metodelor de caracterizare a  
biomaterialelor obtinute”) au fost indeplinite. 

2015: Obiectivul general al proiectului a fost: “Realizarea de hidrogeluri compozite biodegradabile pe baza de 
proteine si glucide si experimentarea acestora in vitro pe modele optimizate in vederea utilizarii lor in procesul de 
regenerare tisulara”. 
  Activitatea de cercetare abordata s-a desfasurat conform obiectivului de etapa propus, si anume, realizarea si 
caracterizarea fizico-chimica si biologica a unor variante de hidrogeluri compozite reticulate. Prin rezultatele obtinute 
la aceasta etapa de cercetare s-a demonstrat atingerea obiectivului de faza propus prin stabilirea variantelor optime de 
hidrogeluri compozite biodegradabile in vederea utilizarii acestora in procesul de regenerare tisulara, precum si 
publicarea rezultatelor stiintifice obtinute intr-o lucrare in revista de specialitate CNCSIS B+ (Index Copernicus Value 
5.45). 
 
09-360108: 

Anul 2009 
Obiectivele majore au fost in intregime atinse si anume: 
1) Caracterizarea prin citometrie in flux si  tehnici complementare a fenomenului de apoptoza eritrocitara in 

conditii similare cu cele din transfuzia autologa practicata de sportivi. 
2) Elaborarea  si validarea   unui  test pe baza de detectare  a apoptozei eritrocitare  si a viabilitatii eritrocitelor 

autotransfuzate pentru  depistarea transfuziei autologe la sportivii de performanta, care dupa mici ameliorari si testari 
suplimentare va putea fi brevetat.  

Anul 2010 
 Obiectivul major al proiectului il reprezinta identificarea si caracterizarea fenomenului de apoptoza eritrocitara 
normala, pentru imaginarea unui test original de depistare a transfuziei autologe la sportivi, precum si caracterizarea 
apoptozei in cazul unor patologii ale eritrocitului (maladii hemolitice si proliferative ale seriei rosi), in vederea 
elaborarrii unor posibile strategii terapeutice si cu aplicatii in domeniul biotehnologiilor medicale. 
 Obiectivul fazei a fost: Identificarea si caracterizarea fenomenului de apoptoza eritrocitara in patologia 
eritrocitului (maladii hemolitice si prpliferativeale seriei rosii) in vederea unor aplicatii terapeutice, respectiv in 
maladia Gaucher. 
 Proiectul a permis continuarea si finalizarea mai rapida a unor cercetari incepute in colaborare cu colegii 
francezi, maladia Gaucher incadrandu-se in categoria maladiilor cu frecventa relativ scazuta, iar colaborarea cu Prof. 
Mignot de la Centrul de Referinta pentru Boli cu acumulare lizozomala din Paris, Departamentul de Neuropediatrie al 
Spitalului Armand Trousseau Paris a asigurat prioritatea stiintifica a rezultatelor originale obtinute. 
 Continuarea studiilor pe directia de lucru inceputa poate conduce ulterior la aparitia unor terapii alternative 
noi. 

Anul 2012 
 Obiectivul fazei a fost: „Investigarea posibilitatii existentei unui fenomen de apoptoza eritrocitara si 
caracterizarea moleculara a acestuia in cazul policitemiei vera, maladie din seria maladiilor proliferative ale seriei 
rosii”. 
 Proiectul a permis obtinerea de noi cunostinte stiintifice in domeniul maladiilor proliferative ale seriei rosii si 
difuzarea acestora prin manifestari stiintifice si publicatii. 
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Pe baza rezultatelor obtinute si prezentate se constata o blocare a fenomenului de apoptoza. Identificarea 
mecanismului patologic, asa cum rezulta din cercetarile intreprinse, ne conduce la aprecierea ca obiectivul procesului a 
fost realizat, deschizandu-se pentru iitor perspectiva unor studii aprofundate de aplicare mai intai la scara de laborator 
a unor initiatori de apoptoza care, ipotetic, ar putea readuce la normal fenomenul de apoptoza eritrocitara la bolnavii 
cu policitemia vera, prin modularea medicamentoasa a acestei mladii. 
             Anul 2014 
Rezultatele preconizate pentru atingerea obiectivului din Faza I au constat in:  

- Evaluarea morfostructurii hematiilor în cazul pacienţilor cu diferite tipuri de anemii cu scopul de a utiliza 
citometria în flux ca metodă de diagnostic şi clasificare a anemiilor. 

- Obiectivul fazei a fost:  
- Investigarea cu noi criterii şi metode bazate pe citometrie în flux aplicabile în domeniul cercetării biologiei 

eritrocitului, a posibilitatii utilizarii citometriei in flux  ca metoda rapida si precisa de diagnostic si 
clasificare a anemiilor.  

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului Fazei II au constat in : 
Obtinerea de noi cunostinte stiintifice in domeniul diagnosticarii si clasificarii anemiilor  prin citometrie in flux cu 

scopul elaborarii ulterioare a unei metode de diagnostic si clasificare rapida a anemiilor, precum si difuzarea acestora 
prin manifestari stiintifice si  publicatii. 

Rezultatele preconizate pentru atingerea obiectivului au constat in identificarea posibilitatii utilizarii hematiilor 
umane ca substitut al culturilor celulare (costisitoare) si identificarea unor metode mult mai sensibile, de citometrie in 
flux, pentru determinarea toxicitatii si biocompatibilitatii dispozitivelor de uz medical. 
In Faza II de cercetare ne-am propus sa testam posibilitautilizarii hematiilor umane ca substitut al culturilor celulare, si 
evaluarea prin citometria in flux, metoda precisa, statistica si foarte sensibila de analiza in biologia moderna. Testarea 
s-a facut pe 6 esantioane de nanoparticole cu compozitii foarte diferite, care astazi reprezinta punctul de plecare catre o 
dezvoltare rapida a nanotehnologiior, datorita aplicatiilor sale biologice si medicale (transportul medicamentelor, 
biomarkeri luminiscenti, inginerie tisulara, biofiltrare, separarea si purificarea moleculelor biologice si a celulelor, 
terapia cancerului). 
 Pe baza rezultatelor totale obtinute si prezentate, si asa cum rezulta din cercetarile intreprinse, apreciem ca 
obiectivul proiectului a fost realizat, deschizandu-se pentru viitor perspectiva ca Citometria in flux sa poata deveni o 
metoda eficienta, statistica, rapida, de evaluare, necesara si utila in laboratoarele de testare a toxicitatii si 
biocompatibilitatii dispozitivelorde uz medical, iar eritrocitul uman poate substitui culturile celulare pentru evaluarea 
acestora, usor de obtinut si fara costuri mari. 

Anul 2015 
 Rezultatele preconizate pentru atingerea obiectivuluiau constat in investigarea, pentru prima data la noi in tara, 
a posibilitatii utilizarii eritrocitelor ca transportori de molecule prin incapsulare, si crearea de pori la nivelul 
membranei eritrocitare cu ajutorul gradientului de concentratie, folosind solutii hipo-osmotice. 
 Obtinerea de cunostinte stiintifice in domeniul incapsularii nanoparticulelor in eritrocite utilizate ca sistem de 
camuflare si transport. 
 Pe baza rezultatelor totale obtinute din cercetarile intreprinse si prezentate in aceasta etapa a cercetarii, 
apreciem ca obiectivul proiectului a fost realizat, prin testarea si analiza posibilitatii de incapsulare si creare de pori  la 
nivelul membranei eritrocitare cu ajutorul gradientului de concentratie, folosind o solutie hipo-osmotica de ser 
fiziologic, ceea ce deschide pentru viitor perspectiva includerii de molecule si transportul substantelor 
medicamentoase la compartimente celulare specifice si pentru reducerea efectelor secundare medicamentoase. 
09-360109/2012:  Obiectivul „Dezvoltarea unui sistem versatil de sustinere a managementului ecosistemelor complexe 
din regiuni umede utilizand ca si model regiunea Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra” a fost relizat partial. In faza sin 
anul 2012 au fost efectuate cercetari de monitorizare complexa a ecosistemelor de tip rau-delta si s-a elaborat un studiu 
de caz privind contaminantii. S-au efectuat studii de biodiversitate in ecosistemul Delta Dunarii materiale informative 
privind situatia actuala a acestuia. Cercetarile vor continua in faza III (2013) in scopul integrarii informatiilor si a 
elaborarii unui sistem de management integrat in ecosistemul deltaic. 
In faza II s-a realizat diseminarea la nivel national si international a rezultatelor privind starea ecosistemelor si 
biodiversitatea in arealul Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra si evidentierea necesitatii infiintarii unui centru 
international de cercetari in zona respectiva. 
 
 09-360109: 2013 - realizarea si integrarea sistemului de management in Planul de Management al regiunii 
Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra. 
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Obiectivul a fost realizat prin obtinerea de informatii analitice cu privire la poluare, biodiversitate si funcţiile  
ecosistemelor acvatice. 

De asemenea s-au obtinut informatii privind realizarea unei platforme complexe de monitorizare aplicabile in 
monitorizarea atat a gardului initial de deteriorare a ecosistemelor cat si a evolutiei temporale a strategiei de remediere 
aplicate. 

Au fost sistematizate informatiile analitice care sa sustina Planul de Management al Bazinului Hidrografic al Dunarii 
cu privire la poluare (organica, nutrienti, substante periculoase) si la managementul echilibrat al schimbărilor 
structurale făcute de om astfel încât sa se mentina funcţiunile ecosistemelor acvatice şi al diversităţii de specii native.  

Obiectivul fazei IV a fost realizarea unor studii premergatoare studiului de fezabilitate al Centrului International de 
Studii Avansate Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra. Acest obiectiv a fost atins prin realizarea unui „Studiu de 
impact socio – economic” si a unui „Studiu de solutii in vederea definirii conceptului arhitectural”. 

Toate activitatile prevazute in planul de realizare al proiectului au desfasurate conform clauzelor contractuale. 
Tehnologia de masura bazata pe modificarea suprafetei electrodului prin depunerea de straturi de nanoparticule de aur 
si grafena a condus la o imbunatatire semnificativa a proprietatilor instrumentului de masutra marind conductivitatea si 
facilitand transferul de sarcina la suprafata electrodului. Biosenzorul dezvoltat prezinta o sensibilitate destul de mare si 
limita de detectie compatibila cu prevederile standardelor, aceasta tehnolige de masura putand fi utilizata cu succes in 
special pentru determinarea fenolului din apele uzate si de suprafata. De asemenea, tehnologia dezvoltata este versatila 
si poate fi utizata ca instrument de screening pentru evaluarea concentratiei de compusi fenolici xeno-estrogenici de 
tipul octilfenolului, nonilfenolului si bisfenolului. 

Modalitatile de masura, tehnologia si instrumentele de masura au fost prezentate utilizatorilor din zona; 
primele aplicatii s-au efectuat in zona de constructie a Centrului DANUBIUS, intrumentele si fisele tehnice fiind 
disponibile pentru utilizatori si aplicatii, la cerere. Obiectivele programului, în raport cu stadiul de derulare al 
proiectului au fost integral îndeplinite. 

2015 - Scopul prezentului studiu fost o abordare comparativă a metodologiei aplicate în vederea investigării 
efectelor încălzirii globale și a poluării la nivelul ecosistemelor din Delta Dunării şi a celor din medii extreme polare. 

• Au fost colectate probe de apă, gheață, zăpadă și sol din peste 49 de locaţii ale Insulei King George, 
Antarctica, în cadrul primei expediții științifice guvernamentale românești în Antarctica – ROICE 2015. 

• Au fost investigate, în premieră pentru țara noastră, înfloririle algale de pe zăpadă, fiind identificaţi 12 taxoni 
algali (4 cianobacterii şi 8 alge verzi). Speciile dominante aparţin genului Chloromonas, capabile de acumularea 
carotenoidelor. Taxonii de Chloromonas identificaţi în acest studiu prezintă importanţă biotehnologică, studiul 
citologic evidenţiind capacitatea lor de a acumula carotenoide (astaxantină) şi lipide cu valoare economică, în cantitate 
apreciabilă. 

• Au fost izolate tulpini microbiene pure, în laborator, acestea grupându-se în 6 genuri bacteriene: 
Pseudomonas, Pedobacter, Janthinobacter, Arthrobacter, Sphingobium și Microbacterium. Multe dintre tulpinile 
izolate prezintă un grad redus de similaritate (sub nivel de gen) cu specii cunoscute, indicând posibilitatea izolării unor 
specii (genuri) noi, care vor fi folosite pentru investigarea folosirii acestora în diverse aplicații biotehnologice. 

• A fost aplicată o abordare modernă, metagenomică, pentru investigarea diversității microbiene în probele 
colectate în cadrul expediției. Până în prezent au fost obținute și analizate 363.329 de secvențe parțiale ale genei ARNr 
16S, numărul citirilor variind între 3.394 și 43.568/probă. Dintre secvențele obținute, 376 sunt atribuite domeniului 
Archaea, filumul Euryarchaeota, restul fiind încadrate în domeniul Bacteria. Au fost identificate 17 filmuri bacteriene, 
cel mai abundente fiind Proteobacteria, Cyanobacteria și Bacteroidetes. Au fost observate 4 clase în cadrul 
Proteobacteria, predominante fiind Alpha- și Betaproteobacteria. 

 
09-360201: Evaluarea biodiversitatii din habitate reprezentative pentru vestul României în scopul obtinerii 

de noi bioresurse şi pentru conservarea speciilor rare si vulnerabile 
Faza I/2009 - Stadiul actual al Colecţiei  AICB. Inventarierea tulpinilor de alge eucariote şi cianobacterii 

reprezentative pentru ecosistemele acvatice din vestul României; actualizarea bazei de date a Colecţiei AICB: 
a. Au fost inventariate tulpinile depozitate în colecția AICB. 
b. Au fost izolate 56 de tulpini noi și au fost identificate. 
c. Au fost efectuate studii de microscopie optică și electronică. 
Faza II/2009 - Studiul biodiversităţii pajiştilor din piemonturile vestice în scopul cunoaşterii structurii cenotice, a 

valorii lor economice şi a conservării „in situ” a speciilor rare şi vulnerabile: 
a. Au fost efectuate studii referitoare la biodiversitatea florei şi vegetaţiei din piemonturile vestice, producţia de 

masă verde, evidenţierea speciilor rare, vulnerabile şi a plantelor oficinale, estimarea biomasei de recoltare. 
b. A fost întocmită o bază de date floristice. 
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Faza I/2010 - Colectarea materialului biologic viu din ecosisteme acvatice reprezentative din vestul României; 
izolarea de noi tulpini de alge şi cianobacterii cu potenţial biotehnologic şi introducerea lor în cultură: 

a. În perioada raportată, au fost colectate 16 probe de material viu din arealul propus pentru studiu şi s-au efectuat 
221 de izolări ale unor celule cianobacteriene şi microalgale pentru obţinerea de culturi clonale. 

b. În aceeaşi perioadă, au fost introduse în Colecţia AICB 9 tulpini noi (2 cianobacterii şi 7 clorofite). Tulpinile au 
fost depozitate, însoţite fiind de materialul iconografic digital corespunzător identificării taxonomice. 

c. Specia Hymenomonas roseola Stein, identificată într-o înflorire autohtonă, a fost aprofundat caracterizată 
(morfo-structural, compoziţia acizilor graşi şi a pigmenţilor asimilatori) deoarece acest taxon a fost foarte rar semnalat 
în România şi pentru că reprezintă o sursă potenţială de lipide nesaturate (potenţial biotehnologic important). 

d. Studiul morfologiei tulpinii AICB 379 Botryosphaera sudetica s-a concretizat în identificarea caracterelor 
morfologice discriminative şi înlăturarea posibilelor confuzii cu tulpinile de Botryococcus braunii. 

e. Toate tulpinile Colecţiei AICB au fost menţinute, efectuându-se lucrările de trasferare pe medii nutritive 
proaspete şi reizolându-se tulpinile impurificate. 

Faza II/2010 - Evaluarea biodiversităţii pajiştilor şi pădurilor din zona centrală şi de nord a Munţilor Gilăului în 
scopul cunoaşterii valorii lor economice şi a conservării speciilor periclitate şi vulnerabile: 

a. Au fost realizate relevee fitocenotice pe suprafeţe standard făcând posibilă compararea ulterioară a diversităţii. 
b. S-a stabilit bogăţia floristică din perimetrele luate în studiu, consemnându-se 377 specii de cormofite, 

aparţinând la 64 familii, respectiv 40 de ordine. 
c. S-au caracterizat 6 asociaţii vegetale forestiere, precum şi 15 asociaţii vegetale ierboase şi semiarbustive. 
d. Au fost identificaţi: 13 taxoni consideraţi a fi rari, 1 taxon aflat pe lista de protecţie a Convenţiei de la Berna, 4 

taxoni endemici şi 12 taxoni cu răspândire regională. 
e. Au fost identificate 51 de specii medicinale şi s-a stabilit potenţialul productiv al acestor specii în teritoriul 

cercetat. 
f. Au fost incluse datele de floră în baza de date geobotanice a institutului. 

Faza I/2011 - Caracterizarea morfologică şi structurală (microscopie optică şi electronică) a tulpinilor de interes 
ştiinţific major introduse în Colecţia AICB: 

a. Morfologia în microscopie optică şi electronică a fost studiată la 28 de tulpini din genul Scenedesmus. Pe baza 
caracterelor morfologice tulpinile au fost încadrate taxonomic la 8 taxoni, după cum urmează: S. opoliensis (3 tulpini), 
S. quadricauda (13 tulpini), S. lefevrei (2 tulpini), S. gutwinskii (4 tulpini), S. acutus (2 tulpini), S. intermedius (1 
tulpină), S. armatus (var. boglariensis) f. semicostatus (1 tulpină) şi S. armatus (2 tulpini). 

b. Studiile efectuate prin microscopie electronică de baleiaj au evidenţiat diferenţe structurale fine între 
taxonii/tulpinile de Scenedesmus din Colecţia AICB. Aceste diferenţe se referă la prezenţa/absenţa la suprafeţele 
celulelor/cenobiilor a granulaţiei, rozetelor, suporţilor, coatelor şi spinilor. 

c. Pentru toate cele 28 de tulpini de Scenedesmus au fost efectuate culturi în condiţii controlate pentru extracţia din 
celule a ADN genomic în vederea efectuării lucrărilor de filogenie moleculară prevăzute în etapa următoare a 
proiectului. 

d. În cadrul etapei raportate au fost izolate şi introduse în Colecţia AICB 55 de tulpini noi (8 cianobacterii, 1 
haptofit şi 46 de alge verzi). 

Faza II/2011 - Taxonomia şi filogenia moleculară a unor tulpini de alge şi cianobacterii, cu poziţie taxonomică 
incertă, izolate din ecosisteme acvatice din vestul României: 

a. Studiile morfologice (microscopie optică şi microscopie electronică) ale celor 28 de tulpini AICB din genul 
Scenedesmus au evidenţiat 8 taxoni (S. quadricauda, S. gutwinskii, S. armatus, S. opoliensis, S. lefevrei var. lefevrei, S. 
armatus var. boglariensis f. semicostatus, S. quadrispina şi S. acutus) încadraţi în 4 grupuri infragenerice 
(Acutodesmus, Armati, Abundantes şi Demsodesmus). 

b. Investigaţiile moleculare pe baza genei ADNr 18S la cele 28 tulpini AICB din genul Scenedesmus, au evidenţiat 
3 pattern-uri de lungime: aproximativ 1700, 2100 şi 3500 pb. Secvenţele genice ADNr 18S cu o lungime de 2100 au 
conţinut o secvenţă intronică situată fie la poziţia ~500, fie la ~1100, faţă de capătul 5` al genei. Fragmentele 
omoloage de cca. 3500 pb au conţinut 2 introni care au fragmentat exonul în poziţiile ~500 şi ~2000 pb.  

c. Arborii filogenetici construiţi pe baza alinierilor multiple a 85 de secvenţe ADNr 18S (cu/fără introni), utilizând 
doi algoritmi diferiţi, au grupat secvenţele tulpinilor AICB în 4 clustere distincte, exceptând secvenţele tulpinilor 
AICB 950 şi AICB 1017.  

d. Studiile comparative ale investigaţiilor morfologice şi moleculare s-au suprapus parţial. Inadevertenţele 
constatate pot fi datorate atât numărului redus de secvenţe ADNr 18S din bazele de date publice (adnotate din punct de 
vedere al speciei – doar 19)  cât şi gradului redus de rezoluţie al markerului molecular ADNr 18S la nivelul speciilor şi 
taxonilor infraspecifici. Studiile viitoare vor trebui însoţite de analiza moleculară a altor markeri moleculari, cu o 
rezoluţie mai bună, cum ar fi ITS1 şi ITS2. 
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Faza III/2011 - Identificarea şi caracterizarea structurii cenotice a comunităţilor vegetale din sudul Munţilor Bihor 
în scopul valorificării lor durabile şi a conservării speciilor vulnerabile. 

a. Biodiversitatea habitatelor reprezentative din sudul Munţilor Bihor a fost investigată atât sub aspect floristic cât 
şi fitocenotic.  

b. Au fost puse în evidenţă elementele rare de floră, pentru care au fost propuse măsuri concrete de protecţie şi 
conservare. 

c. A fost realizată inventarierea speciilor medicinale cu importanţă economică şi stabilirea potenţialului lor 
bioproductiv. 

Faza I/2012 - Investigarea biodiversităţii la nivel molecular şi a potenţialului productiv al unor taxoni algali, 
valoroşi biotehnologic, din habitatele investigate în vestul României: 

a. În anul 2012  au fost introduse în Colecţia AICB 25 de tulpini noi, încadrate din punct de vedere taxonomic la 
filumurile: Cyanoacteria (5 tulpini), Chlorophyta (15 tulpini) şi Haptophyta (5 tulpini). Toate aceste tulpini reprezintă 
izolate originale, materialul biologic utilizat pentru izolare provenind din ecosisteme de apă dulce sau salmastră situate 
în vestul României. Toate tulpinile au fost codificate în conformitate cu procedura standard a Colecţiei AICB. 

b. Studiul privind compoziţia acizilor graşi a lipidelor extrase din 6 tulpini de Arthrospira/Spirulina a arătat că 
relativa omogenitate în ceea ce priveşte fracţiunile identificate este însoţită de  diferenţe importante de ordin calitativ 
între cele 2 grupe de tulpini (platensis/maxima, respectiv funiformis/jenneri/major). Prima grupă se caracterizează prin 
poziţia dominantă din punct de vedere cantitativ a acidului palmitic, nivelul ridicat al acidului γ-linolenic şi ponderea 
redusă a acidului miristic. În contrast, în biomasa tulpinilor funiformis/jenneri/major acizii graşi pamitic şi γ-linolenic 
scad ca pondere (ultimul până la absenţă) iar acidul miristic ajunge la niveluri deosebit de mari. 

c. Studiul efectuat asupra celor şase tulpini de Desmodesmus communis din Colectia AICB, izolate din ape dulci 
din Transilvania a indicat o variabilitate morfologică şi moleculară (ITS2-ADNr) redusă, justificând încadrarea 
taxonomică sub acelaşi nume. S-a constatat de asemenea o variabilitate nucleotidică maximă de 5 substituţii şi o 
deleţie între secvenţele ITS2 investigate la tulpinile AICB. 

d. Au fost investigate 28 de tulpini de Scenedesmus/Desmodesmus din Colecţia AICB pe baza utilizării ca marker 
filogenetic a secvenţei ITS2. Reconstrucţia arborelui filogenetic a grupat tulpinile AICB în 4 clustere distincte: 
Desmodesmus opoliensis, D. subspicatus, D. communis şi Scenedesmus acutus/obliquus.  

Faza I/15.09.2014 - Studiul unor taxoni cianobacterieni și microalgali cu potențial toxic și/sau biotehnologic din 
habitate acvatice de interes economic din Transilvania:  

a. A fost desfășurat un studiu aprofundat (microscopie optică şi electronică) care a condus la identificarea precisă a 
apartenenţei tulpinii HD2-22 la specia P. parvum f. patelliferum. Această identificare, efectuată în acord cu  exigenţele 
în domeniu, reprezintă prima semnalare certă a acestui taxon în apele continentale ale României.  

b. S-a efectuat o caracterizare completă, în microscopie optică şi electronică,  cu detalii originale, referitoare la 
structura şi mecanismul celular de secreţie a scvamelor organice, structura haptonemei şi a cloroplastelor. Organizarea 
de ansamblu a celulei este tipică speciilor de Prymnesium. 

c. A fost efectuată o analiză filogenetică aprofundată care a evidenţiat că nu există nici o diferenţă notabilă între 
secvenţa aparţinând tulpinii examinate şi cele disponibile în bazele de date GeneBank (NCBI). 

d. Reconstrucţia filogenetică folosind algoritmii Maximul Likelihood şi Neighbor-Joining  pe baza secvenţelor 
ADNr 18S şi a ITS-1 împreună cu  observaţiile efectuate prin microscopie optică şi electronică susţin şi confirmă 
ipoteza formulată iniţial şi anume că tulpinile HD2-11, HD2-22 şi HD2-23 aparţin speciei Prymnesium parvum  şi că 
cele 2 forme (parvum, respectiv patelliferum) reprezintă acelaşi taxon. 

e. Au fost investigate depozitele biogene de carbonat de calciu din jurul izvorului geotermla de la Ciocaia (jud. 
Bihor) cu scopul de identifica microorganisme cu capacitate de mineralizare pentru aplicații biotehnologice viitoare. 

f. A fost observat faptul că depozitele de carbonat de calciu de la Ciocaia  sunt depuse sub formă de calcit și 
prezintă diferite tipuri de interacțiuni între microorganisme și cristalele de carbonat de calciu. Diversitatea 
microorganismelor este complexă, cu numeroase filumuri și clase. Abundența anumitor grupuri este fie asemănătoare 
cu cea a altor structuri similare descrise în literatură, fie prezintă o combinație specifică de filumuri și clase. 

g. Izvorul geotermal de la Ciocaia devine un important punct experimental unde interacțiunea dintre organisme și 
matricea minerală poate fi ușor investigată. Viitoare studii morfologice combinate cu analize de metagenomică și 
metatranscriptomică, precum și cu investigarea izotopilor stabili vor contribui la stabilirea cu exactitate a naturii 
mineralului. 

h. A fost efectuată pentru prima dată, la nivel internațional, un studiu care tratează problema genelor de referință la 
tulpina cianobacteriană Synechococcus sp. PCC 7002, o tulpină cianobacteriană intens studiată la nivel global pentru 
diferite aplicații. 

Faza II/28.11.2014 - Diversitatea cultivabilă a archeelor halofile aerobe (Fam. Halobacteriaceae) din lacuri 
hipersaline, meromictice din Transilvania: 
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a. Folosind metode clasice de microbiologie, axate pe cultivare, a permis izolarea de tulpini de Haloarchaea din 
patru lacuri permanent stratificate, formate pe depozite de sare din Transilvania: Ocnei, Brâncoveanu, Fără Fund și 
Ursu. A fost observat că tulpinile sunt înrudite cu taxoni descriși anterior și izolați doar din lacuri sărate continentale și 
habitate de origine marină din țări ale Orientului Mijlociu și Îndepărtat (Iran, China, Japonia, Koreea) plasând astfel 
Bazinul Transilvaniei pe harta de identificare a multor genuri de Haloarchaea. 

b. Au fost investigate, în condiții de laborator, abilitățile metabolice ale tulpinilor izolate ca uun indicator al 
posibilității utilizării lor pentru aplicații biotehnologice. 

c. A fost efectuată o investigare aprofundată a unei tulpini cu risc toxic, AICB 1012, prin morfologie optică,  
electronomicroscopie şi analiza filogenetică pe baza ARNr 16S, care a condus la încadrarea taxonomică a acestei 
tulpini în taxonul Woronichinia pusilla (=Coelomoron pusillum).  

d. S-a evidenţiat, în premieră, că cianobacteriile coloniale (subfam. Gomphospherioideae) au o structură parietală 
complexă, cu pili lungi, prelungiri mucilaginoase dispuse regulat şi pedunculi mucilaginoşi. Structurarea coloniilor 
este cauzată de existenţa perforaţiilor (porilor) prin stratul peptidoglicanic. Aceste perforaţii, evidenţiate pentru prima 
dată la cianobacteriile coloniale, explică secreţia abundentă de mucilagiu colonial iar dispunerea lor preferenţială la 
nivelul septului parietal de diviziune oferă o ipoteză credibilă pentru formarea pedunculilor mucilaginoşi şi ordonarea 
celulelor în cadrul coloniilor. 

e. A fost obsrvat faptul că Woronichinia pusilla (= Coelomoron pusillum), taxon frecvent semnalat în apele 
continentale din zona temperată, este capabil de sinteza microcistinelor (hepatotoxine) şi a anatoxinei-a (neurotoxină). 
Spectrul de microcistine sintetizate este, în parte, diferit de cel al speciilor toxice de Microcystis, tulpina AICB 1012 
sintetizând îndeosebi microcistinele RR şi WR, fapt evidenţiat prin MALDI-TOF-MS. 

Faza III/10.12.2014 - Studiu privind tulpini și gene algale/cianobacteriene în dezvoltarea unor biotehnologii 
specifice: 

a. Folosind colorația dublă, Nile Red și roșu neutru, la tulpinile algale de Botryococcus AICB 53 și 874 s-a putut 
observa comportamentul corpilor lipidici și a vacuolelor, precum și dinamica acestora în funcție de faza diviziunii în 
care se află celula, iar la Botryococcus terribilis AICB 870 a putut fi observată matricea colonială extracelulară 
impregnată de hidrocarburi precum și corpiI lipidici. 

b. Analiza bioinformatică a plasmidelor secvențiate a demonstrat prezenta enzimelor omoloage scualen sintazei 
(SSL) atât la tulpinile de rasa B (AICB 870) cât și la rasa A (tulpinile AICB 874 și AICB 53). La tulpina AICB 870 au 
fost identificate și izolate toate cele trei SSL, la tulpinile de rasă A fiind identificate doar două dintre ele și anume: 
SSL-1 și SSL-3. 

c. A fost observat faptul că ficobilisomii aparținând tulpinii Arthrospira platensis AICB 49 pot fi izolați prin 
ultracentrifugare caracterizați strutural prin microscopie electronică. 

d. A fost realizat, în premieră națională, primul model tridimensional al ficobilisomilor la Arthrospira platensis. 
Acesta, după validare, va putea fi aplicat și altor tulpini cianobacteriene din colecția AICB sau din probe de mediu. 

Faza I/13.03.2015 - Caracterizarea structurală a comunităţilor de nematode edafice libere şi de colembole din arii 
protejate de importanţă comunitară aflate în zona Munţilor Trascăului, în relaţie cu tipurile ecosisteme şi de habitate 
Natura 2000 – conform rezultatelor obținute, considerăm că obiectivele propuse au fost îndeplinite integral. 

Faza II/15.09.2015 - Analiza fenotipica si filogenie moleculara la comunitati procariote/taxoni cu potential 
bioproductiv sau risc toxic:  

a. A fost îmbogățită Colecția de Alge și Cianobacterii (AICB) prin depozitarea unor izolate noi. 
b. Au fost efectuate studii de taxonomie și filogenie la specii problematice din grupul clorococcalelor și 

cromofitelor. 
c. Au fost continuate experimentele privind îmbunătațirea productivității culturilor de Arthrospira platensis 

folosind apele salmastre. 
Faza III/10.12.2015 - Studiu comparativ al faunei de coleoptere din zone învecinate incluse in partea de nord a 

ariei protejate ROSCI0253 Trascău (jud. Alba): 
a. A fost analizată componența și structura faunei de coleoptere din partea nordică a sitului Natura 2000 

ROSCI0253 Trascău în în comparație cu datele obținute din literatură. 
b. A fost evaluată comparativ componența specifică a comunităților de coleoptere din asociații vegetale cât mai 

asemănătoare din arii cu statut diferit de conservare incluse în sit: una dintre ele fiind puternic afectată de 
activitatea antropică, celelalte 2 fiind rezervații naturale mixte. 

 
09-360202: Obiectivele programului, în raport cu stadiul de derulare al proiectului au fost integral îndeplinite, 
după cum urmează: 
Pentru anul 2012: 

a. S-a realizat caracterizarea fitochimică şi s-a evidenţiat valoarea economică din punct de vedere al 
aplicabilităţii în industria fitofarmaceutică şi alimentară, a 7 specii de Ericaceae după cum urmează: 
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Loiseleuria procumbens Desv. (sin. Azalea procumbens L.), Rhododendron kotschyi Simk., (smârdarul sau 
bujorul de munte), Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., (strugurele ursului), Vaccinium vitis-idaea L., 
(merişorul), Vaccinium myrtillus L., afinul, Calluna vulgaris (L.) Hull., (iarba neagră), Vaccinium 
corymbosum L., (afinul). 

b. S-au obţinut 2 extracte, unul hidroalcoolic (1:1) şi unul uscat (3:1) din fructele proaspete de Vaccinium vitis-
idaea (merişor) şi s-a realizat caracterizarea fizico-chimică a acestora din punct de vedere al conţinutului în 
arbutozidă şi acid benzoic.  

c. Au fost caracterizate din punct de vedere morfofiziologic, fitocenologic şi fitofarmaceutic unele specii 
oficinale de Galium şi Lamium din flora spontană, după cum urmează: Galium verum, Galium mollugo şi 
Lamium album. 

d. S-au obţinut: o tinctură (1:5) şi un extract fluid (1:1) la specia Galium verum din Galii veri herba (pulvis) și s-
a realizat caracterizarea fizico-chimică a celor două extracte atât din punct de vedere calitativ, prin 
cromatografie în strat subţire (CSS) cât şi cantitativ (spectrofotometric) pentru compuşii polifenolici 
(flavonoide, compuşi fenil-propanici). 

 
2013: 

a. S-a realizat un experiment subcronic (15 zile) pe şobolani albi Wistar care cu extractul de Galium verum în 
concentraţie de 25 mg/100 g animal, cu animale care a fost stresate anakinetic timp de 3 ore/zi, timp de 15 zile 
şi un alte animale care a primit extract şi a fost stresat anakinetic, conform datelor de mai sus. 

b. S-a urmărit efectul stresului anakinetic şi a suplimentării cu extract hidroalcoolic de Galium verum asupra 
motilităţii şi emotivităţii la şobolani.  

c. Analizele biochimice efectuate relevă faptul că administrarea extractului de Galium verum nu determină 
modificări importante ale parametrilor biochimici urmăriţi. În schimb, la lotul S stresul de imobilizare a 
determinat o creştere a nivelului glicemiei şi scăderea nivelului GOT seric. La lotul ES modificările 
biochimice sunt mult mai pregnante la toate nivelurile, constatându-se o revenire a glicemiei spre normal, o 
creştere a nivelului colesterolului seric şi scăderea nivelului transaminazelor serice. 

d. Modificările biochimice obţinute sunt în corelaţie cu cele morfologice ale organelor studiate.  
e. Rezultatele studiului histologic şi biochimic au demonstrat că administrarea extractului vegetal de Galium 

verum în condiţiile expunerii animalelor la stres anakinetic a indus modificări morfologice importante la 
nivelul întregului ansamblu constitutiv al axei hipotalamo-hipofizo-suprarenaliene, rezultate ce pledează în 
favoarea stimulării activităţii secretorii a acesteia, cu îmbunătăţirea funcţiei suprarenaliene, tiroidiene şi 
ovariene şi a nivelului glicemiei. 

f. S-a realizat un experiment subcronic (15 zile) pe şobolani albi Wistar cu extract de Vaccinium vitis idaea în 
concentraţie de 200 mg/100 g animal. Paralel a mai fost un lot de animale care a fost intoxicat cu alcool etilic 
500 (6 g/kg g. corp.) timp de 15 zile, şi un alt lot care a primit extract şi a fost intoxicat cu alcool etilic, 
conform datelor de mai sus. 

g. Rezultatele obţinute în cadrul experimentului nostru au relevat că extractul vegetal de Vaccinium vitis idea 
induce la şobolanii albi efecte modulatoare atât negative, cât şi pozitive asupra dinamicii întregului ansamblu 
de parametri funcţionali şi morfologici analizaţi în condiţiile intoxicaţiei subacute cu alcool etilic.  

h. Analiza rezultatelor obţinute a demonstrat efectul toxic al alcoolului etilic asupra dinamicii întregului 
ansamblu de parametri morfologici şi funcţionali luaţi în studiu. 

i. Administrarea singulară a extractului vegetal de merişor nu a determinat efecte toxice, în timp ce tratarea 
animalelor cu extract de merişor a avut efecte favorabile protectoare, preventive şi imunostimulatoare aproape 
la toate nivelele parametrilor luaţi în studiu, în condiţiile intoxicaţiei alcoolice. 

j. S-a realizat evidenţierea compoziţiei biochimice şi acţiunea farmacognostică şi biologică a unor extracte din 
specii ale genului Lamium 

k. S-au obţinut şi carcaterizat 8 specii de Lamium, 6 din specia Lamium album şi 2 din specia Lamium 
purpureum.  

l. S-a realizat un experiment subcronic (17 zile) pe şobolani albi Wistar care au primit tratament cu extractul de 
Lamium album şi Lamium purpureum în concentraţie de 20 mg/100 g animal. Paralel a mai fost un lot de 
animale care a fost stresat anakinetic timp de 2 ore/zi, timp de 17 zile şi un alt lot care a primit extract şi a fost 
stresat anakinetic, conform datelor de mai sus. 

m. Rezultatele studiului histologic, biochimic şi hematologic au demonstrat că administrarea extractului vegetal 
de Lamium album şi Lamium purpureum, în condiţiile expunerii animalelor la stres anakinetic subcronic, a 
avut efecte favorabile protectoare, preventive şi imunostimulatoare aproape la toate nivelele parametrilor luaţi 
în studiu, în timp ce tratarea animalelor cu extract de urzică moartă albă sau roşie nu a determinat efecte 
toxice. 
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2014 
a. S-a realizat un experiment subcronic (17 zile) pe şobolani albi Wistar cu extract de Lamium purpureum în 

concentraţie de 20 mg/100 g animal. Paralel a mai fost un lot de animale care a fost stresat anakinetic timp de 
2 ore/zi, timp de 17 zile şi un alt lot care a primit extract şi a fost stresat anakinetic, conform datelor de mai 
sus. 

b. Expunerea la stres anakinetic a animalelor tratate concomitent cu extract vegetal de Lamium purpureum a avut 
ca efect o creștere moderată a greutății timice, comparativ cu martorii, constatându-se o îngroșare mai 
accentuată a medularei, asociată unei hiperplazii moderate a limfoblastelor din zona medulară. Rezultatele 
privind dinamica greutății și morfologiei timusului la cele la cele două loturi experimentale sugerează în 
primul rând, lipsa de toxicitate, precum și un efect imunologic stimulator asupra populaţiei de limfocite a celor 
două extracte vegetale cu conținut bogat în polifenoli și flavonoide. 

c. Rezultatele studiului histologic, biochimic şi hematologic au demonstrat că administrarea extractului vegetal 
de Lamium purpureum, în condiţiile expunerii animalelor la stres anakinetic subcronic, a avut efecte 
favorabile protectoare, preventive şi imunostimulatoare aproape la toate nivelele parametrilor luaţi în studiu, în 
timp ce tratarea animalelor cu extract de urzică moartă roşie nu a determinat efecte toxice. 

2015 
a. S-a reușit demonstrarea efectelor hipotensoare, renalo-protectoare, suprarenalo-protectoare precum și anti-

stress al celor două extracte de merișor, ca urmare a unei toxicoze renale induse experimental prin intoxicarea 
cu paracetamol. 

 

09-360301: Rezultatele obținute în anii 2009-2015 sunt conforme cu obiectivul major al proiectului, precum şi 
cu obiectivele specifice fazelor. 

În cadrul proiectului, o importantă direcţie de cercetare a urmărit modularea activităţii unor sisteme enzimatice 
implicate în derularea proceselor membranare şi metabolice ale celulelor tumorale de către o serie de noi agenţi fizici 
(câmpul electromagnetic de mică frecvenţă şi intensitate) şi chimici (biopreparate polifenolice vegetale şi glucanice 
fungale) citostatic activi. Investigaţiile au permis aprecierea in vitro, pe modele experimentale adecvate, a 
comportamentului unor enzime cheie, implicate în desfăşurarea proceselor membranare şi metabolice ale celulelor 
tumorale, la tratamentul cu noi potenţiali agenţi antineoplazici de natură fizico-chimică, sursă de informaţie pentru 
elucidarea mecanismului lor de acţiune, ce stă la baza exprimării efectului antitumoral global al agenţilor bioactivi 
abordaţi. Ansamblul datelor obţinute în contextul investigărilor de biologie celulară şi moleculară asupra interacţiunii 
câmpurilor electromagnetice de mică frecvenţă şi intensitate, a agenţilor polifenolici şi glucanici oncostatic activi cu 
diferite componente ale membranei celulare asigură argumentaţia ştiinţifică pentru susţinerea implicării probabile a 
unui mecanism de acţiune membranotrop în exprimarea proprietăţii lor farmacologice antineoplazice. 

De asemenea, s-a analizat interacţiunea câmpurilor electromagnetice de mică frecvenţă şi intensitate, a 
agenţilor polifenolici şi glucanici oncostatic activi cu diferite componente subcelulare şi moleculare implicate în 
biosinteza proteinelor (polizomi, particule ribonucleoproteice, ADN, ARN) la nivelul celulelor canceroase. Cercetările 
au condus la decelarea unor mecanisme posibile de acţiune la nivel celular, subcelular şi molecular, rezultate extrem 
de utile în elaborarea unor strategii eficiente de tratament oncostatic de tip singular sau asociat. S-a constatat că, din 
punctul de vedere al amplitudinii impactului perturbator asupra aparatului genetic al celulelor tumorale, cel mai intens 
efect dezorganizator genetic l-a avut extractul polifenolic, urmat de cel glucanic şi la final câmpul electromagnetic 
aplicat discontinuu. Această ierarhizare sugerează existenţa unor căi diferite de acces în celulele tumorale şi de ţintire a 
unor structuri şi ultrastructuri intracelulare de control.  

Pe parcursul altor faze ale proiectului, s-a analizat influenţa unor aminoacizi, oligoelemente (B, Cu, Mn, Mo, 
Fe, Zn, soluţie de oligoelemente) si fitohormoni (auxina si citokinina) asupra activităţii unor enzime: glucozo 6-fosfat 
dehidrogenaza, izocitrat dehidrogenaza (ciclul pentozofosfaţilor) α-cetoglutarat dehidrogenaza, malat - dehidrogenaza 
(ciclul Krebs), catalaza şi peroxidaza la specia Fusarium graminearum, producătoare de micotoxine. Au fost obţinute 
rezultate originale privind comportamentul unor fungi producători de micotoxine, din punctul de vedere al evoluţiei 
unor parametri morfologici şi biochimici, în condiţiile introducerii în mediul de cultură a unor surse diferite de 
aminoacizi (acid glutamic, serină, metionină, histidină, lizină, valină, alanină, arginină şi asparagină). Cercetările 
complexe efectuate în acest context au permis evaluarea comportamentului unor enzime cheie, implicate în 
desfăşurarea proceselor metabolice, prin evaluarea cantitativă şi în dinamică a unor parametri biochimici 
(degidrogenaze, catalaza, peroxidaza) la specia Fusarium graminearum sub influenţa unor elemente biogene, cum sunt 
aminoacizii, oligoelementele si fitohormonii, fundament pentru stabilirea unor corelaţii între respectivii markeri 
biochimici fungali şi producerea de micotoxine. A fost, de asemenea, fundamentată relaţia intrinsecă dintre producerea 
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de micotoxine, de către specia Fusarium graminearum şi acţiunea diferitelor elemente biogene (aminoacizi, 
oligoelemente şi fitohormonii), aspect deosebit de important în strategia de combatere şi de reducere a efectelor nocive 
ale ciupercii fitopatogene în culturile de grâu. 

Una dintre directiile de cercetare din cadrul proiectului a vizat estimarea genotoxicităţii unor metale grele 
(plumb, cupru, zinc, crom), aplicate singular si in combinatii, si a repercusiunilor fenotipice ale modificărilor de la 
nivelul materialului genetic al unor sisteme vegetale de interes economic (soiuri de grau, orz, orzoaica). Realizarea 
obiectivelor stabilite a impus abordarea multidisciplinară (genetica, biochimie, biometrie, morfoanatomie, fiziologie) a 
problematicii studiate. Stabilirea gradului de toleranta a organismelor testate, prin evaluarea dozelor si concentratiilor 
la care efectele genotoxice se exprima fenotipic, punct de plecare in estimarea potentialului fitoremediativ al plantelor 
respective, cu efecte in reducerea noxelor chimice din mediu si, indirect, in cresterea calității vieții. Investigaţiile 
experimentale s-au finalizat cu evaluarea şi cuantificarea unor parametri pe specificul abordat: citogenetici, biochimici, 
enzimatici, morfoanatomici, fiziologici, biometrici, statistici, cu ajutorul cărora s-a estimat nivelul de stres indus de 
metalele grele testate asupra organismului vegetal.  

În vederea atingerii obiectivului propus, s-a urmărit evaluarea potențialului a doi aditivi alimentari, utilizați pe 
scară largă în procesarea alimentelor (E251 - azotatul de sodiu și E223 - metabisulfitul de sodiu), de a induce 
modificări la nivelul materialului genetic, modificări exprimate prin efectele asupra diviziunii celulare (indice mitotic, 
ponderea fazelor de diviziune) și prin formarea aberațiilor cromozomale. De asemenea, a fost analizat modul în care se 
reflectă interacțiunea dintre cei doi compuși și sistemul vegetal test folosit (Triticum aestivum L., soiului Dropia) 
supra creșterii în înălțime a plăntuțelor de grâu aflate în ontogeneză timpurie (7 zile de la germinare). S-a constatat că 
la durata de expunere de 6 ore, coeficienții de corelație dintre concentrația aditivului și creșterea în lungime a 
plăntuțelor de grâu au fost pozitivi (mult mai puternici pentru E251, comparativ cu E223) și negativi în cazul expunerii 
de 12 ore. Concentrațiile maxime testate au determinat declinul diviziunii celulare, exprimat prin valori scăzute ale 
indicelui mitotic. Toate concentrațiile testate de azotat de sodiu si metabisulfit de sodiu au indus creșteri ale 
procentului de aberații cromozomale ana-telofazice, în ambele durate ale tratamentului. 

Rezultatele obținute în acest studiu aduc informații suplimentare asupra profilului toxicogenomic al celor două 
substanțe chimice folosite în mod curent ca aditivi alimentari. Ele indică o amplitudine crescuta a modificărilor induse 
la nivelul materialului genetic, generate atât prin mecanismul clastogen (concretizat prin identificarea acelor aberații 
cromozomale apărute ca urmare a deteriorării structurii macromoleculei de ADN), cat și aneugen (proces care nu 
implică rupturi la nivel ADN, ci perturbări ale procesului de diviziune – cu precădere asupra kinetocorului și a fusului 
de diviziune – conducând la formarea de celule aneuploide sau poliploide). Ca urmare, se recomandă menținerea unei 
atenții permanente asupra potențialului genotoxic al acestor doi aditivi alimentari folosiți deja pe scară foarte largă, cu 
reconsiderarea utilizării lor excesive și identificarea de alternative mai sigure asupra sănătății consumatorilor. 

Tot în cadrul obiectivului 3, unul dintre sub–obiective a vizat cercetări privind optimizarea procesului de 
biodegradare a coloranţilor textili, pe cale aerobă, de către diferite tulpini microbiene, prin testarea a diferite surse de 
carbon şi azot, asociat cu testarea influenţei factorilor fizici în dinamica procesului şi identificarea mecanismelor de 
biodegradare (adsorbţie, absorbţie sau pe cale enzimatică). Coloranţii sintetici pun probleme datorită potenţialului 
toxic faţă de plante, animale şi om dar şi datorită faptului că sunt recalcitranţi la biodegradare, efluenţii proveniţi din 
industria textilă sau a coloranţilor fiind dificil de tratat prin metode fizice şi chimice uzuale.. Din acest motiv, tendinţa 
generală în biodegradare este de a identifica tulpini microbiene noi, cu capacitate naturală de degradare a coloranţilor 
azoici, obiectiv care a fost atins în cadrul proiectului. Experimentele efectuate au dus la identificarea de tulpini fungice 
şi levuriene capabile de bioremediere, al căror potenţial a fost optimizat prin modificarea diferiţilor parametri de 
proces. Mecanismele implicate în proces au fost determinate pe tulpini test (Phanerochaete chrysosporium MUCL 
38488, Aspergillus flavus MUCL 19006 şi Candida sp.), iar eficienţa procesului de bioremediere a fost apreciată prin 
evaluarea creşterii şi dezvoltării normale a microorganismelor implicate, analiza spectrofotometrică a produșilor de 
biotransformare ai coloranţilor textili şi aprecierea gradului de fitotoxicitate a coloranților textili și ai produșilor de 
degradare ai acestora prin evaluarea germinării (%) şi creşterii plantulelor de grâu, dar şi aprecierea genotoxicității 
asupra celulei vegetale (cuantificarea unor indici citogenetici în meristeme radiculare de grâu). Tulpinile valoroase din 
punct de vedere biotehnologic au fost reţinute în colecţia de microorganisme a Laboratorului de Microbiologie. 
Totodată, ca rezultat al cercetărilor efectuate au fost identificate şi reţinute în colecţia Laboratorului de Microbiologie 
tulpini microbiene cu înalt potenţial de bioremediere al coloraţilor textili şi au fost stabilite mecanismele prin care 
diferite specii de microorganisme acţionează pentru purificarea apelor reziduale din industria textilă sau a coloranţilor, 
aspect esenţial în crearea de noi tehnologii de bioremediere. 

Stabilirea interacțiunii dintre unele pesticide de sinteză și specii vegetale de interes agro-economic (non-țintă) a 
fost realizată în cadrul unor cercetări care au inclus un erbicid (Roundup) și un fungicid (Carbendazim) și două cereale 
(Hordeum vulgare L., soiul Adi și Secale cereale L., soiul Flora), în vederea evaluării stresului metabolic și enzimatic 
indus de aceste substanțe. Astfel, au fost realizate tratamente ale cariopselor cu concentrații diferite ale celor două 
pesticide (0,1%, 0,2%, 0,5% și 1,0%) pe o perioadă de 6 și 12 ore. Prelucrarea materialului biologic s-a realizat pe 
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plantule aflate în a 14-a zi de la germinare și a constat în cuantificarea modificărilor induse la nivelul unor procese 
metabolice (germinare, fotosinteză, respirație, transpirație, balanță hidrică, pigmenți asimilatori) și biochimice vitale 
(enzime cu rol antioxidant - catalaza, peroxidaza și superoxid-dismutaza). Sensibilitatea plantelor test a fost influențată 
de tipul de pesticid (mai intensă la Roundup), concentrație (dozele mari fiind mai agresive) și, în mai mică măsură, de 
durata tratamentului. Rezultatele obținute constituie argumente științifice privind efectul nociv al acestor substanțe 
asupra plantelor de cultură, verigi importante în lanțul trofic al animalelor și oamenilor, care, în final vor constitui 
surse de poluare a mediului biotic și abiotic. Prin cercetările întreprinse, se are în vedere tragerea unui semnal de 
alarmă asupra managementul pesticidelor care, în ultimii ani, invadează (prin modalități mai mult sau mai puțin ilicite) 
agricultura din țara noastră. 

 
09-360302: Rezultatele obţinute sunt conforme cu obiectivul major al proiectului, precum şi cu obiectivele specifice 
fazelor. 

Cercetările multidisciplinare desfăşurate în cadrul proiectului au urmărit investigarea structurii şi funcţiilor 
principalelor tipuri de ecosisteme, naturale şi antropizate din Podişul Central Moldovenesc, a interrelaţiilor biotop-
biocenoză şi a capacităţii lor de autoreglare, în condiţiile presiunii antropice şi schimbărilor climatice din ultimele 
decenii. Rezultatele cercetărilor au stat la baza identificării unor soluţii şi propuneri pentru menţinerea şi refacerea 
echilibrului ecologic, conservarea biodiversităţii, limitarea efectelor negative ale diferitelor activităţi umane şi pentru 
managementul durabil al resurselor naturale.  

În cadrul fazelor succesive au fost luate în studiu ecosisteme praticole, plantaţii forestiere şi agroecosisteme, 
tipuri de ecosisteme care până în prezent nu au făcut obiectul unor cercetări ecologice integrate. În urma observaţiilor 
şi cercetărilor efectuate pe teren au fost selectate staţiuni ecologice reprezentative pentru fiecare tip de ecosistem în 
parte; printre staţiunile selectate s-au numărat şi arii protejate incluse în Lista siturilor de interes comunitar Natura 
2000, după cum urmează: Movila lui Burcel ROSCI 0117 şi Fâneţele de la Glodeni ROSCI 0080 (fâneţe), pădurile 
Hârboanca şi Bălteni (ROSCI 0158), Dobrina ROSCI 0335, Micleşti (ROSPA0096) (jud. Vaslui, pădurile Poiana cu 
Schit şi Pietrosu – Dobrovăţ (incluse în situl Pădurea Bârnova – Repedea ROSCI 0135) (jud. Iaşi). Dacă pentru unele 
dintre aceste arii protejate au fost realizate în ultimii ani studii ştiinţifice şi planuri de management, în alte cazuri 
informaţiile disponibile, dar şi investigaţiile întreprinse pe teren au evidenţiat o serie de vulnerabilităţi, datorate 
impactului antropic, exercitat prin păşunat, agricultură, construcţii, turism ş. a., la care se adaugă schimbările 
climatice, ca factori naturali de impact. Cercetările efectuate au permis evaluarea situaţiei prezente a acestor situri de 
interes comunitar Natura 2000, contribuind cu un volum substanţial de date la cunoaşterea biodiversităţii şi la 
evaluarea stării de conservare a habitatelor, ca bază ştiinţifică pentru elaborarea unor măsuri adecvate de management. 

Cercetările ecopedologice şi pedobiologice au urmărit evaluarea şi caracterizarea următoarelor aspecte de interes 
ştiinţific şi practic: analiza elementelor caracteristice, edafice şi climatice ale specificului ecologic zonal şi local, 
analiza principalilor indicatori de calitate pedobiologici şi pedoecologici solurilor reprezentative pentru Podişul Central 
Moldovenesc, diagnoza pedobiologică, pe baza unor indicatori vitali şi enzimatici, diagnoza ecopedologice a troficităţii 
efective a resurselor de sol. Pe baza rezultatelor studiilor s-a apreciat că, pentru valorificarea optimă a potenţialului 
trofic al solurilor agricole, dar şi în scopul menţinerii şi conservării fertilit ăţii, sunt necesare o serie de măsuri 
tehnologice şi administrative; de asemenea, s-a subliniat importanţa unui management durabil al pădurilor din zonă şi a 
extinderii suprafeţelor cu plantaţii forestiere pe terenurile cu pajişti degradate antropic şi prin eroziune, precum şi pe 
alte terenuri neproductive. 

Cercetările de ecofiziologie vegetală au avut în vedere analiza principalilor parametri metabolici la speciile 
dominante/caracteristice din ecosistemele investigate, precum şi la speciile importante de plante de cultură: indicii 
fotosintetici, pigmenţii asimilatori, indicatori ai metabolismului hidric şi ai metabolismului glucidic. S-a urmărit 
evaluarea potenţialului acestor specii de valorificare a resurselor biotopului şi a gradului de adaptabilitate la condiţiile 
specifice zonei. 

O parte importantă a cercetărilor asupra biodiversităţii a fost consacrată microartropodelor edafice şi, cu 
precădere unor grupe reprezentative de acarieni edafici (oribatide, gamaside). S-a urmărit analiza cantitativă şi 
calitativă a mezofaunei edafice, studiul diversităţii şi analiza spectrului taxonomic, zoogeografic şi ecologic al faunei, 
analiza structurii comunităţilor de oribatide şi gamaside, în relaţie cu tipul de ecosistem şi cu particularităţile 
staţiunilor. În acest context au fost semnalate un gen (Berlesezetes), 11 specii (Berlesezetes ornatissimus (Berlese, 
1913), Oribatella similesuperbula Weigmann, 2001, Rhinoppia tridentata (Subias et Minguez, 1985), Ramusella 
(Ramusella) sengbuschi Hammer, 1968, Quadroppia monstruosa Hammer, 1979, Lauroppia fallax (Paoli, 1908), 
Liacarus (Dorycranosus) curtipilis Willmann, 1935, Liochthonius hystricinus (Forsslund, 1942), Machuella 
ventrisetosa bilineata Weigmann, 1976, Liebstadia willmanni Miko et Weigmann, 1966, Carabodes subarcticus 
Trägardh, 1902) şi o subspecie de oribatide (Sellnickochthonius rostratus hungaricus (Balogh, 1943)) noi pentru fauna 
Romaniei. De asemenea, 4 specii ale subord. Gamasina au fost identificate pentru prima dată în România 
(Antennoseius bacatus Athias Henriot 1961, Antennoseius dungeri Karg, 1965, Neoseiulus cucumeris (Oudemans, 
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1930) şi Hypoaspis heselhausi Oudemans, 1912) la aceşti taxoni adăugându-se o serie de specii rare, puţin citate. 
Pentru  alte specii rezultatele obţinute completează datele existente cu privire la biologia, ecologia şi corologia 
acestora. Analizele cenologice efectuate au adus argumente privind starea funcţională a ecosistemelor investigate, 
gradul de perturbare şi capacitatea de autoreglare a acestora.  

Investigaţiile entomofaunistice au urmărit analiza calitativă şi cantitativă a faunei de artropode şi evaluarea 
biodiversităţii acesteia, în funcţie de tipul de ecosistem şi condiţiile staţionale. În agroecosisteme s-a constatat că 
speciile de entomofaună utilă sunt prezente în toate staţiunile investigate; abundenţa acestor artropode şi ponderea 
grupelor sistematice menţionate indică faptul că, în ecosistemele analizate există un potenţial important de control pe 
cale naturală a populaţiilor de insecte dăunătoare şi, prin urmare nu se recomandă tratamente cu pesticide. Studiul 
ihneumonidelor, grup de himenoptere cu importanţă deosebită în controlul biologic al dăunătorilor, a condus la 
identificarea a trei specii noi pentru fauna României: Syntactus varius (Holmgr.), Anoncus gracilicornis (Holmgr.) şi 
Stenomacrus intermedius (Holmgr.), alături de o serie de specii rare sau foarte rare.  

O parte distinctă a investigaţiilor entomologice a fost consacrată relaţiilor trofice asociate unei specii, ca 
indicator de mare fidelitate cu privire la nivelul biodiversităţii, şi implicit la gradul de antropizare al unui ecosistem. A 
fost analizat complexul de paraziţi oofagi asociat speciei Cassida pannonica Suffrian, 1844 (Insecta, Chrysomelidae, 
Cassidinae), care la rândul ei este strâns legată trofic de Centaurea stoebe L. ssp. micranthos (Gugler) Hayek, specie 
nativă pentru Europa şi care a devenit invazivă în America de Nord. În acest context au fost evidenţiate o serie de 
relaţii trofice noi pentru ştiinţă, după cum urmează: Centaurea  stoebe / Cassida pannonica (relaţii plantă / fitofag), 
Cassida pannonica / Trichogramma evanescens, Cassida pannonica / Foersterella reptans, Cassida pannonica / 
Aprostocetus bruzzonis, Cassida pannonica / Tetrastichus clito (relaţii fitofag / parazitoid). 

De asemenea, au fost studiaţi paraziţii oofagi ai speciei Ostrinia nubilalis (Hübner 1796), principalul dăunător al 
porumbului din zona Podişului Central Moldovenesc. Au fost izolate mai multe suşe performante de Trichogramma 
evanescens West. (Trichogrammatidae), care au întregit colecţia institutului, ca suport pentru continuarea unor 
cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul combaterii biologice a unor dăunători ai plantelor cultivate, 
alternativă la mijloacele chimice curente, ce au impact nefavorabil asupra sănătăţii omului şi a mediului înconjurător 

 
09-360.401: Valorificarea unor specii de plante medicinale si aromatice, pe baza unor compusi bioactivi cu 
proprietati de „scavenger” si efecte stomahice, eupeptice, carminative si tonic digestive, utilizabile in formule de 
suplimente alimentare  

2009 
Faza I. Aspecte privind ecologia, biologia, compozitia chimica si utilizarile terapeutice ale principiilor active 
specifice plantelor de Dracocephalum moldavica L., Carum carvi L., Nepeta cataria L. si Polygala vulgaris L.; 
metode de extractie a principiilor active 

a) S-au ales cele mai potrivite populatii naturale si s-au infiintat culturi conventionale la speciile cercetate. 
b) S-a obtinut material vegetal optim si s-a realizat analiza fitochimica calitativa si cantitativa. 
c) S-au initiat culturi experimentale la speciile studiate. 
d) S-au selectat metodele de extractie a principiilor active caracteristice speciilor cercetate. 

Faza II. Initierea culturilor ecologice la Dracocephalum moldavica L., si Carum carvi L., identificarea si 
caracterizarea morfobiochimica a populatiilor naturale la speciile de  PMA luate in studiu 
a) S-au infiintat culturi/variante experimentale si s-a caracterizat morfo-biometric si biochimic materialul vegetal. 
b) S-a estimat productivitatea populatiilor naturale. 
c) S-a efectuat caracterizarea chimica a speciilor de Nepeta cataria si Carum carvi. 
Faza III. Initierea culturii in vitro la specia Nepeta cataria L., evaluarea capacitatii biosintetice a variantelor 
experimentale obtinute in cultura ecologica la Dracocephalum moldavica L., si  Carum carvi L. 
a) Culturile «in vitro» la specia Nepeta sp. au fost realizate.  
b) S-a selectat materialul biologic caracterizat printr-un potential biosintetic ridicat. 
c) S-a realizat analiza fitochimica calitativa la Dracocephalum moldavica L. si Carum carvi L.  
d) S-a obtinut  material vegetal sub forma de herba si de seminte folosit la insamantare.  
e) S-a efectuat analiza fitochimica si s-au elaborat formule de fitopreparate. 
2010 
Faza I. Obtinerea de extracte vegetale cu compusi de tip polifenolic, cumarinic si principii amare la 
Dracocephalum moldavica L., Carum carvi L., Nepeta cataria L. si Polygala vulgaris L.; evaluarea  
randamentului extractiv 
a) S-au obtinut diferite extracte, uleiuri volatile.  
b) Extractelor vegetale apartinand speciilor Dracocephalum moldavica L., Carum carvi L., Nepeta cataria L. si 

Polygala  vulgaris L. au fost caracterizate fitochimic. 
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Faza II. Identificarea bioformelor/chemotipurilor cu productivitate ridicata selectate din  populatii naturale si 
culturi conventionale; evaluarea incarcaturii microbiene a materialului vegetal si a extractelor vegetale. 

a) Din populatii naturale s-au prelevat speciile de Polygala vulgaris L. si Nepeta cataria L. 
b) S-a obtinut si caracterizat uleiul volatil din Nepeta cataria .  
c) S-a evaluat incarcatura microbiana a uleiurilor volatile obtinute de la Dracocephalum moldavica, Carum carvi  

si a extractului etanolic 30% de Polygala. 
d) S-au facut analize fitochimice la speciile de Polygala spp., Nepeta cataria, si Dracocephalum moldavica. 
2011 
Faza I.  Prognoza bioproductivitatii populatiilor de Carum carvi L., Nepeta cataria L. si Polygala  vulgaris L.; 
strategii de conservare si gestionare a speciilor studiate si caracterizarea fitochimica a variantelor 
experimentale la Dracocephalum moldavica L. si a complexului biologic activ la Polygala vulgaris L. 
a) S-a studiat bioproductivitatea la Polygala si Carum carvi, Dracocephalum moldavica, Nepeta cataria.  
b) S-au obtinut diferite extracte si s-au evaluat fitochimic. 
c) S-au obtinut si caracterizat uleiurile volatile. 
d) Au fost elaborate tehnici de conservare si gestionare  (in situ, ex situ, in special tehnica multiplicarii in vitro) 
Faza II:  
II.1. Testarea fitobiologica a extractelor vegetale obtinute din speciile investigate pe baza caracterizarii 
fitochimice a complexului bioactiv; testarea citotoxicitatii si citogenitatii pe celula vegetala. 
a) Fitopreparatele s-au testat experimental pe Triticum aestivum L. prin teste citogenetice. 
b)  S-a evaluat capacitatea de germinatie, testul de crestere si acumularea de biomasa.  
II.2. Identificarea variantelor experimentale optime pentru multiplicarea biotipurilor/chemotipurilor valoroase; 
analiza fitochimica cantitativa si calitativa a materialului vegetal obtinut prin multiplicarea neconventionala. 
a) Pe terenurile experimentale de la Piatra Neamt si Secuieni au fost cultivate speciile de PMA studiate. 
b) S-au aplicat cele mai optime metode agrotehnice specifice culturii ecologice. 
c) S-a realizat analiza fitochimica calitativa a speciilor studiate pentru diferite clase de compusi. 
II.3. Selectia si elaborarea unor formule/fitopreparate utilizabile ca suplimente alimentare cu efecte stomahice, 
eupeptice, carminative si tonic digestive. 
a) Au fost elaborate sapte formule de ceai. 
2012 
Faza II. Caracterizarea uleiurilor volatile de la speciile Mentha viridis L., Mentha piperita L., Coriandrum 
sativum L., Origanum vulgare L. de proveniente diferite 
a) S-a realizat un studiu complet si complex la 2 soiuri de Coriandrum sativum var. macrocarpa  
b) S-au caracterizat farmacologic extractele. 
2013 
Faza I. Identificarea si caracterizarea unor fitocomplecsi / principii active obtinuti din plante medicinale si 
aromatice prelevate din flora spontana, culturi experimentale si/sau multiplicate in-vitro, pentru utilizarea 
acestora in suplimente alimentare 
a) S-au obtinut fitocomplecsi cu proprietati farmacologice. 
b) S-au identificat si caracterizat principiile active existente in speciile luate in studiu.  
c) S-au elaborat formule de suplimente alimentare. 
2014 
Faza I. Identificarea şi caracterizarea biologică şi fitochimică a unor specii de PMA mai puţin utilizate în 
vederea evaluării potenţialului antioxidant şi antiradicalar (scavenger). 
a) S-a caracterizat fitocomplecsul de plante medicinale si aromatice. 
b) S-au realizat multiplicari in-vitro, culturi conventionale si ecologice. 
c) S-au obtinut diferite tipuri de extracte vegetale si s-a determinat activitatea antioxidanta. 
d) S-a determinat citotoxicitatea, citogenitatea extractelor vegetale. 
e) S-au stabilit factorii pedoclimatici care influenteaza dezvoltarea culturilor conventionale. 
f) S-au studiat fitochimic PMA cu potential antidiabetic prin obtinerea de extracte vegetale si s-au elaborat 

formule de fitopreparate. 
Faza II. Evaluarea fitocomplexului şi stabilirea acţiunii antioxidante din extracte şi alcătuirea unor formule de 
suplimente alimentare ca adjuvante în terapia disfuncţiilor digestive. 

a) S-a caracterizat fitocomplexul speciilor studiate si s-au realizat analize fitochimice.  
b) S-a stabilit caracterul antioxidant al compusilor flavonoidici si fenolici. 
c) S-au alcatuit unele formule (asocieri) care pot fi utilizate in scopul propus. 
Faza III. Evaluarea resurselor vegetale, plante medicinale si aromatice, din zona Deltei Dunarii si oportunitati 
de dezvoltare bioeconomice 
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a) S-au identificat si caracterizat 15 specii  de plante medicinale si aromatice care sunt folosite in etnofarmacia 
din zona Deltei Dunarii.  

b) S-au prelevat multe specii de medicinale  si aromatice (19 la numar) si 12 specii au fost analizate fitochimic 
calitativ si cantitativ. 

c) S-au evaluat unele areale naturale de plante medicinale si aromatice din zona Deltei Dunarii 
2015 
Faza 1. Evaluarea posibilitatilor de introducere in cultura a unor specii de plante medicinale caracteristice zonei 
dupa analiza morfo-fitochimica; stabilirea parametrilor minim necesari in conformitate cu normativele in vigoare 
referitoare la conservarea si valorificarea biodiversitatii din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. 
a) S-au inventariat o serie de specii utile in fitoterapie si gastronomie 
b) S-au selectat speciile cu posibilitati de introducere in cultura ecologica 
c) S-a realizat analiza morfo-fitochimica si s-au caracterizat unii parametrii agrotehnici  
d) S-au realizat studii fitochimice calitative si cantitative pentru speciile analizate. 
e) S-au stabilit tehnologiile de cultura in sistem ecologic. 

Faza 2. Identificarea unor corelatii functionale biotic/abiotic utile in prelevarea unor specii de PMA din Delta 
Dunarii pentru stabilirea conditiilor favorabile cu influente asupra capacitatii biosintetice  
a) S-au identificat arealele de crestere a PMA si s-au obtinut informatii referitoare la compozitia chimica a 

solurilor si apelor; 
b) S-au evaluat anumiti parametrii morfologici pentru biomasa si s-au caracterizat fitochimic speciilor cercetate.  
Faza 3. Identificarea si dozarea fitocomplexului bioactiv util in alcatuirea unor formule de suplimente alimentare 
cu proprietati de scavenger si propunerea elaborarii unor “marci locale 

a) S-a identificat si prelevat materialului vegetal la anumite specii de plante  
b) S-a caracterizat fitochimic fiecare specie luata in studiu. 
c) S-a prelevat si dozat fitocomplexului la specia Hippophaë rhamnoides L. din cultura ecologica. 
d) S-au prelucrat informatiilor/legislatiei referitoare la denumirea „marca locala 
e) S-a evaluat potentialul de valorificare a fitocomplexului unor specii de Lamiaceae (Nepeta, Agastache), 

prelevate din areale naturale (in situ), culturi experimentale si colectii (ex situ). 
 

09-360402: 
2009 

Faza I.  Speciile de plante medicinale antidiabetice, identificate si descrise in biomurile zonelor tropicale, 
subtropicale si temperate ale lumii.  
a) S-au prelucrat date din literatura la plante cu proprietati antidiabetice. 
b) S-au caracterizat biotopurile propice dezvoltarii populatiilor naturale de plante antidiabetice. 
c) S-au evaluat factorii de mediu pentru selectarea arealelor mai putin antropizate. 
d) S-au descris datele referiotare la biodiversitate a plantelor in fitoterapia traditionala a diabetului, in America de 

Nord si Europa. 
   2010 
Faza I. Flora regionala de plante medicinale antidiabetice din zona montana si submontana a judetului Neamt  
a) S-au realizat liste si s-a descris continutului in principii active. 
b) S-au efectuat studii de etnofarmacie ale plantelor antidiabetice. 
c) S-au inventariat, descris si caracterizat populatii de plante cu efect antidiabetic pe diferite criterii. 

 
   2012 
Faza I. Cercetari privind biodiversitatea unor specii medicinale si aromatice cu potential antidiabetic; obtinerea de 
extracte vegetale si caracterizarea fitocomplexului biologic activ cu proprietati antidiabetice 

a) S-a descris dinamica populatiilor naturale in acord cu conditiile de mediu din arealele supuse investigatiilor. 
b) S-au selectat, identificat si caracterizat populatiile naturale de Inula sp. din zona de nord-est a Moldovei. 
c) Au fost evaluati parametrii morfologici pentru aprecierea biomasei. 
d) S-au obtinut tipuri de extracte vegetale cu stabilirea DER-ului. 
e) S-au evaluat unele principii active utile (fitocomplex) in alcatuirea unor posibile formule cu potential 

antidiabetic. 
2013 
Faza I. Evaluarea morfo-biochimica a unor populatii naturale de plante medicinale si aromatice cu proprietati 
antidiabetice in corelatie cu unii factori de mediu 
a) S-au evaluat morfo-biochimic unele populatii naturale de plante medicinale si aromatice. 
b) S-au caracterizat topoclimatic si pedochimic habitatele naturale la populatii de Inula helenium. 
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c) S-au caracterizat solurile zonei carpatice si subcarpatice a judetului Neamt. 
d) S-a evaluat biomasa si s-au caracterizat fitochimic unele populatii naturale de Inula helenium. 
e) S-au analizat fitochimic calitativ si cantitativ extracte vegetale de Stachys officinalis L. 

 
2014 
Faza I. Evaluarea biodiversităţii unor plante medicinale şi aromatice cu potenţial antidiabetic pe baza screening-
ului fitochimic preliminar  
a) S-au evaluat populatii naturale neantropizate si s-au stabilit corelatiile intre actiunea factorilor de mediu. 
b)  S-au caracterizat si evaluat fitochimic speciile Sambucus nigra, Helichrysum arenarium, Helichrysum 

italicum, Achillea millefolium  
Faza II. Analiza unor extracte vegetale cu potential antiabetic prelevate de la plante din partea de Nord Est a 
Romaniei. Evaluarea unor bazine  naturale in scopul conservarii biodiversitatii 
a) S-au analizat populatii naturale de Inula helenium si s-au caracterizat fitochimic speciile Sambucus racemosa, 

Aronia melanocarpa Michx.–Elliott (scorus negru).  
b) S-au analizat chimic cantitativ extracte de Helianthus tuberosus 
c) S-au evaluat unele bazine  naturale in scopul conservarii biodiversitatii. 

 
2015 
Faza I. Identificarea speciilor PMA cu actiune antidiabetica si hipoglicemianta prezente in unele produse 
naturiste si evaluarea fezabilitatii utilizarii amprentarii moleculare a acestora  
a) S-a intocmit un chestionar si s-au realizat interviuri cu vanzatorii individuali de produse naturiste. 
b) S-au identificat, inventariat şi descris speciile de plante medicinale si aromatice (PMA) antidiabetice si 

hipoglicemiante utilizate in zona geografica de interes. 
c) S-au identificat şi descris speciile de plante care pot substitui accidental sau voluntar speciile cu potential 

fitoterapeutic.  
d) S-a utilizat amprentarea moleculara (ADN barcoding) pentru autentificarea speciilor de PMA. 
e) S-au caracterizat morfologic si biochimic PMA.  
Faza II. Evaluarea autenticitatii unor produse naturiste si suplimente alimentare cu efecte antidiabetice si 
hipoglicemiante in raport cu impactul potential asupra sigurantei consumatorului  
a) S-a realizat documentarea folosirii amprentarii moleculare (biochimice si ADN) 
b) Au fost caracterizate 18 specii de PMA cu actiune antidiabetica si hipoglicemianta din punctul de vedere al 

utilizarii amprentarii moleculare.  
c) S-au testat unele suplimente alimentare care contin specii PMA pentru autentificarea compozitiei lor.   

  
 

4. Prezentarea rezultatelor 
4.1. Rezultate concretizate în studii, proiecte prototipuri (produse), tehnologii, alte rezultate (inclusiv fila de catalog a 

produsului, tehnologiei sau serviciului – după modelul anexat): 
 
Denumirea 
proiectului 

Tipul rezultatului Efecte scontate 

 

09-360101 

2012/- optimizare metoda HPLC-MS selectiva, sensibila si destul de 
simpla pentru determinarea simultana a 11 compusi polifenolici din 
extracte de plante; validare partiala a metodei, in termeni de 
sensibilitate, domeniu de liniaritate, repetabilitate a raspunsului. 
- corelarea structurii compusilor identificati ca si principii active cu 
mecanismul de tip transfer de elextroni-transfer de hidrogen specific 
activitatii anti-radicalice si cu efectele terapeutice raportate in 
literatura. 

2012- metoda dezvoltata s-a dovedit 
robusta si se poate aplica pentru analiza 
de rutina a compusilor polifenolici din 
extracte de plante. 
- atribuire cat mai exacta a mecanismelor 
de actiune si reactiilor metabolice pentru 
fiecare dintre compusii de interes 
identificati. 
 

2013/ Optimizare metoda HPLC-MS selectiva, sensibila si destul de 
simpla pentru determinarea simultana a 11 compusi polifenolici din 
extracte de plante; validare partiala a metodei, in termeni de 
selectivitate, precizie, exactitate, linearitate, limita de detecţie şi limit ă 
de cuantificare. 
- Optimizare metodă electroforeză capilară pentru detecția a5 azizi din 
plante validare partiala a metodei, in termeni de selectivitate, precizie, 
exactitate, linearitate, limita de detecţie şi limit ă de cuantificare. 
- Obținerea de biosenzori sensibili pentru detecția unor insecticide 
Studiu privind eficienta tehnicilor HPLC cu detectori diferiti in 

2013/ Metodele de cromatografie, 
electroforeză capilară și electrochimice 
dezvoltate și validate parțial s-au dovedit 
robuste si se pot aplica pentru analiza de 
rutina a diverșilor compusi activi din 
extracte de plante sau a unor metale grele. 
- biosenzori sensibili pentru detecția de 
insecticide 
Elaborarea unor noi tehnici de 
spectrometrie, electroforeza, 
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separarea, identificarea si dozarea cantitativa a compusilor polifenolici 
din plante medicinale  
- Metoda optimizata de cunatificare a polifenolilor prin HPLC - UV-
VIS 
Studiu privind compusii vegetali cu efect fotoprotector 
- Metode (3) de evaluare a activitatii antioxidante a extractelor vegetale 
studiate   

-Model experimental in vitro de evaluare a efectului fotoprotector al 
compusilor naturali de origine vegetale 
-Lucrari prezentate si comunicate la conferinte nationale/internationale 

cromatografie, microscopie pentru 
detectia unor compusi biologic activi de 
interes terapeutic   
Date preliminare  in vederea stabilirii 
parametrilor operaționali optimi in  
caracterizarea   vitaminelor hidrosolubile 
prin electroforeza. 
 
 
 
 
 

2014/Determinarea compozitiei specifice si a modificarii profilelor de 
concentratii a unor substante active (polifenoli) din plante in functie de 
perioada de recoltare si variabilitatea factorilor de mediu. 
 

2014/Stabilirea principalilor factori de 
mediu care influenteaza nivelul de 
concentratie acumulata de substante 
active in speciile de plante luate in studiu 
si valorificarea mai buna a speciilor de 
plante. 
 

2015/ 
Studiu 
 
Metoda 
 
 
Model experimental 
 

2015/ 
Selectarea parametrilor de extracție 
optimi în vederea obținerii unor extracte 
apoase de propolis cu un conținut ridicat 
în substanțe biologic-active ; 
 
Dezvoltarea unei metode de analiză a 
extractelor prin electroforeză capilară 
zonală și validarea parțială a acesteia  
 
Obținerea nanoparticulelor de aur pornind 
de la extractele apoase de propolis și 
acidul cloroauric, selectarea condițiilor 
optime de biosinteză ; Caracterizarea 
fizico-chimică și biologică a 
nanoparticulelor de aur obținute. 

 

09-360102 

studiul privind metabolitii secundari farmacologic activi din plante. 
-metode calitative pentru evaluarea polifenolilor si polizaharidelor 
continute in extractele vegetale obtinute. 
-metode cantitative sensibile pentru determinarea continutului in acizi 
polifenolici, flavonoide, polizaharide. 
-metode spectrofotometrice si spectrofluorimetrice pentru testarea 
potentialului antioxidant al extractelor vegetale. 
2010 
-metode calitative pentru evaluarea morfologiei celulare  
-metode cantitative sensibile pentru evaluarea viabilitatii celulelor 
crescute in prezenta extractelor testate  
-metode spectrofotometrice pentru testarea activitatii antimicrobiene a 
extractelor vegetale. 
2011 
- studiu comparativ privind metodele de determinare a capacitatii 
antioxidante a compusilor vegetali; 
-obtinerea a 3 variante de fitocomplex dupa testarea pe diferite tipuri de  
culturi  celulare;  
-metode spectrofotometrice pentru determinarea continutului de 
polifenoli ; 
-metode spectrofotometrice si spectrofluorimetrice pentru testarea 
activitatii antioxidante a fitocomplecsilor vegetali. 
2012 
- studiu privind metodele de testare in vitro a biocompatibilitatii 
compusilor vegetali; 
-metode spectrofotometrice (2) pentru determinarea citotoxicitatii 
fitocompusilor; 
-metoda de microscopie optica pentru evaluarea morfologiei celulare; 
-selectarea a 2 variante de fitocompus dupa testarea in vitro;  
- model experimental in vitro de inducere a inflamatiei cu agenti 
chimici; 
-metode experimentale (2) de tratare a inflamatiei cu fitocompusi: 
cotratament si pretratament; 

2009 
valorificarea superioara a plantelor 
medicinale autohtone in vederea obtinerii 
de fitopreparate de uz uman si veterinar. 
-largirea gamei de produse 
fitofarmaceutice. 
- imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei 
2010 
-valorificarea superioara a plantelor 
medicinale autohtone in vederea obtinerii 
de fitopreparate de uz uman si veterinar. 
-largirea gamei de produse 
fitofarmaceutice. 
-imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei 
2011 
-valorificarea superioara a plantelor 
medicinale autohtone in vederea obtinerii 
de fitopreparate de uz uman si veterinar. 
-largirea gamei de produse 
fitofarmaceutice. 
-imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei 
2012 
-valorificarea superioara a plantelor 
medicinale autohtone in vederea obtinerii 
de fitopreparate de uz uman si veterinar. 
-largirea gamei de produse 
fitofarmaceutice. 
-imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei 
2013 
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-metode de evaluare a activitatii antiinflamatoare prin analiza ciclului 
celular, a gradului de peroxidare lipidica si a sintezei de colagen tip I. 
2013 
- studiu privind compusii polifenolici din plante cu rol in regenerarea 
tisulara si biopolimerii matriceali implicati in refacerea tesuturilor 
lezate ; 
- obtinerea a 3 variante de fitoprodus cu structura poroasa si  formula 
optima; 
-metode de reticulare a fitoproduselor folosind un agent chimic (EDC)  
si un compus natural (riboflavina); 
 -metode spectrofotometrice (2) pentru determinarea gradului de 
reticulare si biodegradare; 
-model experimental in vitro de inglobare a celulelor in porii 
produselor; 
 - metoda  de microscopie de fluorescenta pentru evaluarea proliferarii 
si morfologiei celulelor inglobate; 
-metode spectrofotometrice(2) de evaluare cantitativa a viabilitatii 
celulare si a ADN-ului celulelor inglobate in suporturile poroase. 
2014 
- studiu privind tehnicile de obtinere si caracterizare a biopreparatelor 
conditionate sub forma solida, destinate medicinei regenerative; 
- studiu privind metodele si modelele experimentale de analiza a 
biocompatibilitatii fitopreparatelor utilizate in medicina regenerativa; 
- metoda spectrofotometrica de determinare a gradul de biodegradare; 
- metoda de evaluarea a marimii porilor- prin microscopia electronica 
de scanning; - metoda gravimetrica de evaluare a gradului de gonflare; 
- optimizarea metodelor de determinare a viabilitatii si apoptozei 
celulare; 
- metode de evaluare a biocompatibilitatii prinanaliza contactelor 
focale si a organizarii citoscheletului; 
- modele experimentale in vitro de regenerare a tesutului dermic prin 
cocultivarea fibroblastelor dermale si keratinocitelor umane. 
2015 
-studiu privind celulele stem implicate in regenerare si efectele 
compusilor naturali asupra proliferarii si diferentierii acestora; 
-optimizarea procedeului de izolare a celulelor stem mezenchimale din 
tesut adipos uman; 
-metoda optima de inglobare a celulelor stem in variante de suporturi 
naturale 3D; 
-modele experimentale in vitro pentru analiza a influentei suporturilor 
naturale asupra cresterii celulelor stem izolate; 
-metode de evaluare a gradului de biocompatibilitate al suporturilor 
conditionate prin liofilizare folosind o cultura de celule stem 
mezenchimale; 
  - metodele de evaluare a potentialului keratinogenic al celulelor stem 
mezenchimale, obtinute in laboratorul nostru; 
-modele experimentale in vitro pentru testarea eficientei 
fitocompusului selectat, respectiv suportul 3D colagen-extract de pelin, 
raport-10:1;  
- bioprodus eficient in procesul de regenerare a tesutului dermic lezat, 
respectiv ulceratie cronica. 

-valorificarea superioara a plantelor 
medicinale autohtone in vederea obtinerii 
de fitopreparate de uz uman si veterinar. 
-largirea gamei de produse 
fitofarmaceutice. 
-imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei 
2014 
- valorificarea superioara a plantelor 
medicinale autohtone in vederea obtinerii 
de fitopreparate de uz uman si veterinar; 
- largirea gamei de produse 
fitofarmaceutice; 
- imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei. 
2015 
-valorificarea superioara a plantelor 
medicinale autohtone in vederea obtinerii 
de fitopreparate de uz uman si veterinar; 
-largirea gamei de produse 
fitofarmaceutice; 
-imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei. 

 
 

09-360103 
 

studii privind actiunea colagenului exogen asupra procesului inflamator 
s-a cuantificat rolul fosfatazei alcaline plasmatice in diferite afectiuni 
S-au identificat activatorii si inhibitorii specifici ai acestei enzime in 
vederea asigurarii unei activitati catalitice superioare 
S-a  stabilit metoda de dozare a activitatii enzimatice a fosfatazei 
alcaline 
 

Evaluarea  unor  mecanisme celulare si 
moleculare (implicate in refacerea  
tisulara) privind influenta colagenului 
exogen asupra procesului inflamator 
Stabilirea  tehnicilor biologice de obtinere 
a biomaterialului non-inflamator, 
complexul colagen – fosfataza alcalina 
solubila 
Largirea gamei de bioproduse cu 
aplicabilitate in medicina regenerativa,  in 
tratamentul plagilor dermice 
Imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei 

S-au realizat cercetari privind sursele de materie prima pentru obtinerea 
biopolimerilor matriceali si cercetari privind proiectarea si realizarea de 
biomateriale colagenice cu calitati performante, adaptate cuplarii 

Definitivarea tehnologiilor de obtinere a 
biomaterialelor colagenice in diverse 
forme de conditionare, adaptate cuplarii 
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enzimei. 
Au fost finalizat fluxul tehnologic etapizat, derularea intregului proces 
de prelucrare, extractie si obtinere a biomaterialelor colagenice cu 
calitati de biocompatibilitate corespunzatoare utilizarii acestuia in 
domeniul biomedical dupa cuplarea cu fosfataza alcalina  
Au fost sintetizate datele privind schemele fluxurilor tehnologice 
specifice de obtinere  a categoriilor de materiale colagenice in diverse 
forme de conditionare:  biomateriale poroase, membrane, geluri. 
 

materialului enzimatic 
Stabilirea  tehnicilor biologice de obtinere 
a biomaterialului  compozit non-
inflamator, complexul prin cuplarea 
colagenului cu fosfataza alcalina solubila 
Largirea gamei de bioproduse cu 
aplicabilitate in medicina regenerativa,  in 
tratamentul plagilor dermice,  
Imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei 
 

Descrierea tehnologiei de obtinere a biopreparatului colagen – 
fosfataza alcalina 
Descrierea tehnologiei de conditionare a compozitului sub forma 
buretoasa 
Descrierea tehnologiei de conditionare a compozitului colagen – 
fosfataza alcalina sub forma de membrana 
A fost diversificata gama de produse preconizata a fi realizata prin 
obtinerea unui compozit antiinflamator colagen – α chemotripsina 

 

Stabilirea  tehnicilor biologice de obtinere 
a biomaterialului  compozit non-
inflamator,  prin cuplarea colagenului cu 
fosfataza alcalina solubila   
Definitivarea tehnologiilor de obtinere a 
biomaterialelor colagenic – enzima, 
conditionate sub forma de membrana si 
sub forma buretoasa 
Largirea gamei de bioproduse cu 
aplicabilitate in medicina regenerativa,  in 
tratamentul plagilor dermice, prin 
realizarea biopreparatului antiinflamator 
colagen – α chemotripsina 
 

Au fost realizate cercetari privind comportamentul biomaterialelor 
compozite colagen – enzima in sisteme de culturi celulare si prin 
tehnici de citometrie influx. 
A fost realizata si depusa la OSIM documentatia privind cererea de 
brevet de inventie a rezultatelor obtinute in urma derularii contractului. 

Au fost evaluate calitatile biologice si de 
biocompatibilitate ale biomaterialelor 
compozite cu efect antiinflamator  
Obtinerea Brevetului de Inventie si 
transferul catre o societate comerciala 
interesata in producerea biomaterialelor 
 

Studiul comportamentul celular in prezenta extractelor vegetale  
Stabilirea metodelor optime de extractie si caracterizare a principalelor 
materii prime bioactive ce vor fi utilizate pentru realizarea obiectivului  
proiectului. 

Asigurarea cerintelor de 
biocompatibilitate impuse de utilizarea in 
domeniul medical. 
Obtinerea de produse finite (compozit 
scaffold – enzima - extracte vegetale cu 
activitate antiinflamatorie crescuta) cu 
formulari noi  corespunzatoare tratarii 
eficiente a plagilor  tegumentare. 
 

Protocol la nivel de laborator privind determinarea randamentului de 
hidroliza enzimatica a biomasei vegetale provenita din diferite specii 
de plante, precum si a randamentului de conversie 
 
Tehnologie de obtinere de suporturi biopolimerice  stabile, care sa 
permita incorporarea diferitelor extracte fitoterapice, si a uleiurilor 
esentiale fitoaromatice cu grad mare de hidrofobie. 

Valorificarea superioara a deseurilor 
provenite din diferite procese industriale, 
si a diminuarii fenomenelor de poluare 
prin obtinerea unor enzime hidrolitice 
 
Obtinerea de hidrogeluri cu puternic efect 
antiseptic, antiinflamator, antibacterian, 
cicatrizant, decongestiv utilizabile in 
tratarea diferitelor leziuni tegumentare, 
eczeme, inflamatii herpetice, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiu privind alelopatia si elaborare protocol laborator Schema variante experimentale în 
laborator 

Studii cu privire la activitatea antioxidanta a compusilor flavonici din 
extractele de Vaccinium myrtillus si Ribes nigrum in procesul de 
inhibare a formarii radicalilor liberi si implicit in prevenirea si 
stoparea oxidarii lipidelor membranare, studii ce vor fi realizate cu 
ajutorul tehnicilor de spectroscopie si utilizand lipozomi ca modele 
artificiale de membrana. 

- elaborarea schemei tehnologice 
privind intreruperea mecanismului de 
oxidare a lipidelor membranare prin 
inhibarea actiunii radicalilor liberi 
utilizand tehnici spectroscopice; 
 

Studii cu privire la fenomenul de stres oxidativ, metode de inducerea 
stresului şi a sistemelor antioxidante; alegerea factorilor de stres ce vor 
actiona asupra speciilor Vaccinium myrtillus si Ribes nigrum. 
 

 

- alegerea potrivita a metodei de lucru 
conform conditiilor de laborator 
existente; 
- identificarea factorilor de stres 
potiviti şi a speciilor de plante; 
-aprofundarea cunostintelor cu privire 
la stresul oxidativ şi implicatiille 
acestuia; 
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09-360104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport de cercetare 
Studii, documentare 
Elaborare protocol laborator 
 
Analize, studii preliminare, teste in conditii de laborator 

Recunoasterea si punerea in evidenta a 
efectului inhibitor/stimulator care 
influenteaza procesul de germinatie 

Studiu proiect 
Elaborare protocol laborator 
 
Analize, teste in conditii de laborator  
Raport de cercetare 
 

Prevenirea si incetinirea procesului de 
oxidare a lipidelor membranare ca 
urmare a atacului radicalilor liberi cu 
ajutorul compusilor flavonici din din 
extractele de Vaccinium myrtillus si 
Ribes nigrum 

Raport de cercetare 
Optimizare solutie 
Studii privind solutionarea problemelor 

 Realizarea controlului buruienilor; 
Utilizarea optimă a mijloacelor de 
protecţie a plantelor şi reducerea 
impactului asupra mediului ambiant 

Studiu proiect 
Optimizare protocol laborator 
Raport de cercetare 
 

Prevenirea oxidarii lipidelor 
membranare ca urmare a atacului 
radicalilor liberi cu ajutorul unor 
compusi flavonici sintetici si 
naturali din extracte de Ribes nigrum 

Studii de cercetare 
Solutie noua 
Raport de cercetare 

Studii privind prevenirea oxidarii 
lipidelor membranare–proces 
important in aparitia si dezvoltarea 
unor boli; Identificarea si 
imbunatatirea tehnologiilor de 
prevenire a pierderilor cauzate de 
reactii de hipersensibilitate existente 
la nivelul plantelor 

Studii activitate antimicrobiana 
Raport de cercetare 

Studii privind activitatea 
antimicrobiana a celor 2 extracte 
vegetale asupra a 4 tulpini 
bacteriene (Escherichia coli, 
Bacillus subtilis, Bacillus 
licheniformis, Bacillus cereus)  si o 
tulpina fungica (Candida albicans) 

Studii activitate alelopatica 
Raport de cercetare 
 

Studii privind interactiunile 
alelopatice ale  celor 2 extracte 
vegetale asupra germinatie unor 
seminte de legume (varza, tomate, 
ardei gras, castraveti) si cereale 
(porumb si grau) 

Studii fizico-chimice si biochimice 
Raport de cercetare 
 

Evaluarea proprietatilor fizico-
chimice si biochimice a celor 2 
extracte vegetale apoase luate in 
studiu 

Studii privind evaluarea metodelor de extractie 
Raport de cercetare 
 

Identificarea  celor mai bune metode 
de extractie si testarea preliminara a 
principalelor clase de compusi activi 
dintr-o serie de extracte vegetale 
obtinute prin 3 metode: percolare, 
extractie Soxhlet, ultrasonicare 
urmata de macerare, cu diversi 
solventi: alcool etilic 98°, metanol 
100%, metanol 80%, cloroform, n-
hexan, obtinute din 2 plante: 
Ambrozia-Ambrosia artemisiifolia 
L. si Marul lupului-Aristolochia 
clematitis L. 

Studii privind evaluarea potentialului antibacterian 
Raport de cercetare 

Evaluarea potentialului antibacterian 
al speciilor Aristolochia clematitis 
L. si Ambrosia artemisiifolia L.  
impotriva a 2 tulpini bacteriene: 
Bacillus subtilis si Pseudomonas 
aeruginosa, bacterii Gram (+) 
respectiv Gram (-)    

Studii privind metodele tehnologice  de extractie (percolare; 
ultrasonicare+macerare) 
Schema tehnologica de extractie 
Raport de cercetare 

Alegerea principalei tehnologii de 
extractie reproductibile in conditii 
de laborator 
Elaborarea si dezvoltarea schemei 
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tehologice 
Elaborarea schemei de operatii 
pentru obtinerea a 8 mixuri de 
extracte apoase 

Analiza mixurilor de extracte prin metoda GC-MS 
Raport de cercetare 

Identificarea unui numar de 11-16 
compusi/proba, cu un numar de 8 
compusi comuni tuturor probelor 

Studii activitate antimicrobiana 
Raport de cercetare 

Studii privind activitatea 
antibacteriene a mixurilor de 
extracte vegetale asupra a 2 tulpini 
bacteriene: Bacillus subtilis (ATCC 
6633) si Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC 27853) 

Studii activitate biologica 
Raport de cercetare 

Studii privind influentele alelopatice 
ale  mixurilor de extracte vegetale 
din cele 2 plante studiate, asupra 
germinatie unor seminte (salata, 
secara si grau) 

 
 

09-360106 
 

2009/ Obtinerea in laborator a unor membrane polimerice de 
ultrafiltrare din polisulfona si poliacrilonitril ce pot fi utilizate la 
separarea si concentrarea unor principii bioactive din extracte de plante 
medicinal; 
Stabilirea unei metode FTIR de caracterizare a lipoproteinelor in stare 
nativa si oxidata; 
Realizarea unei metode HPLC de separare a 13 polifenoli din tincturi 
vegetale. 
 
2010 
Metoda 
 
Model experimental 
 
 
 
 
 
 
 
2011/ Procedee optimizate de analiza prin CE, HPLC, UV-Vis, 
biosenzori a substantelor active de tip vitamine, polifenoli, acizi 
organici din diferite surse (plante, alimente, etc). 
 
 
 
2014/ Stabilirea unor metode sensibile pentru identificarea urmelor 
organice din vase ceramice prin experimente de simulare (CE; SEM; 
FTIR). Stabilirea unor biomarkeri specifici. 
 
 
 
 
2015/ Studiu 
Metoda 
Model experimental 
 

2009/ Optimizarea proceselor de separare 
si concentrare a extractelor naturale; 
Noi metode de studiu al unor substante 
de interes biologic; 
Cresterea capacitatii de a furniza 
rezultate sigure la determinarea calitativa 
si cantitativa a principiilor active de 
interes din diferite produse  
2010 
Metode simple si accesibile de 
determinare a acidului hialuronic din 
preparate de pe piata 
 
Model experimental  pentru inhibiţia 
peroxidării lipoproteinelor de joasă 
densitate de către diferiţi compuşi având 
caracter antioxidant 
 
 
2011/O mai buna evaluare a efectelor 
benefice ale plantelor sau alimentelor 
prin optimizarea metodelor de analiza a 
substantelor biologic active. 
 
 
2014/ Corelatii caracteristici de 
performanta a metodei analitice - utilitate 
a informatiei furnizate; intelegera mai 
buna a unui context experimental real. 
 
 
2015/ Selectarea mediului de extracție 
optim în vederea obținerii unor extracte 
cu un conținut ridicat în polifenoli ; 
Dezvoltarea unor metode de analiză a 
extractelor prin cromatografie cu detecție 
MS și electroforeză capilară zonală și 
validarea parțială a acestora  
Obținerea deextracte din plante cu 
conținut bogat de polifenoli și 
caracterizarea lor din punct de vedere al 
compușilor individuali 

 
 
 
 

09-360107: 
 

-studiu privind cresterea gradului de biocompatibilitate a polimerilor 
sintetici in scopul utilizarii lor in domenil biomedical; 
-tehnologie de obtinere a polimerilor naturali de origine animala, 

- obtinere unor noi materiale pe baza de 
polimeri sintetici si polimeri naturali, 
biocompatibile, utilizabile la obtinerea 
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purificati si caracterizati; 
-tehnologie de testatre in vitro a gradului de biocompatibilitate a 
polimerilor sintetici. 

 

unor dispozitive medicale 

- studiu documentar privind obtinerea, caracteristicile si aplicatiile 
hidrogelurilor utilizate in medicina regenerativa;  
- optimizarea parametrilor metodei de obtinere a hidrogelurilor 
compozite reticulate pe baza de CS si COL printre care: procentul de 
combinare a componentelor si agentul de gelificare. 
- model experimental de analiza a influentei hidrogelurilor compozite 
reticulate CS - COL asupra celulelor NCTC, folosind metode de 
evaluare cantitative si calitative. 
- metode de ecaluare a gradul citotoxicitatii in vitro a hidrogelurilor 
compozite CS – COL folosind o cultura stabilizata de fibroblaste de 
sobolan (NCTC) prin analiza viabilitatii, cresterii si morfologiei 
celulelor care au proliferat in prezenta hidrogelurilor. 

- largirea gamei de biomateriale pe baza 
de compusi naturali pentru medicina 
regenerativa; 
- reducerea costului materiilor prime si 
materialelor consumabile prin 
optimizarea metodelor; 
- imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei. 

 
 

09-360108: 
 

Studiu 

- Imaginarea unui test original de 
depistare a transfuziei autologe la 
sportivi (test de depistare a doping-ului 
curat). 
- Identificarea si caracterizarea 
fenomenului de apoptoza eritrocitara in 
patologia eritrocitului (maladii hematice 
si proliferative ale seriei rosii) in vederea 
unor aplicatii terapeutice, precum si 
testarea unor inhibitori de apoptoza 
pentru blocarea apoptozei eritrocitare, cu 
posibile aplicatii terapeutice in domeniul 
biotehnologiilor medicale. 
- Rezultatele obtinute in faza actuala 
identifica mecanismul de baza, respectiv 
fenomenul de blocare a apoptozei in 
maladiile proliferative ale seriei rosii, 
conducand la conceperea si demararea 
unor aplicatii terapeutice ulterioare prin 
biotehnologii, pe baza de intiatori de 
apoptoza 
-  Pe baza rezultatelor totale obtinute 
Citometria in flux  poate deveni o metoda 
eficienta, statistica, rapida, de evaluare, 
necesara si utila in laboratoarele de 
testare a toxicitatii si biocompatibilitatii 
dispozitivelorde uz medical 
- Eritrocitul uman poate substitui 
culturile celulare pentru evaluarea 
acestora, usor de obtinut si fara costuri 
mari. 
- Prin testarea si analiza posibilitatii de 
incapsulare si crearea de pori  la nivelul 
membranei eritrocitare cu ajutorul 
gradientului de concentratie se deschide 
pentru viitor perspectiva includerii de 
molecule si transportul substantelor 
medicamentoase la compartimente 
celulare specifice si pentru reducerea 
efectelor secundare medicamentoase. 

09-360109: 

Studiu de caz: contaminanti 
Studiu geotehnic 

Materiale informative 
 

Materiale informative diseminate la nivel national si international 

Managementul echilibrat al schimbarilor 
antropice astfel incat sa se mentina 
functiile ecosistemelor acvatice si 
diversitatea de specii native. 
 
Evidentiate problemelor ce trebuiesc 
abordate in cadrul strategiei Dunarii si 
principalele obiective de cercetare ce se 
vor desfasura in Centrul International de 
Cercetare Delta Dunarii. Elaborarea 
Cartii Alba a Cercetarii editia VIIa. 
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Obtinerea de informatii analitice cu privire la poluare, biodiversitate si 
funcţiile  ecosistemelor acvatice. 
Studiu privind realizarea unei platforme complexe de monitorizare 
aplicabile in monitorizarea atat a gardului initial de deteriorare a 
ecosistemelor cat si a evolutiei temporale a strategiei de remediere 
aplicate. 
Studiu de impact socio – economic al Centrului International de Studii 
Avansate Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra 
Studiu de solutii in vederea definirii conceptului arhitectural al 
Centrului International de Studii Avansate Dunare-Delta Dunarii-Marea 
Neagra 
 

Monitorizarea integrata a gradului de 
poluare in arealul Dunare-Delta Dunarii-
Marea Nragra 
 
Realizarea studiului final de fezabilitate 
al Centrului International de Studii 
Avansate Dunare-Delta Dunarii-Marea 
Neagra 

A fost dezvoltat  biosenzorul care  prezinta o sensibilitate destul de 
mare si limita de detectie compatibila cu prevederile standardelor, 
aceasta tehnologie de masura putand fi utilizata cu succes in special 
pentru determinarea fenolului din apele uzate si de suprafata. De 
asemenea, tehnologia dezvoltata este versatila si poate fi utizata ca 
instrument de screening pentru evaluarea concentratiei de compusi 
fenolici xeno-estrogenici de tipul octilfenolului, nonilfenolului si 
bisfenolului. 
 

Transfer de tehnologie de masura a 
gradului de contaminare a surselor de apa 
Contributii la imbunatatirea statusului 
ecosistemelor si furnizarea de informatie 
utila pentru stabilirea de norme si 
regulamente de mediu de interes regional 
Cresterea nivelului de responsabilizare si 
de implicare a populatiei in mentinerea si 
refacerea calitatii mediului si a resurselor 
de apa 
 

Abordare comparativa a metodologiei aplicate în vederea investigării 
efectelor încǎlzirii globale  i a poluării la nivelul șiecosistemelor din 
Delta Dunarii şi a celor din medii extreme polare, intens supuse 
presiunii schimbărilor climatice 
 
Investigarea impactului topirii ghetarilor asupra microbiotei la interfata 
sol-gheata 
Investigarea comunitatilor microbiene sin cursurile de apa subglaciare 
 
Dinamica diversitatii microbiene la interfata aer-zapada-sol 
 
Identificarea si izolarea unor tulpini bacteriene adaptate la temperaturi 
scazute cu potential aplicativ in biotehnologii 
 

Studiul impactului variaţiilor climatice 
asupra ecosistemelor Dunare-Delta 
Dunarii-Marea Neagra 
Iniţierea cercetǎrilor ştiintifice Antarctice 
în România în domeniile microbiologiei 
moleculare şi geochimiei  
Pentru prima oara in tara au fost 
investigate infloririle algale de pe zapada 
Antarctica. S-au introdus in colectia de 
alge ICB Cluj taxoni cu importanta 
biotehnologica cu capacitarte de a 
acumula carotenoide si lipide cu valoare 
economica 
Au fost izolate tulpini bacterene pure 
care prezinta grad redus de similaritate cu 
alte specii cunoscute din literatura 
Au fost obtinute peste 350000 secvente 
ADN cu potential de identificare a unor 
noi grupe taxonomice pt stiinta 
Investigarea impactului schimbǎrilor 
climatice asupra diversitǎţii comunitǎţilor 
microbiene şi rolul acestora în echilibrul 
ecosistemelor glaciare în urma topirii 
gheţarilor 
Izolarea unor tulpini microbiene şi a unor 
extremozime din habitatele Antarctice cu 
potenţial aplicativ în bionanotehnologii  
pentru obţinerea unor noi forme de 
biocombustibili; 
Studiul efectelor şi adaptǎrii 
organismului uman la condiţiile extreme 
Dezvoltarea colaborarilor ştiinţifice 
internaţionale cu Institutul Coreean de 
Cercetari Polare (KOPRI), Coreea de 
Sud, Universitatea Aarhus, Danemarca 
Universitatea Norvegiană pentru Stiinele 
Vietii. 

 

09-360201 

Studii: Biodiversitatea florei şi vegetaţiei din piemonturile vestice, 
producţia de masă verde, evidenţierea speciilor rare, vulnerabile şi a 
plantelor oficinale, estimarea biomasei de recoltare. 

Utilizarea studiilor de către agenţii 
economici implicaţi în activităţi de 
valorificare a resurselor naturale (plante 
oficinale, fructe de pădure etc.).  
Creşterea reprezentativităţii Colecţiei 
AICB ca centru de bioresurse în 
domeniul algologiei fundamentale şi 
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aplicate. Utilizarea  studiilor şi bazelor de 
date de către comunitatea ştiinţifică 
(facultăţi, instituţii de profil). 

Produs: Bază de date floristice.  
Produs: Catalog de alge.  
Produs: 56 tulpini noi de cianobacterii şi alge, introduse în Colecţia 
AICB. 

 

2010  
Studiu: Izolarea de noi tulpini de alge şi cianobacterii cu potenţial 
biotehnologic din ecosisteme acvatice reprezentative din vestul 
României. 

- Utilizarea studiilor de către agenţii 
economici interesaţi în biotehnologii, 
obţinerea de biocombustibili etc. 
- Furnizare de material biologic 
colecţiilor de alge din străinătate.  

Studiu: Fotografii electronomicroscopice.  
Produs: Îmbogăţirea Colecţiei AICB cu tulpini noi.  
Studiu: Biodiversitatea florei şi vegetaţiei din munţii Gil ăului, producţia 
de masă verde, evidenţierea speciilor rare, vulnerabile şi a plantelor 
oficinale, estimarea biomasei de recoltare. 

- Utilizarea studiilor de către agenţii 
economici implicaţi în activităţi de 
valorificare a resurselor naturale (plante 
oficinale, fructe de pădure, ciuperci etc.). 
- Utilizarea  studiilor şi bazelor de date 
de către comunitatea ştiinţifică (facultăţi, 
instituţii de profil). 

Produs: Bază de date floristice.  
2011  
Studiu: Catalogul tulpinilor de cianobacterii şi alge din Colecţia AICB;  - Creşterea reprezentativităţii Colecţiei 

AICB ca centru de bioresurse în 
domeniul algologiei fundamentale şi 
aplicate 
 
-Utilizarea studiilor de către agenţii 
economici implicaţi în activităţi de 
valorificare a resurselor naturale (plante 
oficinale, fructe de pădure etc.); 
 
-Utilizarea studiilor şi bazelor de date de 
către comunitatea ştiinţifică (facultăţi, 
instituţii de profil). 

Studiu: Identificarea taxonomica si caracterizarea morfo-structurala a 
28 de tulpini de Scenedesmus  din Colecţia AICB, secvenţierea genelor 
pentru ARNr 18S la aceste tulpini, compararea secvenţelor obţinute cu 
date similare din bazele de date primare de ADN şi  reconstrucţia 
arborilor filogenetici.  

 

Studiu: Evidenţierea biodiversităţii florei şi vegetaţiei din sudul 
munţilor Bihor, producţia de masă verde, evidenţierea speciilor rare, 
vulnerabile şi a plantelor oficinale, estimarea biomasei de recoltare. 

 

Produs: tulpini algale noi introduse în Colecţia AICB  
2012  
Studiu: Identificarea taxonomică şi caracterizarea morfo-structurală a 
28 de tulpini de Scenedesmus/Desmodesmus din Colecţia AICB pe baza 
utilizării ca marker filogenetic a secvenţei ITS2 şi reconstrucţia 
arborelui filogenetic 

- Creşterea reprezentativităţii Colecţiei 
AICB ca centru de bioresurse în 
domeniul algologiei fundamentale şi 
aplicate 
 
-Utilizarea studiilor şi bazelor de date de 
către comunitatea ştiinţifică (facultăţi, 
instituţii de profil si firme private). 

Produs: 25 de tulpini algale noi introduse în Colecţia AICB.  
2014  
Studiu: Taxoni cianobacterieni și microalgali cu potențial toxic și/sau 
biotehnologic din habitate acvatice de interes economic din 
Transilvania. 

- Creşterea reprezentativităţii Colecţiei 
AICB ca centru de bioresurse în 
domeniul algologiei fundamentale şi 
aplicate 
 
-Utilizarea studiilor şi bazelor de date de 
către comunitatea ştiinţifică (facultăţi, 
instituţii de profil si firme private). 

Studiu: Diversitatea cultivabilă a archeelor halofile aerobe (Fam. 
Halobacteriaceae) din lacuri hipersaline, meromictice din Transilvania. 
Produs: Tulpini izolate, cu aplicabilitate biotehnologică.  
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Studiu: Tulpini și gene algale/cianobacteriene în dezvoltarea unor 
biotehnologii specifice. 
Produs: Tulpini algale cu aplicabilitate biotehnologică. 

 

2015  
Studiu, raport de fază, articol ştiinţific în revistă cu factor de impact, 5 
comunicări orale la 3 simpozioane naţionale, completarea bazelor de 
date locale şi regionale cu date privind nematofauna şi colembofauna. 
A fost identificat și descris morfologic un taxon nou pentru flora de 
alge a României, Euglena schmitzii (Euglenophyta). 
Au fost izolate 4 specii de alge verzi 
A fost dezvoltat un mediu nutritiv empiric (ASD) pentru creșterea 
artrospirelor în apă salmastră. 

Evaluarea condiţiei ecologice a 
sistemelor edafice din habitatele siturilor 
Natura 2000 
Evaluarea impactului asupra mediului în 
cazul unor obiective de interes economic 
preconizate a fi amplasate în interiorul 
sitului de importanţă comunitară Trascău 
S-au izolat și depozitat în Colecția AICB 
5 tulpini noi, 4 alge verzi (Chlorophyta) 
și un flagelat euglenoid (Euglenophyta). 
Producţie lipidică  (biocombustibil) 
Mediul ASD poate susține creșterea 
tulpinii Arthrospira fusiformis AICB 606 
(tulpină autohtonă) la niveluri de 
performanță comparabile sau chiar 
superioare mediului nutritiv standard. 

 

09-360202: 
 

Extract hidroalcoolic (1:1) din fructe proaspete de merişor Diuretic, acţiune protectoare asupra 
timusului, suprarenalei, pancreasului, 
rinichiului şi ficatului, în cazul 
intoxicaţiei cu alcool, antifungic, 
antibacterian. 
Îmbunătățirea funcției renale alterată de 
toxicoza hepatică. 
Restabilirea valorilor tensiunii arteriale 
crescute de către paracetamol. 
Ținerea sub control a parametrilor 
stresului oxidativ (catalaza, SOD, 
TBARS, grupările SH), afectați de către 
tratamentul cu paracetamol. 
Protejarea suprarenalei de influența 
negativă a factorilor de stres rezultați în 
urma toxicozei renale induse cu 
paracetamol. 

1. Extract uscat din fructele proaspete de merişor (3:1) Îmbunătățirea funcției renale alterată de 
toxicoza hepatică. 
Restabilirea valorilor tensiunii arteriale 
crescute de către paracetamol. 
Ținerea sub control a parametrilor 
stresului oxidativ (catalaza, SOD, 
TBARS, grupările SH), afectați de către 
tratamentul cu paracetamol. 
Protejarea suprarenalei de influența 
negativă a factorilor de stres rezultați în 
urma toxicozei renale induse cu 
paracetamol. 

2. Tinctură (1:5) din Galii veri herba Antiinflamator, diuretic, colagog, 
coleretic, sedativ, cicatrizant 

3. Extract fluid (1:1) din Galii veri herba Stimularea activităţii secretorii a axei 
hipotalamo-hipofizo-suprarenaliene, cu 
îmbunătăţirea funcţiei suprarenaliene, 
tiroidiene şi ovariene şi a nivelului 
glicemiei. 
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4. Extracte hidroalcoolic 1:1 de Lamium album  Diuretic, depurativ, antianemic, 
imunostimulator, renaloprotector, 
timoprotector, hepatoprotector 

5. Extract hidroalcoolic 1:1 de Lamium purpureum Diuretic, depurativ, antianemic, 
imunostimulator, renaloprotector, 
timoprotector, hepatoprotector 

 
 
 

09-360301: 
 

Studii aferente, specifice, celor 4 faze 

Obținerea de date originale, de interes, 
privind: 
-aprecierea in vitro a comportamentului 
unor enzime cheie, implicate în 
desfăşurarea proceselor membranare şi 
metabolice ale celulelor tumorale, la 
tratamentul cu noi potenţiali agenţi 
antineoplazici de natură fizico-chimică, 
sursă de informaţie pentru elucidarea 
mecanismului lor de acţiune; 
- evaluarea cantitativa şi in dinamica a 
activității unor enzime la specia 
Fusarium graminearum sub influenţa 
unor elemente biogene (aminoacizi); 
- stabilirea gradului de generare a 
stresului oxidativ,a gradului de alterare a 
nivelului proteic, a amplitudinii 
potenţialului genotoxic indus de către 
unele metale grele (cupru, plumb) 
plantulelor de grâu în ontogeneza 
timpurie, în vederea estimarii gradului de 
risc al expunerii la metale grele şi 
stabilirea dozelor şi concentraţiilor la 
care efectul citotoxic şi genotoxic se 
exprimă fenotipic; 
- selectarea și caracterizarea tulpinilor 
fungice cu capacitate de biodegradare a 
coloranților textili ce vor fi utilizate în 
experimentele viitoare, și care vor intra 
în colectia de tulpini a laboratorului, 
precum și posibila utilizare de agenți 
economici interesați în bioremedierea 
apelor reziduale din industria coloranților 
sau textilă a tulpinilor cu o capacitate de 
biodegradare ridicată. 

Studii aferente, specifice, celor 2 faze 

Rezultate originale privind: 
- aprecierea reactivității principalelor 
componente subcelulare și moleculare ale 
celulelor neoplazice implicate în 
biosinteza proteică la acțiunea unor 
agenți fizico-chimici; 
- evaluarea cantitativă şi în dinamică a 
unor parametri biochimici la specia 
Fusarium graminearum sub influenţa 
unor elemente biogene –(oligoelemente) 

Studii aferente, specifice, celor 3 faze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obținerea de date originale, de interes, 
privind: 
- evidențierea și cuantificarea 
modificărilor la nivelul echipamentului 
cromosomial al orzului (soiul Madalin) 
induse de zinc și crom, evaluarea 
răspunsului la stresul oxidativ și a 
amplitudinii răspunsului fenotipic in 
fazele de ontogeneză timpurie, ca urmare 
a acțiunii acestor metale grele, în scopul 
estimării gradului de risc al utilizării 
agenților xeobiotici studiați;  
- stabilirea condițiilor optime de 
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biodegradare în condiții aerobe, a unor 
coloranți textili azoici, prin aditia 
diferitelor surse de carbon și azot în 
mediile de biodegradare, testarea 
influenței pH-ului și a temperaturii 
asupra procesului, precum și identificarea 
mecanismelor biochimice care au loc in 
procesul de bioremediere, în special la 
nivel enzimatic, prin determinarea 
activității Mn-peroxidazei, și stabilirea 
intensitătii biodegradării în funcție de 
structura colorantului și microorganismul 
utilizat; 
- determinarea intensității stresului 
genotoxic, biochimic și fiziologic indus 
de tratamente cu metale grele la plante de 
interes economic (orzoaica, soiul 
Capriana), prin cuantificarea 
modificărilor induse la nivelul 
materialului genetic, al unor procese 
biochimice și fiziologice de expunerea la 
metale grele, administrate singular (Pb, 
Cu) și combinat (Pb + Cu). 

 

Studii aferente, specifice, celor 2 faze 
 
 
 
 

Rezultate originale privind: 
- evaluarea interacţiunii câmpurilor 
electromagnetice de mică frecvenţă şi 
intensitate, precum şi a extractelor 
polifenolice şi exopolizaharidice 
citostatic active cu biomolecule 
funcţionale şi structurale ale 
membranelor celulelor neoplazice şi 
normale, umane şi animale, precum și  
stabilirea naturii biochimice a unor 
substraturi moleculare membranare 
implicate în interacţiunea agent bioactiv–
membrană celulară. 
- evaluarea cantitativă şi în dinamică a 
unor oxidoreductaze la specia Fusarium 
graminearum sub influenţa unor 
elemente biogene (aminoacizi, 
oligoelemente, fitohormoni), fundament 
pentru stabilirea unor corelaţii între 
respectivii markeri biochimici fungali și 
producerea de micotoxine; identificarea 
mecanismelor biochimice care au loc în 
procesul de bioremediere, în sisteme 
apoase poluate cu coloranți textili, în 
special la nivel enzimatic (sistemul 
oxidoreducător). 

 

Studii aferente, specifice, celor 2 faze 
 

Obținerea de date originale, de interes, 
privind: 
- comportamentul unor fungi producători 
de micotoxine, din punctul de vedere al 
evoluţiei unor parametri morfologici şi 
biochimici, în condiţiile introducerii în 
mediul de cultură a unor metale grele, 
fundament pentru stabilirea de corelaţii 
între respectivii markeri biochimici 
fungali şi producerea de micotoxine. 
- evidentierea și cuantificarea 
modificarilor provocate la nivelul 
echipamentului cromosomial al unor 
aditivi alimentari folosiţi în mod curent, 
asupra unor sisteme-test vegetale, 
precum și evaluarea genotoxicităţii şi a 
gradului de risc al utilizarii aditivilor 
studiați asupra sănătăţii consumatorilor. 
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Studii aferente, specifice, celor 2 faze 

 

Rezultate originale privind: 
- evidențierea și cuantificarea 
modificărilor provocate de pesticidele 
Roundup și Carbendazim asupra unor 
procese metabolice (germinare, 
fotosinteză, respirație, transpirație, 
balanță hidrică, pigmenți asimilatori) și 
biochimice vitale (enzime antioxidante și 
proteine totale) în plantule de grâu (soiul 
Adi) și secară (soiul Flora), în funcție de 
concentrația folosită (0,1%, 0,2%, 0,5% 
și 1,0%) și durata de expunere a 
cariopselor (6 și 12 ore), contribuind la 
lărgirea fondului de date privind impactul 
exercitat de unele pesticide asupra unor 
plante de interes agro-economic, cu 
repercusiuni negative asupra stării de 
sănătate a consumatorilor (animale și 
oameni) și a mediului (biotic și abiotic). 
- capacitatea de bioremediere a 
coloranților textili de către drojdii, prin 
analiza spectrofotometrică a produșilor 
de biotransformare ai acestora, în condiții 
optime stabilite pentru proces, precum și 
date privind fitotoxicitatea coloranților și 
ai produșilor de degradare ai acestora 
prin aprecierea genotoxicității asupra 
celulei vegetale (cuantificarea unor indici 
citogenetici în meristeme radiculare de 
grâu), scopul fiind identificarea unei 
biotehnologii eficiente și necostisitoare 
de bioremediere a apelor reziduale 
provenite din industria coloranților 
textili. 

09-360302: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiu de fază, ce include rezultatele cercetărilor de teren şi laborator, 
în vederea evaluării resurselor de sol şi a investigării interrelaţiilor 
biotop-biocenoză în ecosisteme praticole din Podişul Central 
Moldovenesc. 
 

Diseminarea şi aplicarea rezultatelor 
contribuie la: 
-evaluarea situaţiei unor arii protejate, 
incluse în Lista siturilor de interes 
comunitar Natura 2000  
-folosirea judicioasă a resurselor de sol, 
conform cerinţelor  dezvoltării durabile 
-păstrarea diversităţii habitatelor şi 
conservarea biodiversităţii, care vor 
conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii 
umane. 

Studii aferente celor două faze, privind starea actuală a diversităţii 
floristice, investigarea potenţialului metabolic al speciilor de plante 
dominante, evaluarea diversităţii entomofaunei şi a faunei de 
microartropode edafice din ecosisteme praticole, inclusiv situri Natura 
2000, în relaţie cu particularităţile staţiunilor. 
 

Rezultatele constituie contribuţii la 
dezvoltarea cunoaşterii în plan 
fundamental, prin completarea bazelor de 
date privind biodiversitatea floristică şi 
faunistică, noi date referitoare la 
morfologia, taxonomia, biologia, 
ecologia şi corologia unor grupe de 
plante şi animale nevertebrate. 
Diseminarea şi aplicarea rezultatelor 
permit: 
-evaluarea situaţiei siturilor Natura 2000 
Fâneţele de la Glodeni şi Movila lui 
Burcel (Vaslui); 
- limitarea impactului antropic în cele 
două arii protejate şi managementul lor 
durabil 
-conservarea biodiversităţii ca potenţială 
resursă în contextul dezvoltării durabile. 
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Studiu de fază cuprinzând rezultatele cercetărilor ecopedologice, 
ecofiziologice,  entomofaunistice şi de entomologie aplicată, precum şi 
asupra mezofaunei edafice, care au vizat cunoaşterea structurii, 
funcţionalităţii şi a interrelaţiilor biotop-biocenoză din plantaţii 
forestiere 

Contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii în 
plan fundamental şi la identificarea de 
aplicaţii:  
-completarea bazelor de date privind 
biodiversitatea; 
-conservarea biodiversităţii şi a 
ecodiversităţii; 
-utilizarea rezultatelor în practica silvică, 
agricolă, de mediu;  
-valorificarea terenurilor degradate prin 
înfiinţarea de plantaţii forestiere, cu 
beneficii d.p.d.v. ecologic, economic şi 
social. 

Studii aferente celor cinci faze, cuprinzând rezultatele cercetărilor 
ecopedologice, ecofiziologice, entomofaunistice şi de entomologie 
aplicată, precum şi asupra mezofaunei edafice, care au vizat analiza 
comparativă a structurii, funcţionalităţii şi a interrelaţiilor biotop-
biocenoză din ecosisteme forestiere şi agroecosisteme 

Contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii în 
plan fundamental şi la identificarea de 
aplicaţii:  
-completarea bazelor de date privind 
biodiversitatea la nivel regional şi 
naţional;  
-date cu caracter de noutate referitoare la 
morfologia, taxonomia, biologia, 
ecologia şi corologia unor grupe de 
animale nevertebrate; 
-utilizarea rezultatelor în practica silvică, 
agricolă, de mediu;  
-exploatarea durabilă şi valorificarea 
optimă a potenţialului trofic al solurilor 
agricole, cu impact economic şi social 

Studii corespunzătoare celor trei faze, ce includ rezultatele cercetărilor 
ecopedologice, ecofiziologice, entomofaunistice şi de entomologie 
aplicată, precum şi asupra mezofaunei edafice, din păduri naturale – 
situri Natura 2000; analiza comparativă a structurii, funcţionalităţii, a 
interrelaţiilor biotop-biocenoză şi a celor din cadrul subsistemului 
descompunătorilor din principalele tipuri de ecosisteme (forestiere, 
praticole, agroecosisteme) şi evaluarea impactului antropic. 
 

Contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii în 
plan fundamental şi la identificarea de 
aplicaţii: completarea bazelor de date 
privind biodiversitatea, date noi şi 
originale referitoare la morfologia, 
taxonomia, biologia, ecologia şi 
corologia unor grupe de animale 
nevertebrate; noi date ecofiziologice, 
privind adaptabilitatea unor specii de 
plante  
Utilizarea/aplicarea rezultatelor în 
practica silvică, agricolă, de mediu stau 
la baza: 
-managementului adecvat al ariilor 
protejate: pădurile Hârboanca, Bălteni, 
Micleşti şi Dobrina (jud. Vaslui) 
-protejării biodiversităţii, a resurselor de 
sol şi limit ării impactului antropic. 

Studii aferente celor două faze cuprinzând rezultatele cercetărilor 
pedobiologice, ecofiziologice, entomofaunistice şi de entomologie 
aplicată, precum şi asupra mezofaunei edafice, în ecosisteme forestiere/ 
situri Natura 2000 şi în ecosisteme de pajişte de pe terenuri degradate. 
 
 

Rezultatele costituie contribuţii la 
dezvoltarea cunoaşterii, prin: 
completarea bazelor de date privind 
biodiversitatea la nivel regional şi 
naţional; noi date referitoare la 
morfologia, taxonomia, biologia, 
ecologia şi corologia unor grupe de 
animale nevertebrate; noi date 
ecofiziologice, privind adaptabilitatea 
unor specii de plante la factorii de stress 
naturali şi antropici 
Diseminarea şi aplicarea rezultatelor 
contribuie la: 
-managementul adecvat al ariilor 
protejate de interes comunitar: pădurile 
Hârboanca, Micleşti, Bălteni (jud. 
Vaslui), Poiana cu Schit şi Pietrosu 
Dobrovăţ (jud. Iaşi); 
-utilizarea rezultatelor în practica silvică, 
agricolă, de mediu, pentru conservarea 
biodiversităţii şi a funcţiilor 
ecosistemelor;  
-exploatarea durabilă a pajiştilor şi 



91 
 

reconstrucţia ecologică a celor degradate, 
cu beneficii d.p.d.v. ecologic, economic 
şi social. 

09-360401: 
 

E1 – S-a realizat studiul documentar referitor la speciile 
Dracocephalum moldavica L., Carum carvi L., Nepeta cataria L. si 
Polygala vulgaris L. cu privire la compozitia fitochimica, utilizarea 
etnofarmaceutica si farmacologica. S-au initiat culturile conventionale 
la mataciune, chimion si catusnica. S-au caracterizat doua specii 
Polygala, P. Major si P. comosa, din care s-au prelevat populatii 
naturale. 
E2 – S-a realizat studiul morfologic la speciile Dracocephalum 
moldavica L., Carum carvi L. si Nepeta cataria L. S-au initiat culturile 
conventionale la mataciune. In aceasta etapa s-au realizat investigatiile 
fitochimice calitative si cantitative la plante medicinale si aromatice 
care au fost cultivate pe loturile experimentale de la Bacau si Piatra 
Neamt; metode de extractie, analize HPLC, GC-MS. 
E3 – Multiplicarea in vitro a plantelor medicinale permite selectarea 
unui  material biologic de calitate, lipsit de contaminare cu patogeni, 
precum şi  selectarea genotipurilor valoroase. 

Obtinerea de informatii referitoare la 
biologia speciilor, evaluarea  populatiilor 
naturale, infiintarea de culturi 
conventionale. Metode de multiplicare a 
materialului vegetal, culturi in vitro si 
culturi conventionale ecologice, 
optimizarea metodelor de extractie si 
caracterizarea fitochimica. Obtinere 
extracte vegetale si elaborarea unor 
formule de fitopreparate. 

S-au caracaterizat extractele vegetale (studiul fitochimic) apartinand 
speciilor Dracocephalum moldavica L., Carum carvi L., Nepeta cataria 
L. si Polygala  vulgaris L., ce contin metaboliti secundari de tip 
antioxidant (polifenolic, flavonoidic), cumarinic si principii amare. 
Extractele vegetale au fost de tip metanolic, diclormetanic si la cele trei 
specii aromatice s-au obtinut prin hidrodistilare uleiurile volatile care au 
fost caracterizate prin GC-MS. Extractele metanolice s-au analizat prin 
metode spectrofotometrice, iar caracterizarea compusilor s-a facut prin 
HPLC. S-a realizat analiza calitativa pentru compusii polifenolici si 
fitosterolici prin cromatografia pe strat subtire. In urma analizelor s-a 
constatat ca plantele analizate contin cantitati apreciabile de metaboliti 
secundari ce constituie fitocomplexul bioactiv si totodata s-au putut 
evalua populatiile naturale (Polygala, Carum carvi), cat si variantele 
din cultura experimentala (Dracocephalum moldavica, Nepata cataria). 
Randamentul extractiv s-a evaluat pentru extractele metanolice de 
amareala la cele doua specii Polygala amara si Polygala comosa, cat si 
pentru mataciune. 
S-au realizat cercetari la speciile de plante Polygala spp., Nepeta 
cataria, si Dracocephalum moldavica, analizate sub aspect fitochimic 
pentru evidentierea chemovarietatii si a capacitatii biosintetice pentru 
anumite clase de compusi ca: flavonozide si polifenoli, uleiuri volatile 
si fractiunile volatile. S-au evaluat populatiile naturale de Polygala 
vulgaris L.. Nepeta cataria a fost utilizata pentru obtinerea si 
caracterizarea uleiului volatil cu utilizari in fitoterapie. S-a evaluat 
incaractura microbiana a uleiurilor volatile obtinute de la 
Dracocephalum moldavica, Carum carvi  si extractul etanolic 30% de 
Polygala. 
Materia prima vegetala este de buna calitate, fapt atestat si de 
investigatiile microbiologice efectuate pe produsul vegetal (materia 
prima), dar si pe extractele obtinute din acestea. In concluzie, probele 
de plante medicinale uscate indeplinesc calitatile microbiologice 
prevazute in monografie, incarcatura microbiana redusa indica faptul ca 
aceste plante medicinal provin din zone nepoluate cu dejecte animaliere 
sau deseuri provenite din activitatea umana. 

Obtinerea de informatii referitoare la 
biologia speciilor, evaluarea  populatiilor 
naturale, infiintarea de culturi 
conventionale. Metode de multiplicare a 
materialului vegetal, culturi in vitro si 
culturi conventionale ecologice, 
optimizarea metodelor de extractie si 
caracterizarea fitochimica. Obtinere 
extracte vegetale si elaborarea unor 
formule de fitopreparate. 

 Studii 
Alte rezultate: elaborare formule suplimente alimentare sub forma de 
tincturi si ceaiuri pentru imbunatatirea calitatii vietii 
 

Cercetare:imbunatatirea cunostintelor 
referitoare la specii noi de plante 
medicinale prin evaluarea unor populatii 
naturale (Polygala), selectia unor 
bioforme cu potential biosintetic crescut 
(Dracocephalum), elaborare protocol de 
multiplicare in vitro (Nepeta cataria). 
Rezultatele constituie baza pentru 
proiecte de CD in colaborare cu unitati 
productive IMM-uri; competitia PNCDI 
II-C3 
 
Invatamant: realizarea unei parti din teza 
de doctorat sub egida UMF „Gr. T. 
Popa” Iasi, Facultatea de Farmacie. 
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Productie: obtinere de material saditor 
sub forma de seminte si plantule 
regenerate in vitro; transfer catre unitati 
productive (Sc Dacia Plant SA) a unor 
formule elaborate pe baza cercetarilor 
desfasurate in acest proiect. 
 
Brevete: s-au elaborat 4 cereri de brevete 
care au fost inregistrate la 01.09.2011 (au 
fost achitate taxele pentru inregistrare, 
publicare si evaluare). 

 Studii 
Alte rezultate: elaborare formule suplimente alimentare sub forma de 
tincturi si ceaiuri pentru imbunatatirea calitatii vietii. 
 

Cercetare: imbunatatirea cunostintelor 
referitoare la specii noi de plante 
medicinale prin evaluarea unor populatii 
naturale (Origanum vulgare), selectia 
unor bioforme cu potential biosintetic 
crescut (Coriandrum sativum, Mentha 
viridis, Mentha piperita). Rezultatele 
constituie baza pentru proiecte de CD in 
colaborare cu unitati productive IMM-
uri. 
 
Invatamant: realizarea unei parti din teza 
de doctorat sub egida UMF „Gr. T. 
Popa” Iasi, Facultatea de Farmacie. 
 
Productie: obtinere de material saditor 
sub forma de seminte si plantule 
regenerate in vitro; transfer catre unitati 
productive (Sc Dacia Plant SA) a unor 
formule elaborate pe baza cercetarilor 
desfasurate in acest proiect. 

S-au realizat studii in vederea identificarii si caracterizarii 
fitocomplexului (principii active de tip polifenoli, flavonoide, 
poliuronide, triterpene si fitosteroli, uleiuri volatile, fractiuni volatile, 
substante amare, cumarine). S-a avut in vedere si caracterizarea 
speciilor luate in studiu, in special din punct de vedere al sintezei 
uleiurilor volatile ca cele de Thymus ssp. (flora spontana), Thymus 
vulgaris, Satureja montana, Satureja hortensis, Majorana hortensis, 
Tagetes patula (culturi experimentale), Hyssophus officinalis (culturi 
multiplicare in vitro si culturi experimentale). S-au realizat diferite 
tipuri de extracte vegetale pentru evaluarea DER (drog extract ratio), 
precum si identificarea principiilor farmacologice cu proprietati 
antioxidante, stabilirea proprietatile antioxidante prin diferite metode in 
vederea selectiei extractelor cu cea mai mare capacitate antioxidanta 
(antiradicalara), actiunea “scavenger”. Obiectivul final a constat in 
alcatuirea a diferite formule pe baza de fitocomplecsi in vederea 
elaborarii unor suplimente alimentare. 

Au fost indeplinite toate activitatile 
obiectivelor propuse, realizandu-se astfel 
studii multiple pe specii de PMA care au 
fost carcaterizate fitochimic in vederea 
obtinerii fitocomplexului utilizabil in 
formule de suplimente alimentare. Toate 
probele de plante medicinale prelevate 
din flora spontana sau cultivate in culturi 
ecologice precum si cele multuplicate in 
vitro contin principii active cu actiuni 
diverse care pot fi utilizate in diferite 
formule de suplimente alimentare 
datorita capacitatii antioxidante a 
acestora.  

Pentru faza I s-au realizat studii in vederea caracterizarii 
fitocomplecsilor de la plante medicinale si aromatice, s-au multiplicat 
in-vitro unele specii de plante, s-au realizat culturi conventionale, 
ecologice.  S-au obtinut diferite tipuri de extracte vegetale pentru care 
s-a determinat activitatea antioxidanta si s-au efectuat determinari 
citotoxice si citogenetice prin teste fitobiologice. Un alt aspect 
important al cercetarii a fost evaluarea biodiversitatii prin studiul 
complex al populatiilor naturale, determinarea conditiilor pedoclimatice 
optime culturilor conventionale si studiul unor PMA mai putin 
investigate sub aspect fitochimic cu potential antidiabetic si obtinerea 
de extracte vegetale utilizate la elaborarea de formule de fitopreparate 
cu utilizari in fitoterapie. 
Pentru faza II s-a evaluat fitocomplexului ce carcaterizeaza 
numeroasele specii de plante medicinale si aromatice pe care le-am luat 
in studiu. Aceasta evaluare s-a realizat pe baza studiului fitochimic 
calitativ si cantitativ care a permis evaluarea capacitatii de biosinteza si 
acumulare a numeroase principii active care se utilizeaza in formule de 
suplimnete alimentare folosite ca adjuvante in terapia disfunctiilor 
digestive. Studiul de fata a permis identificarea fi fitocomplexului 
caracteristic fiecarei specii investigate si mai ales a permis alcatuirea a 

Au fost indeplinite toate activitatile 
obiectivelor propuse, realizandu-se astfel 
studii multiple pe specii de PMA care au 
fost carcaterizate fitochimic in vederea 
obtinerii fitocomplexului utilizabil in 
formule de suplimente alimentare. Toate 
probele de plante medicinale prelevate 
din flora spontana sau cultivate in culturi 
ecologice precum si cele multuplicate in-
vitro contin principii active cu actiuni 
diverse care pot fi utilizate in diferite 
formule de suplimente alimentare 
datorita capacitatii antioxidante a 
acestora. Extractele vegetale testate 
fitobiologic au reliefat un aspecte care nu 
tin de  citotoxicitate  si citogenitate. 
In ceea ce priveste areale naturale de 
plante medicinale si aromatice din zona 
Deltei Dunarii s-a constatat ca au un 
potential ridicat de dezvoltare. 
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14 formule (asocieri) care pot fi utilizate in scopul propus de noi. 
Stabiliarea efectului antioxidant s-a realizat pe baza caracterizarii 
compusilor bioactivi de tip flavonoidic si fenolic decelat prin metode 
moderne de analiza, in concordanta cu specia integrata in formula de 
asociere: determinari spectrofotometrice,  identificare prin 
cromatografie pe strat subtire (TLC), cromatografie in faza lichida de 
inalta performanta (HPLC), gaz-cromatografie cuplata cu spectrometrie 
de masa (GC-MS). 
Pentru faza III s-au realizat identificarea si caracterizarea a 15 specii 
(Crategus monogyna, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, 
Achillea millefolium, Cynoglossum officinalis, Nymphaea alba, 
Tribulus terrestris, Vincetoxicum hirundinaria, Helichrysum 
arenarium, Helichrysum arenarium, Helichrysum arenarium, Acorus 
calamus, Polygonum hydropiper, Symphytum officinale, Erodium 
cicutarium) de plante medicinale, folosite in etnofarmacie, care provin 
de la comerciantii din piata, din zona Deltei Dunarii. Un alt obiectiv 
important a fost prelevarea a 19 specii medicinale iar dintre acestea 12 
specii (Teucrium polium, Xeranthemum annuum, Salvia pratensis, 
Mentha aquatica, Achillea millefolium, Anchusa offcinalis ssp. procera, 
Helichrysum arenarium, Centaurium erythraea, Xeranthemum annuum-
1, Xeranthemum annuum-2, Xeranthemum annuum-3, Helianthus 
tuberosus) de plante medicinale s-au analizat fitochimic calitativ si 
cantitativ, plantele au fost prelevate din flora spontana a Deltei Dunarii. 
Toate probele s-au analizat prin metode moderne de analiza: 
determinari spectrofotometrice, identificare prin cromatografie pe strat 
subtire (TLC), cromatografie in faza lichida de inalta performanta 
(HPLC), iar pentru unele specii s-a realizat si gaz-cromatografie cuplata 
cu spectrometrie de masa (GC-MS). S-au evaluat unele areale naturale 
de plante medicinale si aromatice din zona Deltei Dunarii si s-a tinut 
cont de cele mai importante distributii: substratul geologic, solurile si 
clima, dar si de potentialul de dezvoltare al localitatilor din care s-a 
facut prelevarea speciilor medicinale. 

 

 Pentru faza I s-au evaluat posibilitatile de introducere in cultura a unor 
specii de plante medicinale caracteristice zonei Deltei Dunarii. S-au 
evaluat si caracterizat fitochimic unele specii medicinale si s-a stabilit 
un minim de parametrii necesari pentru conservare si valorificare. 
Pentru indeplinirea obiectivelor acestei faze s-au realizat deplasari pe 
teren in vederea realizarii de harti, planse si prelevarea materialului 
vegetal supus analizelor fitochimice prin determinari 
spectrofotometrice, cromatografie pe strat subtire (TLC), cromatografie 
in faza lichida de inalta performanta (HPLC). 

Pentru faza I au fost indeplinite toate 
activitatile obiectivelor propuse, 
realizandu-se astfel studii multiple pe 
specii de PMA care au fost caracterizate 
fitochimic in vederea evaluarii 
potentialului biosintetic. Rezultatele 
obtinute pot oferi solutii sustenabile 
pentru protejarea biodiversitatii din Delta 
Dunarii. Tehnologiile de cultura 
elaborate vor crea posibilitatea obtinerii 
de surse de venit localnicilor chiar si in 
perioadele in care pescuitul este 
prohibitiv, aspect care contribuie la 
scaderea tendintei de migrare a 
localnicilor catre centrele urbane si va 
duce la un nivel de viata mai ridicat. 

Pentru faza II au fost indeplinite toate activitatile si obiectivele astfel 
ca, s-au realizat cercetari in arealele arondate Deltei Dunarii care au 
vizat multiple aspecte care tin de caracteristicile solului, ale apei si ale 
posibilitatilor de cultura a unor specii de plante medicinale si aromatice 
autohtone care pot fi cultivate in mod ecologic in vederea realizarii unei 
agriculturi sustenabile si obtinerea unor venituri suplimentare pentru 
comunitatile locale din aceasta zona. Investigatiile realizate nu au avut 
un impact negativ asupra zonei aferente Rezervatiei Biosfera Delta 
Dunarii (cantitate redusa de material vegetal prelevat). Scopul 
cercetarilor a fost de a stabili posibilele corelatii intre calitatea solului si 
apei in vederea infiintarii de culturi ecologice care sa nu aiba impact 
negativ asupra speciilor autohtone care habiteaza in acest areal. 

Pentru faza II au fost indeplinite toate 
activitatile si obiectivele propuse. 
Rezultatele obtinute in urma analizei 
fitochimice calitative si cantitative atesta 
capacitatea biosintetica a plantelor care 
vegeteaza in zonele arondate Deltei 
Dunarii si care pot fi utilizate in obtinerea 
unor formule de suplimente alimentare 
utilizate ca adjuvante in tratamentul unor 
afectiuni (digestive, inflamatorii). 
Corelarea datelor furnizate de analiza 
fitochimica a plantelor, analiza solului si 
a  apelor confera o imagine complexa 
asupra biotopului Deltei Dunarii si ofera 
date importante pentru a selecta tipul de 
cultura ce poate fi infiintat in aceasta 
zona. 
Transferul in campul experimental de la 
Murighiol a 4 specii medicinale (roinita, 
lavanda, salvie si nalba) a evidentiat 
adaptarea speciilor la conditiile pedo-
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climatice specifice zonei Deltei, oferind 
posibilitatea infiintarii unor culturi 
ecologice. 

 Pe parcursul desfasurarii fazei III s-au atins toate obiectivele propuse 
care se refera la caracterizarea materialului vegetal obtinut de la plante 
prelevate din zone mai putin antropizate, caracteristice arealului 
circumscris Deltei Dunarii. Speciile prelevate au fost prelucrate in 
conformitate cu metodele si tehnicile de lucru caracteristice evaluarii 
fitochimice, pentru stabilirea bioproductivitatii (biomasa si substante 
bioactive). Majoritatea cercetarilor s-au indreptat catre speciile de 
arbusti si semi-arbusti, precum Crataegus spp. (paducel), Rosa canina 
(maces), Prunus spinosa (porumbar), Hippophaë rhamnoides (catina 
din cultura ecologica), si specii ierboase, precum Phragmites australis 
(stuf). Scopul cercetarilor a fost de a evalua fitocomplexul pe baza de 
compusi antioxidanti de tip polifenolic si flavonoidic la materialul 
prelevat (flora spontana si cultura ecologica), fitocomplex bioactiv util 
in alcatuirea unor formule de suplimente alimentare cu proprietati de 
scavenger si propunerea elaborarii unor “marci locale”, si prelucrarea 
informatiilor /legislatiei referitoare la denumirea de „marca locala”. S-
au obtinut informatii valoroase referitoare la variabilitatea inter- si 
intraspecifica, dar in mod special, la cea intrapopulationala.  

In cadrul faza III au fost indeplinite toate 
activitatile si obiectivele propuse. Aceste 
evaluari s-au realizat cu scopul de a 
elabora noi formule de amestecuri pe 
baza fitocomplecsilor caracterizati la 
fiecare specie, si care la finalul 
proiectului sa poata fi folosite pentru 
elaborarea unor produse sub denumirea 
de „marca locala”. 
Caracterizarea materialului semincer va 
permite infiintarea de culturi care sa fie 
amplasate pe suprafete care la ora actuala 
nu sunt in circuitul agricol, dar care pot 
permite o dezvoltare sustenabila a 
agriculturii si pe terenuri mai putin 
„prietenoase” cultivarii plantelor. 
 

 
 
 
 
 
 

09-360402: 
 

Studiu proiect: 
Speciile de plante medicinale antidiabetice, identificate si descrise in 
biomurile zonelor tropicale, subtropicale si temperate ale lumii 

Investigarea florei de plante medicinale 
antidiabetice din Romania si din lume; 
Dinamica biodiversitatii plantelor cu 
principii active antidiabetice, in relatie cu 
diferite caracteristici ecologice; 
Problematica de mediu legata de 
utilizarea plantelor medicinale in general 
si a speciilor antidiabetice, in particular; 
Traditii etnofitoterapeutice privitoare la 
tratarea diabetului; 
Legislatia romaneasca si europeana in 
materie de protectia plantelor medicinale.  
Descrierea biodiversitatii plantelor in 
fitoterapia diabetului, la nivel mondial; 
Descrierea biodiversitatii plantelor in 
fitoterapia traditionala a diabetului, in 
America de Nord si Europa; 

Descrierea biodiversitatii speciilor 
vegetale cu actiune antidiabetica, 
utilizate in fitoterapia traditionala si 
moderna din Romania 

 Flora regionala de plante medicinale antidiabetice din zona montana si 
submontana a judetului Neamt 
 

In aceasta faza s-a realizat inventarierea, 
descrierea raspandirii si caracteristicile  
populatiilor de plante cu efect 
antidiabetic, pe unitati teritoariale ale 
spatiului cercetatt, astfel: 
- Populatii spontane de plante 
antidiabetice din zona montana a 
Neamtului; 
- Populatii spontane din zona dealurilor 
vestice din Subcarpatii Moldovei:; 
- Populatii de plante antidiabetice, din 
zona depresiunii Cracau-Bistrita; 
- Populatii din zona depresiunii Ozana-
Topolita; 
- Populatii din zona dealurilor de pe 
rama estica a Subcarpatilor Moldovei. 

Alcatuirea unor formule care sa contine fitocomplecsi izolati din plante 
medicinale si aromatice cu actiune antidiabetica. 

Cercetare: Imbunatatirea cunostintelor 
referitoare la specii noi de plante 
medicinale prin evaluarea unor populatii 
naturale (Inula, Urtica), selectia unor 
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bioforme cu potential biosintetic crescut, 
elaborare protocol de multiplicare in 
vitro (Vaccinium) Rezultatele constituie 
baza pentru proiecte de CD in colaborare 
cu unitati productive IMM-uri;  
 
Invatamant: realizarea unei parti din teza 
de doctorat sub egida Universitatea „Al. 
I. Cuza” Iasi, Facultatea de Biologie. 
Productie: obtinere de material saditor 
sub forma de seminte si plantule 
regenerate in vitro; transfer catre unitati 
productive (Sc Dacia Plant SA, 
Plantavorel SA) a unor formule elaborate 
pe baza cercetarilor desfasurate in acest 
proiect. Brevete: se va inainta propunerea 
pentru o cerere de brevet. 

S-au studiate populatii naturale din zone mai putin antropizate, unde 
sunt raspandite specii de plante medicinale si aromatice care pot fi 
utilizate in disfunctii metabolice de tip diabet, dar care au si actiune 
antiinflamatoare, imunomodulatoare, antistress-adaptogena. 
S-a evalua posibilitatea utilizarii ca materie prima a organelor vegetale 
(de exemplu: radacina si rizomul la Inula helenium, partile aeriene – 
herba – la Stachys officinalis/Betonica officinalis, a fructelor si 
frunzelor la Vaccinium myrtillus si Vaccinum vitis idaea), am analizat 
bioproductivitatea pentru acesti parametrii (biomasa proaspata si 
uscata, compusii biologic activi). 
In acest scop, este important de stabilit o serie de aspecte vizand 
biomasa utilizabila pentru obtinerea unor fitopreparate, iar factorii de 
mediu pot influenta in mod decisiv biosinteza si acumularea principiilor 
active. Pe de alta parte, stabilirea variabilitatii inter- si intraspecifice, 
constituie un factor important in valorificarea materialului vegetal, 
avand in vedere ca beneficiarul - prelucrator de materie prima are 
interes in procesarea unei materii prime de calitate si sigure ca 
modalitate de prelevare si areal de raspandire. 

Imbunatatirea cunostintelor referitoare la 
specii noi de plante medicinale prin 
evaluarea unor populatii naturale (Inula, 
Stachys), selectia unor bioforme cu 
potential biosintetic crescut, elaborare 
protocol de multiplicare in vitro 
(Vaccinium). 

09-360402: Pentru faza I s-au studiat populatii naturale din zone mai putin 
antropizate in care se gasesc raspandite specii de plante medicinale si 
aromatice care pot fi utilizate in disfunctii metabolice de tip diabet, dar 
care au si actiune antiinflamatoare, imunomodulatoare, antistress-
adaptogena. Pentru a evalua posibilitatea utilizarii ca materie prima a 
organelor vegetale am analizat compusii biologic activi pentru speciile 
Sambucus nigrai (soc), Helichrysum arenarium, Helichrysum italicum 
(siminoc) si Achillea millefolium (coada soricelului).  In aceasta etapa 
cercetarile au fost indreptate catre evaluarea potentialului antidiabetic 
al unor specii de plante medicinale si aromatice care se gasesc in flora 
spontana a judetului Neamt si a zonelor arondate acestuia. Este 
important de stabilit variabilitatea inter- si intraspecifica care constituie 
un factor important in valorificarea materialului vegetal, avand in 
vedere ca beneficiarul - prelucrator de materie prima, respectiv IMM-
urile din domeniu, sunt interesate in procesarea unei materii prime de 
calitate si sigure ca modalitate de prelevare si areal de raspandire. 
Pentru faza II, cercetarile au fost indreptate catre analiza unor extracte 
vegetale cu potential antiabetic care au fost prelevate de la plante 
medicinale din partea de Nord-Est a Romaniei, precum si catre 
evaluarea unor bazine  naturale in scopul conservarii biodiversitatii. S-
au realizat studii fitochimice calitative si cantitative care au permis 
evaluarea capacitatii de biosinteza si acumulare a numeroase principii 
active care se utilizeaza in formule de suplimente alimentare folosite ca 
antioxidanti, dar si ca adjuvante in terapia afectiunilor diabetice. 
Obiectivele principale au constat in identificarea si caracterizarea unor 
populatii naturale de plante medicinale din flora spontana a judetului 
Neamt, stabilirea caracterului bioactiv al compusilor existenti in plante 
si conservarea biodiversitatii prin evaluarea unor bazine  naturale. 

Imbunatatirea cunostintelor referitoare la 
specii noi de plante medicinale prin 
evaluarea unor populatii naturale 
(Sambucus nigrai, Helichrysum 
arenarium, Helichrysum italicum si 
Achillea millefolium), selectia unor 
bioforme cu potential biosintetic crescut. 
Organizare conferinta europeana; 
organizare workshop fitochimie, 
comunicari stiintifice; publicatii 
stiintifice. 

 In faza I a proiectului a fost conceput  chestionarul pe baza caruia s-au 
realizat interviuri cu vanzatorii individuali de produse naturiste din 
pietele agro-alimentare din zonele urbane ale Subcarpatilor Moldovei. 
S-au identificat, inventariat şi descris un numar de 18 specii de plante 
antidiabetice si hipoglicemiante utilizate in zona geografica de interes. 
De asemenea, au fost identificate si descrise speciile de plante care pot 

Pentru faza I au fost indeplinite toate 
activitatile si obiectivele propuse  
obtinandu-se astfel date de actualiate 
despre speciile de PMA antidiabetice si 
hipoglicemiante utilizate in zona 
geografica de interes precum si date 
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substitui accidental sau voluntar speciile cu potential fitoterapeutic. Mai 
mult, s-a evaluat fezabilitatea utilizarii amprentarii moleculare, si in 
mod special a ADN barcodingului, ca metoda de autentificare a 
speciilor de PMA si a produselor naturiste. 

despre fezabilitatea utilizarii amprentarii 
moleculare in autentificarea speciilor de 
PMA si a produselor naturiste. 
Rezultatele obtinute constituie baza unor 
abordari ulterioare a acestui gen de 
cercetari in cadrul INCDSB dar si in alte 
unitati de cercetare si invatamant 
superior cu preocupari asemanatoare. De 
asemenea, pot fi realizate baze de date ce 
pot fi folosite ca material documentar 
pentru redactarea de capitole de curs la 
specialitatile: Ecologie, Biodiversitate, 
Biochimie, Farmacognozie, 
Biotehnologie, care se predau in 
universitati de profil din zona Moldovei; 
elaborarea unor lucrari de licenta, 
masterat si doctorat. In sectorul de 
productie se pot identifica si valorifica 
surse noi de produse vegetale cu efecte 
antidiabetice si hipogliceminate. 

 In faza II a proiectului a fost documentata utilizarea amprentarii 
moleculare ca metoda de evaluare a autenticitatii produselor naturiste 
pentru evaluarea impactului acestor produse asupra sigurantei 
consumatorului; s-a prezentat cadrul legislativ European si national, 
metodele si instrumentele de autentificare a PMA si a produselor 
naturiste. Cele 18 specii de PMA cu actiune antidiabetica si 
hipoglicemianta au fost caracterizate din punctul de vedere al 
fezabilitatii utilizarii amprentarii moleculare (biochimice si ADN) 
pentru identificarea si autentificarea lor. S-au testat 24 de produse 
naturiste si suplimente alimentare care contin specii PMA pentru 
autentificarea compozitiei lor, cu ajutorul markerilor genetici cu 
capacitate de discriminare intre speciile de PMA. 

Pentru faza II au fost indeplinite toate 
activitatile si obiectivele propuse; astfel 
s-a documentat folosirea amprentarii 
moleculare (biochimice si ADN) ca 
metoda de evaluare a autenticitatii 
plantelor medicinale si aromatice si s-au 
caracterizat cele 18 specii de PMA cu 
actiune antidiabetica si hipoglicemianta 
din punctul de vedere al utilizarii 
amprentarii moleculare pentru 
autentificarea lor si a produselor naturiste 
derivate din acestea. Au fost testate unele 
produse naturiste si suplimente 
alimentare care contin specii PMA pentru 
autentificarea compozitiei. Pe viitor, in 
productie se pot identifica si valorifica 
surse noi de produse vegetale cu efecte 
antidiabetice si hipoglicemiante; se pot 
adopta si implementa metode noi, 
moleculare, de autentificare a 
compozitiei suplimentelor alimentare. 

 
 

4.2. Valorificarea  în producţie a rezultatelor obţinute: 
 

Denumirea 
proiectului 

Tipul rezultatului Utilizatori Efecte socio-economice la utilizator 

09-360108 Test original de depistare a transfuziei autologe la 
sportivi ( test de depistare a „doping-ului curat”) 

 - World Anti-
Doping Agency 
(WADA) 
- Agentia US 
Antidoping (AUSA) 

Eliminarea fraudelor la competitiile 
sportive internationare prin folosirea 
autotransfuziei (doping curat)  

09-360401 

La finalul proiectului se vor elaborare formule de 
fitopreparate si se vor imbunatatii tehnologiile de 
cultivare pentru speciile Dracocephalum moldavica L 
Nepeta cataria L. 
Valorificarea rezultatelor prin: lucrari stiintifice, 
participari la simpozioane, conferite nationale si 
internationale. 

Plantavorel, SCDA 
Secuieni, fermieri, 
micii producatori si 
procesatori de 
materie prima 
vegetala. 

Valorificarea fitoterapeutica a unor 
specii mai putin investigate, 
imbogatirea gamei de produse la 
producatorii autohtoni de fitopreparate 
cu efecte stomahice, eupeptice, 
carminative si tonic digestiv. 
Conservarea biodiversitatii. 
 

09-360401 

La finalul proiectului se vor elaborare formule de 
fitopreparate si se vor imbunatatii tehnologiile de 
cultivare pentru speciile Dracocephalum moldavica L 
Nepeta cataria L. 
Valorificarea rezultatelor prin: lucrari stiintifice, 
participari la simpozioane, conferite nationale si 
internationale. 

Plantavorel, SCDA 
Secuieni, Dacia 
Plant, fermieri, 
micii producatori si 
procesatori de 
materie prima 
vegetala. 

Valorificarea fitoterapeutica a unor 
specii mai putin investigate, 
imbogatirea gamei de produse la 
producatorii autohtoni de fitopreparate 
cu efecte stomahice, eupeptice, 
carminative si tonic digestiv. 
Conservarea biodiversitatii. 
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09-360401 

S-au realizat 9 formule de ceaiuri, cu diverse 
utilizari, denumite ca suplimente alimentare, doua 
formule de tincturi si doua de unguente pe baza de 
galbenele si craite. 
In concluzie, variantele experimentale dezvoltate si 
caracterizate fitochimic, reprezinta o baza de 
selectie pentru promovarea ca sursa de materie 
prima (genotipurilor/variante) cu utilizari multiple, 
multiplicarea prin culturi de tesuturi contribuind la 
producerea de material vegetal standardizat cu 
particularitati bioproductive optime. 

Plantavorel, SCDA 
Secuieni, Dacia Plant, 
Steaua Divina, 
fermieri, micii 
producatori si 
procesatori de materie 
prima vegetala. 

Rezultatele obtinute pot fi utilizate 
pentru transferuri tehnologice, ca in 
cazul unora realizate de catre CCB 
„Stejarul” in perioada 2012-2013 prin 
Cecurile de Inovare, care au avut ca 
beneficiari IMM-uri mici si mijlocii. 
O parte din rezultate pot fi valorificate 
si prin obtinerea de proiecte de 
mobilitati prin care se elucideaza 
numeroase aspecte ce rezida in urma 
studiilor intreprinse de institutia 
noastra. 
Totodata consideram utila continuarea 
cercetarilro deoarece, pot servi la 
organizarea unor manifestari nationale 
si internationale care pot sa ridice 
nivelul cercetarilor romanesti. 

09-360401 

S-au realizat 14 formule (asocieri)  cu diverse 
utilizari, denumite ca suplimente alimentare care au  
la baza specii medicinale (Crategus monogyna, 
Hypericum perforatum, Achillea millefolium, 
Achillea millefolium, Cynoglossum officinalis, 
Nymphaea alba, Tribulus terrestris, Vincetoxicum 
hirundinaria, Helichrysum arenarium, Helichrysum 
arenarium, Helichrysum arenarium, Acorus 
calamus, Polygonum hydropiper, Symphytum 
officinale, Erodium cicutarium)) din flora spontana 
a Romaniei, dar si din culturi ecologice. 
Areale naturale de plante medicinale si aromatice 
din zona Deltei Dunarii reprezinta adevarate bazine 
naturale care pot fi exploatate in scopul protejarii 
biodievrsitatii si dezvoltarii de noi perspective atat 
stiintific, cat si economic. 

Plantavorel, SCDA 
Secuieni, Dacia Plant, 
fermieri, micii 
producatori si 
procesatori de PMA. 

Rezultatele obtinute pot fi utilizate 
pentru transferuri tehnologice, ca in 
cazul unora realizate de catre CCB 
„Stejarul” in perioada 2013-2014 prin 
doua proiecte bilaterale Romania-
Republica Moldova. 
O parte din rezultate pot fi valorificate 
si prin obtinerea de proiecte la viitoare 
competitii nationale si internationale 
prin care se elucideaza numeroase 
aspecte ce rezida in urma studiilor 
intreprinse de institutia noastra. 
Consideram utila continuarea 
cercetarilor deoarece, pot servi la 
realizarea de articole stiintifice 
publicate in reviste din tara sau 
strainatate, ceea ce duce la ridicarea 
nivelul cercetarilor romanesti. 

09-360401 

Faza I 
7 tehnologii de cultura ecologica atat pentru specii 
medicinale din flora spontana, cat si din culturi 
conventionale: Althaea officinalis L. (nalba de 
cultura),  Achillea millefolium (coada soricelului), 
Calendula officinalis L. (galbenele), Salvia 
officinalis L. (jales), Menta sp.(menta), Hypericum 
perforatum (sunatoarea) si Majorana hortensis L. 
(maghiran). 
2 studii de caz pentru speciile Perilla frutescens L. 
(susan japonez) si Scirpoides holoschoenus (L.) 
Sojak sin. Scirpus holoschoemus L., sin. 
Holoschoemus vulgaris Link (tipirig de balta sau 
dicop). 
15 analize fitochimice asupra speciilor: 
Helichrysum arenarium (siminoc), Ficus carica 
(smochin), Matricaria chamomilla (musetel), Tilia 
europea (tei), Majorana hortensis (maghiran), 
Cotinus coggygria (scumpie), Scirpoides 
holoschoenus (dicop, rad.) – Jurilovca, Phragmites 
communis (stuf, spic) – Murighiol, Phragmites 
communis (stuf, mugur de crestere) - Lacul 
Golovat, Phragmites communis (stuf, radacina), 
Symphytum officinale (tataneasa), Galanthus nivalis 
(ghiocei), Perilla frutescens (susan japonez). 

Dacia Plant, 
Charme Cosmestics, 
Plantavorel, 
Zenyth, 
SCDA Secuieni, 
Fermieri, 
Producatori  si 
procesatori de materie 
prima vegetala 
Eco Plant Catina 
Tortoman (jud. 
Constanta) 

- transfer tehnologic 
- obtinerea unor noi informatii de ordin 
teoretic si practic, de valorificare la 
nivel stiintific (posibile teze de 
doctorat) si la nivelul schimbului de 
informatii intre specialisti, cultivatori, 
producatori, procesatori. 
- informatii utile  procesatorilor/ 
producatorilor de suplimente 
alimentare. 
- participarea la viitoare competitii 
nationale si internationale in scopul 
obtinerii de proiecte. 
- realizarea de articole stiintifice 
publicate in reviste din tara sau 
strainatate. 
- comunicarea rezultatelor prin 
participarea la la conferinte, 
simpozioane, workshop-uri, seminarii si 
alte manifestari stiintifice nationale si 
internationale. 
 
Rezultatele constituie baza pentru 
proiecte de CD in colaborare cu IMM-
uri sau alte institutii de cercetare. 
  

Faza II 
16 areale de crestere a plantelor medicinale si 
aromatice identificate (Murighiol, Agighiol, 
Sarichioi, Peritasca, Salcioara, Enisala, Grindul 
Perisor, Golovita, Caugagia, Ciucurova, Floresti, 
Nifon, Valea Teilor, Niculitel). 
11 studii privind compozitia chimica (Ca2+, Mg2+, 
Na+, K+, HCO3-, SO4

2-, Cl-, NO3-, NH4+, NO2-, 
PO4

3-) a apelor din zonele Deltei Dunarii (Agighiol, 
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Sarichioi, Salcioara, Enisala, Caugagia, Ciucurova, 
Floresti, Nifon, Niculitel, Sabangia, Jurilovca). 
1 studiu morfoanatomic pentru specia Scirpoidies 
holoschoenus (L.) Soják (Cyperaceae): radacina, 
tulpina aeriana (la baza), rizomul, tecile foliare. 
84 analize fitochimice asupra speciilor din diferite 
locatii: Typha longifolia (papura), Erodium 
cicutarium (ciocul berzei), Matricaria chamomilla 
(musetel), Crataegus pentagyna (paducel), 
Plantago lanceolata (patlagina), Scirpoides 
holoschoenus (dicop). 

 

Faza III 
3 specii de plante medicinale de tip arbust si semi-
arbust din flora spontana arondata Deltei Dunarii: 
Crataegus pentagyna, Crataegus monogyna 
(paducel) – 9 populatii, Prunus spinosa (porumbar) 
– 6 populatiisi Rosa canina (maces) – 7 populatii, 
prelevate din 6 localitati din judetul Tulcea; 
1 specie de planta ierbacee (din 3 areale) de 
Phragmites australis (stuf) – 5 populatii - aflate in 
fata de inflorire deplina, specie utilizata in 
etnomedicina/etnofarmacia Deltei Dunarii, ca 
remediu pentru afectiunile respiratorii. 
1 cultura ecologica de Hippophaë rhamnoides – 2 
soiuri (Clara si Mara) 
Evaluare biomasa, 3 specii, 22 analize 
Evaluare fitochimica, antioxidanti, 22 analize (x 3 
tipuri) 
Evaluare fitochimica, cultura ecologica (vitamina 
C, beta-caroten, licopen, antioxidanti), fructe, 
ramuri, frunze, suc, seminte, coaja, 2 faze 
ontogenetice/75 analize 

 

09-360402 

 
 

monografie 

Laboratoarele 
producatoare de 
preparate 
fitoterapeutice; 
Realizatorii de carti si 
cursuri pentru 
invatamantul liceal si 
postliceal; 
Institutii cu activitate 
de valorificare a 
acestei resurse 
naturale 

Valorificarea fitoterapeutica a plantelor 
medicinale cu actiune antidiabetica; 
Protejarea habitatelor conf. cerintelor 
dir. CE 92-43/1992 
Material didactic pentru cursurile de 
stiinte naturale si / sau fitoterapeutice 

 Harti ale raspandirii speciilor de vegetale  cu 
proprietati antidiabetice, in zona submontana a 
Carpatilor Orientali; Monografie, in 2011 

Realizatorii de carti si 
cursuri pentru 
invatamantul liceal si 
postliceal; 
Institutii cu activitate 
de valorificare a 
acestei resurse 
naturale 
Laboratoare 
producatoare de 
preparate 
fitoterapeutice; 

Valorificarea fitoterapeutica a plantelor 
medicinale cu actiune antidiabetica; 
Protejarea habitatelor conf. cerintelor 
dir. CE 92-43/1992  
Material didactic pentru cursurile de 
stiinte naturale si / sau fitoterapeutice  

Transfer 

Unitati productive 
precum, Sc Dacia 
Plant SA, Plantavorel 
SA. 

Rezultatele constituie baza pentru 
proiecte de CD in colaborare cu IMM-
uri. In productie sunt folosite pentru 
obtinerea de material saditor sub forma 
de seminte si plantule regenerate in 
vitro. 

In concluzie, variantele experimentale dezvoltate si 
caracterizate fitochimic, reprezinta o baza de 
selectie pentru promovarea ca sursa de materie 
prima (genotipurilor/variante) cu utilizari multiple, 
in special in disfunctii metabolice de tip diabet. 
Multiplicarea prin culturi de tesuturi si prin cultura 
ecologica contribuie la producerea de material 

Transfer catre unitati 
productive precum, 
SC Dacia Plant SA, 
Plantavorel SA. 

Rezultatele constituie baza pentru 
proiecte de CD in colaborare cu IMM-
uri sau alte institutii de cercetare.  
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vegetal standardizat cu particularitati bioproductive 
optime. 
Faza I 
1 chestionar  complex privind utilizarea plantelor 
medicinale si aromatice si aplicarea lui la vanzatori 
individuali de produse naturiste in piete agro-
alimentare din centre urbane apartinand zonei 
Subcarpatilor Moldovei.  
1 centralizator sub forma de tabel cuprinzand date 
despre profilul vanzatorului si cumparatorului tipic 
din aceste zone, precum si despre modul de 
culegere, pregatire, pastrare, prelucrare si vindere a 
PMA.  
1 studiu de caracterizare (morfologica, biochimica, 
raspandire, utilizare in medicina traditionala) a 
celor 18 specii de PMA cu efecte antidiabetice si 
hipogliceminate identificate. 
1 studiu documentar complet si actual privind 
evaluarea fezabilitatii utilizarii amprentarii 
moleculare a speciilor de interes. 

Institute de cercetare 
de profil, intreprinderi 
mici si mijlocii de 
procesare a plantelor 
medicinale si 
aromatice, institutii de 
invatamant superior, 
consumatori etc. 

-abordari ulterioare a acestui gen de 
cercetari in cadrul INCDSB, precum si 
in alte unitati de cercetare si invatamant 
superior cu preocupari asemanatoare; 
-inglobarea informatiilor obtinute in  
capitole de cursuri pentru studentii de la 
facultati de profil; 
-realizare de lucrari de licenta, 
dizertatie si doctorat; 
-identificarea si valorificarea de surse 
noi de produse vegetale cu efecte 
antidiabetice si hipogliceminate. 

 

Faza II 
1 studiu de documentare a folosirii amprentarii 
moleculare (biochimice si ADN) ca metoda de 
evaluare a autenticitatii plantelor medicinale si 
aromatice (PMA) si a produselor naturiste derivate. 
1 studiu de caracterizare a celor 18 specii de PMA 
cu actiune antidiabetica si hipoglicemianta 
identificate in etapa I/2015 din punctul de vedere al 
utilizarii amprentarii moleculare pentru 
autentificarea lor si a produselor naturiste derivate 
din acestea. 
testarea a 24 de produse naturiste si suplimente 
alimentare care contin specii PMA pentru 
autentificarea compozitiei lor folosind 4 markeri 
moleculari diferiti (ITS, matK, psbA-trnH si rbcL), 
cu scopul de a identifica cel mai potrivit 
marker/pereche de markeri pentru discriminarea 
corecta a speciilor de plante componente. 

  

  
 
 

4.3. Participarea la colaborări interna ţionale: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului 
internaţional 

Ţară şi/sau CE 
unităţi colaboratoare 

Denumire proiect 

Valoarea proiectului 
(lei) 

Valoare 
totală 
proiect 

Valoare ţară 

1 
 
 

Franta 

Contract International de cercetare cu 
Laboratoarele Farmaceutice MacoPharma, 
Tourcoing (Franta) 
Studiul mecanismelor celulare si 
moleculare ale mortii programate a 
hematiilor si plachetelor; Ameliorarea 
conditiilor de conservare in centrle de 
transfuzii 

126 000 
Euro 

18 000 
Euro/an 

2 
 
Marine Biotechnology 

ERA-NET 

Propunere proiect 
Responsabil ICB: Dr. Cristian 
Coman 
Centro de Ciências do Mar – 
Portugalia; 
National Institute for Marine 
Research and Development 
“Grigore Antipa” Romania; 
Institute of Metagenomics and 
Microbial Technologies – 
Slovenia; 
Babeș-Bolyai University 

Cyanobacteria diversity from the brackish 
Black Sea as a source of biomass and 
unique metabolic capacities for 
biorefineries 

910.000 
Euro 

România: 
500.000 
euro 
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Romania; 
Institute of Biological Research 
Cluj-Napoca, Romania. 

3 EEA Grants 

Proiect finanțat 
Director de proiect: Dr. Cristian 
Coman 
Institute of Biological Research 
Cluj-Napoca, Romania; 
Babeș-Bolyai University, 
Romania; 
National Institute for Research 
and Development of Isotopic 
and Molecular Technologies 
Cluj-Napoca, Romania; 
Norwegian University of Life 
Sciences, Norway 

Methodological guide for monitoring 
antibiotic residues and antimicrobial 
resistance in the environment as a 
supporting instrument for an enhanced 
quality management of surface waters and 
groundwater 

1.007.936,5 
Euro 

România: 
810.713,5 
Euro 

4 
ERA-NET SIINN 
(nefinanțat) 

1. Fundación AZTI, Spain 
2. Centre National de la 
Recherche Scientifique 
(CNRS), France 
3. Institute of Biological 
Research Iasi, Romania 
4. University of Lille 
1/Laboratory of Oceanology 
and Geosciences (LOG), France 

Long term effects of metallic nanoparticles 
in the environment and in human health 

5.021.935,6 
(lei) 
1.141.349 
(€) 

1.056.000 
(lei) 
240.000 (€) 

5 

HORIZON 2020 (s-au 
obtinut 7,5 puncte din 
minimum 8 necesare 
pentru evaluarea din a 
II-a etapa) 

1. AZTI (Coordinator) Spain 
2. Universidad Complutense de 
Madrid 
3. Institute of Biological Research, 
Iasi,  Romania 
4. University of Lille1France 
Selection,  
5. University of Copenhagen, 
Denmark  
6. University of Groningen,  
Netherlands 
7. European Research Institute for 
the Biology of Ageing,  
Netherlands 
8. CNR-Istituto di Scienza e 
Tecnologia dei Materiali Ceremici, 
Italy 
9. Aachen University Germany  
10. Genialis Slovenia 
11. MS-Omics Denmark  
12. Zabala Spain  
13. OakLabs Germany  
14. Nanotechnology Industry, 
Belgium  
15. Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, 
del’environnement et du travail, 
France 

Understanding NPs toxicity using omics 
approach to improve nanosafety assessment 

30.624.000,
00 (lei) 
6.96 (M€) 

Repartizarea 
s-a făcut pe 
pachete de 
lucru, ICB 
Iași fiind 
inclus in 
WP2, WP5 
si WP6 (3 
pachete de 
lucru din 6 
totale) 

6 
START-Danube 
Region Project 
(nefinanțat) 

1. Institutul de Cercetări 
Biologice Iași, Romania 
2. Republica Moldova  

The developing of the research and 
innovation capacity in North East of 
Romania and Republic of Moldova through 
implementing the national funds and 
Horizon 2020 programme in specific areas 
of the Danube Region 

17.182 (lei) 
3.905 (€) 

12.782 (lei) 
2.905 (€) 

7 
ERA.Net RUS Plus –
S&T (nefinanțat) 

1. Republica Moldova 
2. Federația Rusa 
3. Institutul de Cercetări 
Biologice Iași, Romania 

Compressive Textile Medical Devices for 
venous insufficiency treatment and 
prophylaxis 

990.000 
(lei) 
225.000 (€) 

396.000 
(lei) 
90.000 (€) 

8 
START-Danube 
Region Project 
(nefinanțat) 

1. Institutul de Cercetări 
Biologice Iași, Romania 
2. Republica Moldova 

The developing of the research and 
innovation capacity in improving the living 
conditions through traditions and 
bioeconomy 

174.680 
(lei) 
39.700 (€) 

130.680 
(lei) 
29.700 (€) 

9 
ERA.Net RUS Plus –
S&T /2014 

1. Republica Moldova 
2. INCDSB - Institutul de 

Evaluating riparian ecosystems as buffer 
areas against extreme climatic phenomena 

1.048.500  
(233,000 

810.000 
(180,000 



101 
 

(nefinanţat) Cercetări Biologice Iaşi, 
România 
3. Federaţia Rusa 
 

in order to improve their management and 
sustainability 

EUR) EUR) 

10 
ERANet-LAC /2014 
(nefinanţat) 

1. Portugalia / Universidade de 
Porto  (coordonator) 
2. Peru / CORBIDI: Centro de 
Ornitología y Biodiversidad 
3. Chile / Fraunhoffer Chile 
Research 
4. Columbia / Instituto de 
Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von 
Humboldt 
5. Romania / INCDSB - 
Institutul de Cercetări Biologice 
Iaşi, România 
6. Spania / Biological 
Cooperative  Research S.Coop. 

Integrative Biodiversity Observing and 
Monitoring System - IBOM 

4.231.453 
(940.323 €) 

747.000 
(166.000 €) 

11 
ORIZONT 2020 
/2015 (nefinanţat) 

1. Spania / IK4-TEKNIKER 
(coordonator) 
2. Marea Britanie / Promethean 
particles 
3. Olanda / Chromaflo 
4. Spania / Irurena group 
5. Spania / Hisbalit 
6. Germania / Sächsisches 
Textilforschungsinstitut e.V 
7. Romania /Technical 
University “Gheorghe Asachi” 
of Iasi 
8. Romania / National Institute 
of Research and Development 
for Biological Sciences 
Bucharest – ICB Iasi 
9. Marea Britanie /TechniTex 
Faraday Limited 
10. Italia / Project S.A.S 
11. Marea Britanie / Institute of 
Occupational Medicine 
12. Germania / Media K GmbH 

UNIversal nanoenCAPsulation 
manufacturing process for the production of 
INorganic multifunctional capsules with 
controlled release; the way for introducing 
nanocapsules in potential consumer – 
UNICap-IN 

 
675.000  
150.000 € 

12 

Parteneriat/ 
Bilateral 
Contract nr. 
179/02.04.2007 
 

Republica Moldova, 
Institutul de Genetică şi 
Fiziologie a Plantelor al AŞM 

Analiza gaz cromatografica sau HPLC a 
unor mostre  de ulei esential  la genotipuri 
de Salvia sclarea, S.officinalis, Ocimum 
basilicum. 

 7800 lei 
moldovenes
ti ~ 2000 
RON 

13 

PN II –Capacităţi/ 
Modulul III - Proiecte 
de sprijinire a 
participarii Romaniei 
la proiecte 
internationale de 
cercetare/ Programul 
de  cooperare 
bilaterală  România – 
Republica Moldova, 
contract nr. 
699/25.04.2013 

Republica Moldova, 
Institutul de Genetică şi 
Fiziologie a Plantelor al AŞM 

Analiza polimorfismului genetic 
intraspecific pentru elaborarea markerilor 
moleculari a unor chemotipuri de plante 
medicinale şi aromatice 

 24.600 

14 

PN II –Capacităţi/ 
Modulul III - Proiecte 
de sprijinire a 
participarii Romaniei 
la proiecte 
internationale de 
cercetare/ Programul 
de  cooperare 
bilaterală  România – 
Republica Moldova, 
contract nr. 

R. Moldova  - Gradina Botanica 
(Institut) a ASM, Chisinau 
Romania: 
- Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi, Fac. 
de Biologie 
- UMF “Gr.T.Popa” Iaşi, Fac. 
de Farmacie 

Identificarea si caracterizarea speciilor din 
genurile Nepeta, Agastache, Perilla si 
Lamium din flora spontana, colectii si 
culturi experimentale din punct de vedere 
biologic si ecologic (EGRE-LAIC) 

33000 33.000 



102 
 

694/24.04.2013 

15 

Scientific Co-
operation between 
Eastern Europe and 
Switzerland 
(SCOPES 2013-2016) 

R. Moldova  - Gradina Botanica 
(Institut) a ASM, Chisinau 
Elvetia - Swiss research institute 
for aromatic and medicinal plants, 
Conthey 

Capitalization of the natural potential of 
several medicinal and aromatic species in 
the Artemisia genus with economical and 
ecological value in Moldova 

682500 262500 

16 

Programul de 
Cooperare Elvetiano-
Roman, Fondul 
Tematic Burse pentru 
Cercetare 

Elvetia – Zurich University of 
Applied Sciences, Institute of 
Biotechnology 

The development of a cell culture system in 
order to obtain biological active principles 
and indirect regeneration for Arnica 
montana species. (ArnicActiveCell) 

234500 234500 

17 

PN II –Capacităţi/ 
Modulul III - Proiecte 
de sprijinire a 
participarii Romaniei 
la proiecte 
internationale de 
cercetare/ Programul 
de  cooperare 
bilaterală  România – 
Republica Moldova, 
contract nr. 
699/25.04.2013 

Republica Moldova, 
Institutul de Genetică şi 
Fiziologie a Plantelor al AŞM 

Analiza polimorfismului genetic 
intraspecific pentru elaborarea markerilor 
moleculari a unor chemotipuri de plante 
medicinale şi aromatice 

 24.600 

18 

PN II –Capacităţi/ 
Modulul III - Proiecte 
de sprijinire a 
participarii Romaniei 
la proiecte 
internationale de 
cercetare/ Programul 
de  cooperare 
bilaterală  România – 
Republica Moldova, 
contract nr. 
694/24.04.2013 

R. Moldova  - Gradina Botanica 
(Institut) a ASM, Chisinau 
Romania: 
- Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi, Fac. 
de Biologie 
- UMF “Gr.T.Popa” Iaşi, Fac. 
de Farmacie 

Identificarea si caracterizarea speciilor din 
genurile Nepeta, Agastache, Perilla si 
Lamium din flora spontana, colectii si 
culturi experimentale din punct de vedere 
biologic si ecologic (EGRE-LAIC) 

33000 33.000 

19 

Scientific Co-
operation between 
Eastern Europe and 
Switzerland 
(SCOPES 2013-2016) 

R. Moldova  - Gradina Botanica 
(Institut) a ASM, Chisinau 
Elvetia - Swiss research institute 
for aromatic and medicinal plants, 
Conthey 

Capitalization of the natural potential 
of several medicinal and aromatic 
species in the Artemisia genus with 
economical and ecological value in 
Moldova 

682500 262500 

20 

SCOPES (Scientific 
co-operation between 
Eastern Europe and 
Switzerland) 

R. Moldova  - Gradina Botanica 
(Institut) a ASM, Chisinau 
Elvetia – Swiss research institute 
for aromatic and medicinal plants, 
Conthey 

Capitalization of the natural potential 
of several medicinal and aromatic 
species in the Artemisia genus with 
economic and ecological value in 
Moldova 

193.500 
CHF 
(aprox. 
812.000 
lei) 

74.250 
CHF 
(aprox. 
310.000 
lei) 

21 
Mecanismul Financiar 
SEE) (2014-2017 

Project Promotor (PP) – 
National Institute of 
Research and Development 
for Biological Sciences 
(INCDSB) (ROMANIA); 

Partner 1 (P1) – Natural History 
Museum (NHM) / 
University of Oslo (UiO) 
(NORWAY); 

Partner 2 (P2) -  “Iuliu 
Hatieganu” University of 
Medicine and Pharmacy 
Cluj-Napoca (UMFCJ) 
(ROMANIA); 

Partner 3 (P3) -  The 
Commercial Society for 
Medicinal Plant Research 
and Processing 
PLANTAVOREL (PLV) 
(ROMANIA) 

Autentificare moleculara a unor 
suplimente alimentare complexe pe baza de 
plante pentru siguranta si eficacitate 
(PhytoAuthent) 

4.312.572 
2.087.925,5
9 

22 
FP7-KBBE-2011-5-
289706 

Project Coordinator 
1.Enea, Italy 
Partners 

Assessing and monitoring the impacts of 
genetically modified plants (GMPs) on 
agro-ecosystems (AMIGA) 

34.698.140 784,960 
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2.Aarhus Universitet, Denmark 
3.Agrobioinstitute, Bulgaria 
4.Umweltbundesamt GMBH, 

Austria 
5.Geosys Sa, France 
6.Helsingin Yliopisto, Finland 
7.Instituto Nacional De 

Investigacion Y Tecnologia 
Agraria Y Alimentaria, Spain 

8.Institut National de la 
Recherche Agronomique, 
France (deputy coordinator) 

Eco-Innov Unit (Grignon, 
France) Agroecology Joint 
Research Unit (Dijon, 
France) 

9.Minerva Consulting & 
Communication, Belgium 

10.The University Of Reading, 
United Kingdom 

11.Institutul National de 
Cercetare – Dezvoltare 
Pentru Stiinte Biologice Ra, 
Romania/The “Stejarul” 
Research Centre For 
Biological Sciences (Ccbs), 
Romania 

12.The James Hutton Institute 
Lbg, United Kingdom 

13.Teagasc – Agriculture And 
Food Development 
Authority, Ireland 

14.Alma Mater Studiorum-
Universita di Bologna, Italy 

15.Johann Heinrich von 
Thuenen-Institut, 
Bundesforschungsinstitut 
Fuer Landliche Raume, Wald 
und Fischerei (vti), Germany 

16.Plant Research International 
(DLO), the Netherlands 

17.Wageningen universiteit, the 
netherlands 

18.Julius-Maximilians 
Universitaet Wuerzburg 
(WUE), Germany 

19.Slovenska Polnohospodarska 
Universita V Nitre (Slovak 
Agricultural University In 
Nitra), Slovakia 

20.Lunds Universitet, Sweden 
21.Biotechnology Institute, 

Instituto Nacional De 
Tecnologia Agropecuaria 
(INTA), Argentina 

22.Büro Lang, Germany 

 
4.4. Articole (numai cele publicate în reviste cu referenţi de specialitate): 
 

 Nr. 
crt. 

Denumirea publicaţiei Titlul articolului 

1. In tara: 

2. 
Revue Roumaine de Chimie, vol. 58, nr. 9, 2013 (in 
press) 
 

Organic acids assessments in medicinal plants by capillary electrophoresis 
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3. 
Revue Roumaine de Chimie,  2013  
 

Membranes with controlled antioxidant properties polyvinilpyrrolidone/ ellagic 
acid based 
 

4. 
Romanian Biotechnological Letters, 2013 
 

Chemical composition and antioxidant activity of Salvia officinalis concentrated 
by ultrafiltration 
 

5. 
Revue Roumaine de  Chimie, 2014 Antioxidant properties and polyphenols composition of some Romanian propolis 

samples 

6. 
Romanian Biological Science”, VII, 119-128 
 

Toma, L. Constantin, D., „A study on parameter setup for a cytometric analysis 
of biological sample” 
 

7. 
Banat’s Journal of Biotechnology, vol 2, 43-47 
 

Toma L., Constantin D., 2010, "A flow cytometric comparison of two 
glioblastoma cell lines” 
 

8. 
 Revista de Chimie, 62(3), 299-303  
  
 

Moldovan L, Gaspar A, Toma L, Craciunescu O, Saviuc C, "Comparison of 
polyphenolic content and antioxidant capacity of five Romanian traditional 
medicinal plants" 

9. 
Roumanian Archives of Microbiology and 
Immunology, 70(1), 11-14 

Stanciuc AM, Gaspar A, Moldovan L, Saviuc C, Popa M, Marutescu L, " In vitro 
antimicrobial activity of romanian medicinal plants hydroalcoholic extracts on 
planktonic and adhered cells" 

10.
Romanian Journal of Biochemistry, 49, 173-181 Gaspar A., Craciunescu O., Moldovan L., Ganea E., " New composites collagen-

polyphenols as potential dressings for wound care" 
 

11.
Romanian Biotechnological Letters, 19(3), 9353-
9365 
 

Gaspar A., Craciunescu O., Trif M., Moisei M., Moldovan L., " Antioxidant and 
anti-inflammatory properties of active compounds from Arnica montana L." 
 

12.

Scientific Buletin of  University „Politehnica”  of 
Bucharest,  Seria B-Chimie si Stiinta Materialelor, 
ISSN 1223-7027, (in press). 
 

"ELABORATION AND PHYSICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL 
CHARACTERIZATION OF  NEW CHITOSAN AND GELATIN 
MEMBRANES"  
Elena Berteanu, Daniela Ionita,  Maria Paraschiv, Agnes Apatean (Toma), 
Catalin Iordachel,  Manuela Sidoroff, Luminita Tcacenco, 

13.
Romanian Biological Science Controlul stabilitatii fizico-chimice a extractelor concentrate in propilen glicol in 

conditii de depozitare standard 

14.
Banat’s Journal of Biotechnology Microbial beta –carotene use as a food additive, Banat′s Journal of 

Biotechnology 

15.
Banat′s Journal of Biotechnology Studies on the possibility to recover the by-products resulted from the 

vinification process 

16.
Banat′s Journal of Biotechnology Qualitative evaluation of  fresh marc - raw material with valuable composition 

17.
Banat′s Journal of Biotechnology, Influence of sucrose concentrations on in vitro multiplication of Ribes Rubrum 

species 

18.
Romanian Biological Sciences The influence of sucrose concentrations on in vitro multiplication of Ribes 

Nigrum species 

19.
Romanian Biological Sciences Efectul alelopatic al extractului de 

Solanum nigrum-Fam. Solanaceae asupra 
germinatiei unor seminte 

20.
Romanian Biotechnological Letter Antimicrobial peptides – natural antibiotics 

21.
Banat′s Journal of Biotechnology, Fundamentals of isothermal titration calorimetry and some applications 
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22.
Banat′s Journal of Biotechnology, Evaluation of antioxidant effect of Ribes nigrum and Vaccinium myrtillus leaves 

extracts on lipid oxidation 

23.
Banat’s Journal of Biotechnology  Studies regarding the cultivation of safflower in Southern Romania 

24.
Banat's Journal of Biotechnology Biodiesel production using calcium-based solid catalysts 

25.
Banat's Journal of Biotechnology Evaluation Of Some Yeast Strains To Obtain Forage Biomass   

26.
Banat's Journal of Biotechnology The Biofuels Database   

27.
Scientific Papers. Series "Management, Economic 
Engineering in Agriculture and rural development" 

Obtaining Of Proteic Biomass By Cultivation Of Lactic Acid Bacteria On Grape 
Marc Diffusion Solution 

28.
Scientific Papers. Series "Management, Economic 
Engineering in Agriculture and rural development" 

The Utilisation Of Grape Marc For Obtaining Feed Protein With Ethanol 
Consuming Yeasts 

29.
Roumania Analele Universitatii din Craiova, Seria 
Agricultura, Montanologie, Cadastru     

Evaluation of Safflower culture (Carthamus tinctorius) as a forage alternative for 
Sunflower culture (Helianthus annuus) in the arid areas of southern 

30.
Romanian Biotechnological Letters Bioaccumulation of health promoting compounds in five Ribes rubrum L. 

varieties during fruit maturation 

31. Analytical Letters 

 

A study of the antioxidant effect of flavonic compounds for preventing lipid 
oxidation by using fluorescence spectroscopy 

32.
Current Opinion in Biotechnology Optimization of the extraction methods for obtaining extracts with antimicrobial 

activity from Xanthium strumarium and Arctium lappa 

33.
Current Opinion in Biotechnology Antifungal activity of extracts from three traditional medicinal plants 

34.
Journal of Biotechnology Sustainable practices for plant protection management in organic agriculture 

35.

   A. Paun, M. Paun, A. Rodriguez-Paton, ON THE HOPCROFT'S 
MINIMIZATION TECHNIQUE FOR DFA AND DFCA, THEORETICAL 
COMPUTER SCIENCE   VOL. 410 ISSUE: 24-25   PAGES: 2424-2430  28 
 MAY 2009 (JURNAL ISI) 
 

36.
Roumanian Biotechnological Letters, vol.14, 
no.5, 2009, p. 4620-4624, 

The ultrafiltration performance of composite membranes for the concentration of 
plant extracts, 
 

37.
UPB Scientific Bulletin, Series B: Chemistry and 
Materials Science 72 (1), pg. 67-75, 2010 
 

Electrochemical evaluation of polyphenols preservative effect against 
lipoperoxidation 
 

38.
Rev.Roum. Chimie, 56,777-782, 2011 
Rev. Chim, 63, 
 

Antioxidant capacity of some Salvia officinalis concentrated extracts, 

 

39.

Revue Roumaine de Chimie, 2012, vol. 57, no. 3, 
p. 223-227. 
 

Hyaluronic acid detection from natural extract by diode array-capillary 
electrophoresis methods 
 

40.
Revista de Chimie, 2012, vol. 63, nr. 4, p. 445-
450. 
 

Quantification of ascorbic acid and B-complex vitamins in corn flour and corn 
flakes 
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41.
Revue Roumaine de  Chimie, 2014, 
Nr. 59, nr. 9, 797-805. 
 

Accurate quantitation of 17 polyphenols from propolis extracts by reversed-
phase liquid chromatography with diode array detection 
 

42.
Revista de Chimie, vol. 66, nr. 12 (in curs de 
apariție) 
 

Statistical approach of HPLC-DAD data of Romanian propolis 
 

43.
Revista de Chimie, 2016, vol. 67, nr. 9 (acceptată) Polyphenols analysis from different medicinal plants extracts using capillary 

zone electrophoresis (CZE) 

44.

  E. Utoiu, V. Coroiu, M. Lungu, A. Oancea, L. Moldovan, Assessement of 
matrix metalloproteinases induced in hypodermic tissue by implantation of 
biopolymeric films, Romanian Biological Sciences, VII, 1-4, 2009 
 

45.

 I. E. Raschip, L. Moldovan, L. Stefan, A. Oancea, C. Vasile, Compatibility and 
cytotoxicity testing of some new biomaterials based on polyurethane and 
hydroxypropylcellulose blends, OAM - Rapid Communications ,  Vol 3 (12) p. 
1336 – 1342, 2009 

46. Contribuţii Botanice 
Quantitative determination of total polyphenols and flavonoids from indigenous 
species of Epilobium of wild origin and ‘in vitro’ regenerated plantlets. 2009, 
XLIV, 119-123. 

47. An. Soc. Rom. Biol. Cel. 
New Primer Combination for Sequencing the Cyanobacterial 16S rRNA Gene. 
2009, 14, 33-38. 

48. An. Soc. Rom. Biol. Cel. 
Astaxanthin production from a new strain of Haematococcus pluvialis grown in 
batch culture, 2010, vol.XV, 353-361. 

49. Contribuţii Botanice 
The Vegetation of the Biharia Massif (Apuseni Mountains) - General 
Characterisation. 2010, 45, 25-33. 

50. Stud. Univ. Babeş-Bolyai Biologia 
The inducement of chlorophyll fluorescence in state transitions under low 
temperature in the Mugeotia alga, strain AICB 560, 2010, LV, 1, p. 81-90. 

51. An. Soc. Rom. Biol. Cel. 
Desmodesmus communis (Chlorophyta) from Romanian freshwaters: coenobial 
morphology and molecular taxonomy based on the ITS2 of new isolates. 2012, 
17, 1, 16-28. 

52. An. Soc. Rom. Biol. Cel. 
The fatty acids of lipids extracted from some Arthrospira and Spirulina species  
(Cyanobacteria). 
 

53. Stud. Univ. Babeş-Bolyai Biologia 
Effects of microaerobiosis on photosynthesis in the cyanobacterium 
Synechococcus sp. PCC 7002. 2014, 59 (1):21-39 

54.
Contribuţii Botanice – 2012, XLVII: 85-89 Specifications on the chemical composition and therapeutical properties of 

Vaccinium vitis-idaea L. 

55.
Bulletin of Romanian Society for Cell Biology, 41, 
59, 2013. 

Protective effects of Galium verum extracts on hypotalamo-hipophyseal-adrenal 
axis. 

56.
Bulletin UASVM, Veterinary Medicine, 70(1), 167-
169, 2013, indexată ISI Thompson 

Effects of anakinetic stress and Galium verum extract on thyroid and ovary 
morphology in Wistar rats. 
 

57.
Bulletin of Romanian Society for Cell Biology, 42, 
46, 2014. 
 

Beneficial effects of Lamium album alcoholic extract on acid-base parameters in 
animals exposed to anakinetic and native hemoglobin oxidative stress.  

58.
Bulletin of Romanian Society for Cell Biology, 42, 
49, 2014. 

Renal function improved by the Lamium album alcoholic extract in wistar rats 
exposed to anakinetic and native hemoglobin oxidative stress 

59.
„The 13thInternational Symposium "Prospects for the 
3rd Millennium Agriculture”, USAMV Cluj-Napoca. 
Book of abstracts, No. I, p. 803, 2014. 

The effect of Lamium album and Lamium purpureum extracts on some blood 
parameters under anakinetic stress conditions in Wistar rats. 

60.
 „The 13thInternational Symposium "Prospects for 
the 3rd Millennium Agriculture”, USAMV Cluj-

The action of Lamium album alcoholic extract in decreasing oxidative stress, 
applied on kidney, thymus and blood in Wistar rats exposed to anakinetic and 
native hemoglobin stress. 
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Napoca. Book of abstracts, No. I, p. 742, 2014.  

61.

„The 13thInternational Symposium "Prospects for the 
3rd Millennium Agriculture”, USAMV Cluj-Napoca. 
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Effects of Melissa officinalis hydromethanolic extract on DNA damage induced 
by bleomycin in human adult normal dermal fibroblasts 
Autori: AC Aprotosoaie, CT Mihai, G Voichita, P Rotinberg, A Trifan, E Gille, 
T Petreus, II Costache, A Miron 

109.

Book of Abstracts 63rd International Congress and 
Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant 
and Natural Product Research (GA2015), Budapest, 
Hungary, 23-27, August 2015/Planta Medica 2015, 
81(16):XXX, (DOI: 10.1055/s-0035-1565827) 

Comparative study on the bioproductivity of Arnica montana L. root and rhizome 
samples from the northern area of the Romanian Eastern Carpathians / Poster 
Autori: Stefanache C., Danila D., Grigoras V. 

110.

Book of Abstracts 63rd International Congress and 
Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant 
and Natural Product Research (GA2015), Budapest, 
Hungary, 23-27, August 2015/Planta Medica 2015, 
Planta Medica, 81(16):XXX, (DOI: 10.1055/s-0035-
1565813) 

Comparative assessment of polyphenolic content and antioxidant capacity of 
Arnica montana L. samples differentiated on organ types from wild populations 
in the Romanian Eastern Carpathians / Poster 
Autori: Stefanache C.,Trifan A., Danila D., Miron A. 

111.

Book of Abstracts 63rd International Congress and 
Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant 
and Natural Product Research (GA2015), Budapest, 
Hungary, 23-27, August 2015/Planta Medica 2015, 
81(16):XXX, (DOI: 10.1055/s-0035-1565800) 

Phenolic content and antioxidant activity of Nepeta parviflora Bieb. species from 
wild populations in Republic of Moldova / Poster 
Autori: Camelia P. Stefanache, Trifan Adriana, Ciocarlan Nina, Ghendov 
Veaceslav, Danila Doina, Miron Anca 
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112.

Book of Abstracts 63rd International Congress and 
Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant 
and Natural Product Research (GA2015), Budapest, 
Hungary, 23-27, August 2015/Planta Medica 2015, 
81(16):XXX, (DOI: 10.1055/s-0035-1565816) 

Antioxidant activity of methanolic extracts of Lamium album and Lamium 
maculatum species from wild populations in the Romanian Eastern Carpathians / 
Poster 
Autori: Doina Danila, Trifan Adriana, Stefanache P. Camelia, Grigoras Valentin, 
Miron Anca 

113.

Abstract book of The Xth International Congress of 
Genetics and Breeders 28 June – 1 July 2015, 
Chisinau, Republic of Moldova, ISBN 978-9975-
933-56-8: 93  

Expression genes involved in metabolic pathway for synthesis of scareol Salvia 
sclarea 
Autori: Maria Duca, Angela Port, Tatiana Sestacova, Rodica Martea, Elvira 
Gille, Maria Gonceariuc 

114.

Abstract book of The Xth International Congress of 
Genetics and Breeders 28 June – 1 July 2015, 
Chisinau, Republic of Moldova, ISBN 978-9975-
933-56-8: 102. 

Origanum vulgare – quantitative assessment of active principles and antioxidant 
activity in relation with some environmental factors 
Autori: Valentin Grigoras, Radu Necula, Elvira Gille, Florentina Gatea, Oleg 
Budeanu 

115.

Book of abstracts of the 2nd International Conference 
on Natural Products Utilization: From Plants to 
Pharmacy Shelf 14 – 17 October 2015, Plovdiv, 
Bulgaria: 76 (SL 39) 

The biostimulatory potential of complex plant extracts on organically grown 
medicinal species – the phytobiological test 
Autori: Elvira Gille, Carmen E. Tebrencu, Georgiana Gavril, Elena Ionescu, 
Valentin Grigoras, Radu Necula 

116.

Book of abstracts of the 2nd International Conference 
on Natural Products Utilization: From Plants to 
Pharmacy Shelf 14 – 17 October 2015, Plovdiv, 
Bulgaria: 119 (PP 29) 

Evaluation of the bioproductivity of Origanum vulgare L. plants obtained from 
ecological cultures 
Autori: Radu Necula, Elvira Gille, Catalina Drutu, Dana Bobit, Carmen 
Tebrencu, Georgiana Gavril, Florentina Gatea 

117.

Book of abstracts of the 2nd International Conference 
on Natural Products Utilization: From Plants to 
Pharmacy Shelf 14 – 17 October 2015, Plovdiv, 
Bulgaria: 120 (PP 30) 

The plant species Eupatorium cannabinum L. cultivated in Romania – the 
initiation of ecological cultivation 
Autori: Dana Bobit, Ionita Lucian, Radu Necula, Manuela Elisabeta Sidoroff, 
Elvira Gille 

118.

Book of abstracts of the 2nd International Conference 
on Natural Products Utilization: From Plants to 
Pharmacy Shelf 14 – 17 October 2015, Plovdiv, 
Bulgaria: 167 (PP 77) 

Preliminary studies on the antipathogenic potential of some plant extracts 
administered to organically cultivated medicinal and aromatic plants 
Autori: Carmen E. Tebrencu, Elvira Gille, Georgiana Gavril, Elena Ionescu, 
Radu Necula, Ruxandra M. Cretu 

119.

Book of Abstracts of the International Scientific 
Symposium Conservation of Plant Diversity, 28 – 30 
septembrie 2015, Republica Moldova, p.66. (ISBN 
978-9975-3036-8-25) 

Biotechnological approaches for the propagation on several Nepetoideae species 
from Romania and Republic of Moldova with phytotherapeutic values and/or 
rare and threatened 
Autori: Danila Doina, Stefanache Camelia, Ciocarlan Nina, Ghendov V. 

120.

Book of Abstracts of the International Scientific 
Symposium Conservation of Plant Diversity, 28 – 30 
septembrie 2015, Republica Moldova, p.105. (ISBN 
978-9975-3036-8-25) 

Capitalization of the natural potential of several Artemisia species in the flora of 
Republic of Moldova 
Autori: Stefanache Camelia, Ciocarlan Nina, Ghendov V., Danila Doina, 
Simonnet X., Carlen Ch. 

121.

Book of Abstracts of the International Scientific 
Symposium Conservation of Plant Diversity, 28 – 30 
septembrie 2015, Republica Moldova, p.22. (ISBN 
978-9975-3036-8-25) 

In situ and ex situ study of Nepeta pannonica in Republic of Moldova 
Autori: Ghendov V., Ciocarlan Nina, Danila Doina 

122.

Book of Abstracts of the International Scientific 
Symposium Conservation of Plant Diversity, 28 – 30 
septembrie 2015, Republica Moldova, p.58. (ISBN 
978-9975-3036-8-25) 

Bio-ecological studies of Artemisia annua L. and A. absinthium L. (Asteraceae) 
in natural populations in Republic of Moldova 
Autori: Ciocarlan Nina, Ghendov V., Simonnet X., Stefanache Camelia, Danila 
Doina, Carlen Chr. 

123.

Book of Abstracts, A 10-a Editie a Simpozionului 
International PESD – Present Environment & 
Sustainable Development, 5 - 7 iunie 2015, Iasi, 
Romania 

Synthesis and accumulation of the phenolic compounds in Arnica montana L. 
species under the pedo-climatic conditions of the northern area of the Romanian 
Eastern Carpathians 
Autori: Stefanache Camelia P., Tanase Catalin, Grigoras Valentin, Apostol Liviu, 
Schiopu Rares, Danila Doina 

124.

Book of Abstracts of 2nd International Conference on 
Natural Products Utilization: from Plants to 
Pharmacy Shelf, 14 – 17 octombrie 2015, Plovdiv, 
Bulgaria, pp. 291 

A review of the antiinflammatory and antitumor potential of Asteraceae species 
Autori: Stefanache Camelia P., Wolfram Evelyn, Danova Kalina, Trifan Adriana, 
Danila Doina 

125.

Book of Abstracts of 2nd International Conference of 
natural Product Utilization – from Plants to 
Pharmacy Shelf, 14 – 17 octombrie 2015, Plovdiv, 
Bulgaria, p. 53. 

Phytochemical investigation of some active compounds at different Arnica 
montana L. populations from the Romanian Eastern Carpathians 
Autori: Carmen E. Ţebrencu, Ruxandra M. Cretu, Doina Danila, Camelia 
Stefanache, Catrinel F. Giurescu 

126.

Book of Abstracts of 2nd International Conference of 
natural Product Utilization – from Plants to 
Pharmacy Shelf, 14 – 17 octombrie 2015, Plovdiv, 
Bulgaria, p. 52 

Natural products of Ericaceae family and their nutritional and therapeutic 
potential - a review 
Autori: Oana-Crina Bujor, Camelia P. Stefanache, Claire Dufour, Evelyn 
Wolfram, Doina Danila, Anca Miron 

127.

Book of Abstracts of 2nd International Conference of 
natural Product Utilization – from Plants to 
Pharmacy Shelf, 14 – 17 octombrie 2015, Plovdiv, 
Bulgaria, p. 290 

Phytochemistry of Artemisia species from wild populations in Republic of 
Moldova 
Autori: Camelia P. Stefanache, Valentin Grigoras, Nina Ciocarlan, Veaceslav 
Ghendov, Adriana Trifan, Bianca Ivanescu, Xavier Simonnet, Christoph Carlen 
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128.

Book of Abstracts of 2nd International Conference of 
natural Product Utilization – from Plants to 
Pharmacy Shelf, 14 – 17 octombrie 2015, Plovdiv, 
Bulgaria, p. 135 

Bioproductivity and habitat assessment of some Artemisia L. species in the flora 
of Republic of Moldova 
Autori: Ciocarlan Nina, Ghendov Veaceslav, Carlen Christoph, Stefanache 
Camelia, Simonnet Xavier 

129.

Book of Abstracts of XVIIIth International 
Conference “Physical Methods in Coordination and 
Supramolecular Chemistry”, Academy of Sciences 
of Moldova, Chisinau, Rep. Moldova, 8-9 octombrie 
2015, pp. 31 

NMR metabolic fingerprinting of some plants and fruits 
Autori: A. Nicolescu, M. Balan, M. Ciobanu, C. Stavarache, G. Ailiesei, D. 
Danila, C. P. Stefanache, M. Silion, A.-M. Macsim, A. Ciocarlan, C. Deleanu 

130.  

Daniela BRATOSIN Tissier J.P., Doummar D., Billette de Villemeur T., 
Cotoraci C., Hermine O., Montreuil J., Mignot C.; 
A focus on the red blood cells of Gaucher disease reveals their unexpected shape 
in some patients, Abstracts of the 9th Euroconference of Clinical Cell Analysis 
by the European Society for Clinical Cell Analysis (ESCCA), Cytometry Part B 
(Clinical Cytometry) 76B:410-442, 2009 

131.  
Bratosin D., Tcacenco L., Sidoroff M., Cotoraci C., Slomianny Ch., Estaquier J., 
Montreuil; Active Caspases-8 and -3 in Circulating Human Erythrocytes Purified 
on Imobilized Annexin-V: A Cytometric Demonstration; 75A: 236-244, 2009 

132.  

Bratosin D., Tissier J.P., Doummar D., Billette de Villemeur T., Cotoraci C., 
Hermine O., Montreuil J., Mignot C.; A Cytometric Study of the Red Blood 
Cells in Gaucher Disease Reveals their Abnormal Shape that may be Involved in 
Increased Erythrophagocytosis; 80B: 28-37, 2010 

133. Drug Safety, 38(7):611-620 
DNA barcoding and pharmacovigilance of herbal medicines 
Autori: De Boer H.J., Ichim M.C., Newmaster S.G. (2015) 

 
 

4.5. Căr ţi publicate: 
 

 Nr. 
ctr.  

Titlul c ăr ţii  Editura  Autor principal  

  -  în ţară: 

1. 
Tehnici experimentale in bioanaliza, 11, 
87-114, 2012 

Printech Toma L, Radu GL 

2. „Analiza statistica folosind limbajul R MATRIX Andrei Paun 

3. 
Coleoptera-Buprestidae 
 

Academiei Române Adrian Ruicănescu 

4. 
Dictionar al Inventatorilor români 
Contemporani, vol. IV 

Risoprint, Cluj-Napoca 
 

Stanciu Emil Constantin 
 

5. 

 
Diagnoza Biologică a Fertilităţii Solului, 
256 pp., 2015 
ISBN: 978-973-147-188-4 
 

Ed. „Ioan Ionescu de la Brad”, 
Iaşi 

Bireescu Geanina 

 
 
 Nr. 
ctr.  Titlul c ăr ţii  Editura  Autor principal  

  
-  în strainatate: 

1. 

"Biosensors for Health, 
Environment and Biosecurity / 
Book 3" ISBN 978-953-307-
444-3, 2010 
 

In Tech Austria 
 

Litescu Simona 

2. 

Capitole de carte: 
Chitosan Usage in Synthesis of 
Hydrogel-Biomaterials with 
Controlled Properties for 
Biomedical/Biotechnological 
Applications/ ISBN: 978-1-
61728-831-9, 2010 
 

 
Nova Science Publishers, NY, 

 

Teodor Eugenia 
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3. 

"Biosensors for Health, 
Environment and Biosecurity / 
Book 3" ISBN 978-953-307-
444-3 
 

In Tech Austria 
 

Litescu Simona 
 

4. 

Capillary Electrophoresis (CE): 
Principles, Challenges and 
Applications 
 

Nova Science Publishers, NY 
Teodor Eugenia 
 

5. 
Phytochemistry Reviews 
Volume 14, Issue 4, August 
2015* 

Springer  

*Volum special: Phytochemicals in Medicine and Pharmacognosy (PSE Meeting, Piatra-Neamt, Romania, 27-30 April 2014), 
Conferinta “Phytochemicals in Medicine and Pharmacognosy”, sub egida Societatii Europene de Fitochimie (PSE), 2014, Piatra 
Neamt. Issue Editors: Simona Carmen Litescu 
 
 

4.6. Manifestări ştiin ţifice: 
 

 Nr. 
crt. 

Manifestări ştiin ţifice 
 

Număr de manifestări 
Număr de comunicări 

 
 congrese internaţionale: 59 81 
 simpozioane: 89 136 
 seminarii, conferinţe; 56 69 
 workshop: 21 18 
 
 

4.7. Brevete rezultate din tematica de cercetare: 
 

 Nr. 
crt.  Specificaţie 

Brevete înregistrate 
(nr.)  

Brevete acordate 
(nr.)  

Brevete 
vândute 

(nr.)  

 1 
-  ÎN ŢARĂ: 
 

(CERERE BREVET A00384/01.08.2012)   
“BIOMATERIAL COMPOSIT CU 
ACTIUNE ANTI - INFLAMATORIE 
ACTION”, IORDACHEL CATALIN;  
ENACHE MIHAELA  IONICA; 
BERTEANU ELENA; GHEORGHE ANA-
MARIA; SIDOROFF MANUELA 
ELISABETA; TCACENCO   LUMINITA 

RO 129428 (A2) /2014 -“BIOMATERIAL 
COMPOSIT CU ACTIUNE ANTI - 
INFLAMATORIE ACTION”, IORDACHEL 
CATALIN;  ENACHE MIHAELA  IONICA; 
BERTEANU ELENA; GHEORGHE ANA-
MARIA; SIDOROFF MANUELA 
ELISABETA; TCACENCO   LUMINITA  
 

 - 

 2  

CERERE DE INREGISTRARE OSIM 
NR.A/00431 DIN 05.05.2011 „TEST DE 
DEPISTARE A AUTOTRANSFUZIEI LA 
SPORTIVII DE PERFORMANTA”, 
BRATOSIN D., GHEORGHE A.M., 
RUGINA A., SIDOROFF M., 
ARDELEAN A. 
RO 126868 (A0) 30.11.2011 

RO 126868 (A0) 30.11.2011 
„TEST DE DEPISTARE A 
AUTOTRANSFUZIEI LA SPORTIVII DE 
PERFORMANTA”, BRATOSIN D., 
GHEORGHE A.M., RUGINA A., SIDOROFF 
M., ARDELEAN 

 - 

3  

 RO128732-A2 DIN 30.08.2013" TULPINA 
DE SCENEDESMUS OPOLIENSIS ŞI 
PROCEDEU DE OBŢINERE A ULEIULUI 
ALGAL PRIN CULTIVAREA ACESTEIA " 
VELEA SANDA, ILIE LUCIA, 
STÂLPEANU DANIELA, GHIMIŞ 
SIMONA, DRAGOŞ NICOLAE, BICA 
ADRIANA, OANCEA FLORIN. 
 

- 

4  

 RO128750-A2 DIN 30.08.2013" TULPINA 
DE CHLORELLA HOMOSPHAERA CU 
PLASTICITATE ECOTEHNOLOGICĂ" 
DRAGOŞ NICOLAE, ROVINARU 
CAMELIA, BICA ADRIANA, OANCEA 
FLORIN. 

- 
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5. Aprecieri asupra derulării şi propuneri : 
09-360101: In urma desfasurarii fazelor temei s-au elaborat, optimizat și validat metode analitice sensibile, s-au 

elaborat modele experimentale cu aplicatii biomedicale (efect antioxidant, antitumoral, fotoprotector), si astfel s-au 
obtinut noi premise si idei pentru alte directii de cercetare  si proiecte noi (parteneriate, resurse umane, proiecte 
internationale), s-au diseminat cunostintele si s-au elaborat si publicat articole in reviste ISI din tara si internationale, 
astfel ca obiectivele acestui tip de program (cercetare precompetitiva) au fost realizate.   

 
09-360102: Rezultatele stiintifice obtinute in urma experimentelor efectuate ne indreptatesc sa propunem 

continuarea cercetarilor pentru evidentierea in vitro a activitatii biologice a extractelor vegetale si a componentelor 
biologice purificate. De asemenea ne propunem extinderea obiectivelor si activitatilor si in cadrul unor proiecte de tip 
PN II in care sunt implicati parteneri din institutii interesate. Produsele finale ce se vor obtine si testa atat in vitro cat si 
in vivo pe modele experimentale elaborate de noi ar putea fi utilizate in medicina regenerativa, ca atare sau in 
combinatie cu alte componente naturale de origine animala cu rol in regenerarea tisulara.  

2010: Rezultatele stiintifice obtinute in urma experimentelor efectuate ne indreptatesc sa propunem continuarea 
cercetarilor pentru  obtinerea unor variante de fitocomplex prin asocierea extractelor obtinute, evaluarea activitatii lor 
antioxidante si testarea in vitro a efectului acestor amestecuri vegetale asupra proliferarii si metabolismului unor tipuri 
de celule (fibroblaste, condrocite). De asemenea ne propunem extinderea obiectivelor si activitatilor si in cadrul unor 
proiecte de tip PN II in care sunt implicati parteneri din institutii interesate. Produsele finale ce se vor obtine si testa 
atat in vitro cat si in vivo pe modele experimentale elaborate de noi ar putea fi utilizate in medicina regenerativa, ca 
atare sau in combinatie cu alte componente naturale de origine animala cu rol in regenerarea tisulara.  

2011: Rezultatele stiintifice obtinute in urma experimentelor efectuate ne indreptatesc sa propunem continuarea 
cercetarilor pentru  testarea in vitro a efectului acestor amestecuri vegetale asupra proliferarii si metabolismului unor 
tipuri de celule (fibroblaste, condrocite). De asemenea ne propunem extinderea obiectivelor si activitatilor si in cadrul 
unor proiecte de tip PN II in care sunt implicati parteneri din institutii interesate. Produsele finale ce se pot obtine 
necesita continuarea cercetarilor pentru demonstrarea utilitatii si functionalitatii lor pe modele experimentale in vitro 
cat si in vivo, elaborate de noi  in vederea utilizarii acestora in medicina regenerativa.  
 

09-360103:  
2009: Rezultatele stiintifice obtinute in urma activitatilor derulate sunt in deplina concordanta cu obiectivele 
prevazute si ne indreptatesc sa propunem continuarea cercetarilor in vederea stabilirii tehnicilor de obtinere si 
caracterizare a biomaterialului compozit colagen-fosfataza alcalina cu activitate antiinflamatorie crescuta prin 
stabilirea metodelor de cuplare a celor doua componente si stabilirea  formei de conditionare optime a materialului 
compozit final, utilizabil in medicina regenerativa. 
2010 Rezultatele stiintifice obtinute in urma activitatilor derulate sunt in deplina concordanta cu obiectivele prevazute 
si ne indreptatesc sa propunem continuarea cercetarilor in vederea  efectuarii de studii experimentale pentru cuplarea 
colagenului obţinut sub diferite forme (de burete poros, membrane, gel) cu fosfataza alcalina, in vederea obtinerii unor 
biomateriale compozite care sa exprime o actiune inflamatorie minima, evitand in acest fel aparitia si formarea 
cicatrizarilor nedorite.Vor fi efectuate  studii preclinice privind testarea biocompatibilitatii si eficientei iopreparatului 
pe modele experimentale in vitro. Vor fi stabilite domeniile de utilizare a biomaterialelor cu proprietati specifice, in 
formule de preparate biologic active. Prin derularea proiectului preconizam obtinerea de date privind obtinerea unui 
material compozit (conjugat) colagen – enzima, care sa reduca sau sa inlature raspunsul inflamator aparut ca raspuns la 
actiunea implantelor sau a materialelor resorbabile. 
2011 Rezultatele stiintifice obtinute in urma activitatilor derulate sunt in deplina concordanta cu obiectivele prevazute 
si ne indreptatesc sa propunem continuarea cercetarilor in vederea  efectuarii de studii experimentale pentru  stabilirea 
calitatilor de biocompatibilitate, definirea domeniilor de aplicare, si a caracteristicilor farmacotoxicologice ale 
compozitului colagen-enzima, ce vor fi realizate in etapa urmatoare a proiectului. Acestea vor contribui la 
imbunatatirea si diversificarea mijloacelor de tratament, iar prin proprietatea de baza de stimulare a proceselor de 
regenerare si remodelare tisulara se va constitui ca un component de baza pentru utilizarea acestora in medicina 
regenerativa; 

Rezultatele obtinute in urma experimentelor efectuate ne indreptatesc sa propunem continuarea cercetarilor 
pentru  testarea in vitro a biopreparatelor, in sisteme de culturi celulare si citometrie in flux.   

De asemenea ne propunem  identificarea elementelor inovative si realizarea in acest sens a unei cereri de 
brevet de inventie.  
2012: Datele obtinute experimental se refera la un compozit pe baza de colagen si enzima, biocompatibil, lipsit de 
antigenicitate destinat stimularii refacerii tesutului  
Procedeul de obtinere a biomatrialului constituie subiectul unei cereri de brevet de inventie depusa la OSIM pentru 
brevetare. 
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Pe baza rezultatelor obtinute, consideram deschisa si de viitor  problema vindecarii ranilor cronice prin reactivarea 
tesutului dermic si epitelizarea ca un sistem unitar interdependent si obligatoriu in regenerarea tisulara 
Prin bioprodusul proiectat, noi am vizat pe de o parte actiunea factorilor matriceali activi si stimulatori ai reactiei de 
migrare celulara, in special colagenul, si pe de alta parte a enzimei proteolitica care contribuie la indepartarea 
tesuturilor sfacelate, necrozate, a puroiului si a altor detritusuri, la inhibarea unor eventuale enzime secretate de 
germeni care sa diminueze efectul antibioticelor.  
 Calitatile functionale ale biomaterialului realizat, absenta citotoxicitatii, posibilitatile de administrare facila, 
respectarea compatibilitatii dintre biopolimerii  matricei extracelulare si tesutul lezat, asocierea cu alte substante cu 
actiune biologica activa, cumularea efectelor sinergice ale componentelor, recomanda utilizarea clinica a acestui 
biomaterial compozit 
Sub aspect social si economic, noul produs poate aduce o serie de avantaje certe si anume: pretul scazut,  scurtarea 
duratei de tratament si refacerea fara sechele a plagilor, reintroducerea mai rapida a pacientilor in viata activa. 
2014 : Rezultatele stiintifice obtinute in urma activitatilor derulate sunt in deplina concordanta cu obiectivele 
prevazute si ne indreptatesc sa propunem continuarea cercetarilor in vederea  efectuarii de studii experimentale pentru  
diversificarea gamei de bioproduse composite cu actiune antiinflamatorie destinate leziunilor tegumentare, care prin 
asocierea componentelor sa stimuleze refacerea tegumentelor afectate, intr-un timp mai rapid si fara cicatrici. 
2015: Rezultatele stiintifice obtinute in urma activitatilor derulate sunt in deplina concordanta cu obiectivele prevazute 
in schema de realizare, indeplinindu-se toate activitatile propuse.  
Au fost selectate enzime hidrolitice in vederea valorificarii superioare a deseurilor provenite din diferite procese 
industriale, si a diminuarii fenomenelor de poluare, este o problema deosebit de importanta in prezent, o provocare a 
lumii stiintifice pentru gasirea de noi solutii de asanare a planetei noastre. Cercetarile  experimentale preliminare 
privind hidroliza enzimatica a biomasei vegetale provenite de la diferite specii de plante indica randamente de 
hidroliza exprimate in cantitatea de hexoze (glucoza) formata,  cuprinse intre 3,00 si 11,00 %, functie de timpul de 
hidroliza si de tratamentele anterioare efectuate. Randamentul de conversie al biomasei vegetale supuse hidrolizei 
enzimatice cu celulaza Aspergillus niger  depaseste 51% pentru majoritatea probelor luate in lucru cu exceptia probei 
4 (paie fara prehidroliza), de doar 6,54% probabil din cauza continutului ridicat de lignina, care scade in cazul proba 
de  paie este prehidrolizate, randamentul de conversie crescand la 53,84%. Cele mai mari randamente de conversie s-
au obtinut la proba 1(roinita) si proba 3 (trei frati patati) de 82,13% si respectiv 71,88%. Propunem continuarea 
cercetarilor in vederea efectuarii de studii experimentale pentru obtinerea de noi bioproduse prin prelucrarea biomasei 
ramase dupa extractia principiilor active din plantele studiate. 

Pentru conditionarea bioproduselor au fost studiate principalele forme farmaceutice ce pot fi utilizate pentru 
administrarea topica. Trebuie precizat ca atat actiunea substantelor active din extractele plantelor medicinale si 
aromatice, cat si a substantelor pure de sinteza, in cazul aplicatiilor locale, depinde mult de tipul de „vehicul”. 
Substanta sau substantele care au rol de vehicul nu au voie in primul rand sa dea efecte daunatoare de nici un fel. Rolul 
acestora trebuie sa fie de usurare a patrunderii substantelor active in straturile pielii unde sa realizeze efecte curative. 
Ca efect complementar pot avea proprietati de umectare a pielii, de racire sau uscare a acesteia, fapt care reprezinta un 
criteriu de alegere a lor in functie de efectul urmarit. Pentru realizarea noilor produse s-au efectuat cercetari 
diversificate atat pentru elaborarea unor formule cu o compozitie corespunzatoare efectelor scontate, cat si studii de 
stabilitate si compatibilitate chimica intre numeroasele principii bioactive din extractele asociate, in vederea realizarii 
tehnologiilor de preparare la nivel de laborator. A fost elaborata tehnologia de obtinere a unei mase de gel stabile, care 
sa permita incorporarea diferitelor extracte fitoterapice, si a uleiurilor esentiale fitoaromatice cu grad mare de 
hidrofobie. 
Pentru realizarea de bioproduse s-a avut in vedere actiunea sinergica a produselor bioactivi din compozitia gelului si 
biocompatibilitatea acestora cu organismul uman, confirmata inca din indelungata experienta a medicinei populare. 
Astfel se pot realiza hidrogeluri cu puternic efect antiseptic, antiinflamator, antibacterian, cicatrizant, decongestiv 
utilizabile in tratarea diferitelor leziuni tegumentare, eczeme, inflamatii herpetice, etc. 

Pentru a se asigura respectarea cerintelor de biocompatibilitate  a fost testat raspunsul celular fata de prezenta 
in mediul de cultura a noului biopreparat. In acest sens s-au realizat doua dilutii de gel de ingrijirea picioarelor (1:1 si 
1:2), din care mai apoi s-au introdus cate 3 concentratii de proba (20µl, 40µl si 60µl / 2ml de mediu) in culturi statice 
de 24 de ore de celule VERO, care au fost urmarite timp de 48 de ore. 
In continuarea cercetarilor vor fi  studiate formularile galenice  pentru diferite tipuri de afectiuni, vor fi identificate 
elementele originale. 
 

09-360104:  Anul 2009 - avand in vedere rezultatele obtinute in decursul acestui an, a fost propus ca proiectul 
proiectul sa continuie conform propunerii initiale, cu urmatoarele activitati: 
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• optimizarea schemei tehnologice privind intreruperea mecanismului de propagare a reactiei radicalice 
asupra lipidelor membranare cu ajutorul compusilor flavonici din extractele de Vaccinium myrtillus si 
Ribes nigrum; 
• extinderea cercetarilor asupra prevenirii si „stoparii” oxidarii proteinelor membranare ca urmare a 
atacului radicalilor liberi si peroxidarii lipidelor. 

Anul 2010 – pentru urmatorul an, a fost continuat cu urmatoarele  etape si activitati: 
• studii privind stabilitatea lipozomilor in timp; 
• optimizarea protocolului de lucru privind intreruperea mecanismului de propagare a reactiei radicalice 
asupra lipidelor membranare cu ajutorul compusilor flavonici; 
• efectuarea de noi teste de germinatie pe alte seminte de buruieni din alte familii botanice (inrudite sau 
asemanatoare); 
• analize, studii care sa urmaresca identificarea in conditii de laborator a inhibitorilor/ stimulatorilor de 
germinaţie.  
• caracterizarea extractelor apoase din frunze si fructe de Zarna–Solanum nigrum, fam. Solanaceae prin 
diverse metode; 
• in vederea diseminarii rezultatelor obtinute pana in prezent, publicarea de lucrari, articole in reviste de 
specialitate si participarea in cadrul manifestarilor stiintifice (simpozioane, conferinte)  

Anul 2011 - prin realizarea proiectului si a obiectivului general al acestuia, s-a incercat obtinerea unor studii 
privind controlul buruienilor ca urmare a actiunii inhibitoare a unor extracte asupara germinatiei unor seminte  si 
incercare de reducere a cantitatii de reziduri de molecule active din pesticidele inmagazinate in sol. Avand in 
vedere rezultatele incurajatoare deja obtinute propunem continuarea proiectului cu urmatoarele cercetari:  

• identificarea unor soiuri cu un continut ridicat in compusi flavonici; 
• optimizarea metodelor de analiza privind studierea mecanismului de propagare a reactiei radicalice la 
nivelul lipidelor membranare si gasirea unor noi  metode de reducere a peroxidarii lipidelor; 
• extinderea studiilor la alte specii vegetale ce manifesta actiune alelopatica;  
• identificare clasei chimice a substantelor responsabile cu fenomenul alelopatic, caracterizarea 
extractului folosit;   

Anul 2014 - avand in vedere rezultatele incurajatoare deja obtinute  a fost propus continuarea proiectului cu:  
• repetarea celor celor 2 serii experimentale (extras apos de Ambrozie - Ambrosia artemisifolia L., fam. 
Compositae si extras apos de Marul lupului - Aristolochia clematitis, fam. Aristolochiaceae ) in intervalul 
de concentratii cuprins intre 1% (care are drept efect intarzierea germinarii semintelor cu pana la 5 zile) - 
5% (germinatia semintelor este inhibata);  

• efectuarea de analize care sa isi propuna identificarea inhibitorilor de germinatie si caracterizarea celor 
doua extracte apoase (Ambrozie si Marul lupului) prin diverse metode (ex. GC/MS); 

• obtinerea din resurse vegetale autohtone (cele 2 extracte) de substante bioactive cu utilizari si aplicatii 
multiple (agricultura, microbiologie, etc.) 

Anul 2015 - rezultatele obtinute se inscriu in obiectivele Programului Nucleu si anume cel referitor la 
caracterizarea substantelor existente in cadrul sistemelor biologice, a interrelatiilor la nivel molecular/celular in 
vederea controlarii si dirijarii proprietatilor rezultatele obtinute pana in prezent determina directii de cercetare la 
nivel national si international, fiind generatoare de noi proiecte de cercetare-dezvoltare cu aplicabilitate directa 
la agentii economici. De asemenea, rezultatele obtinute pana in prezent pot face posibila initierea subiectului 
unei teze de doctorat.  

Aceste rezultate pot influenta cresterea productivitatii in domeniul agricol cu implicatii asupra protectiei 
mediului, a sanatatii consumatorilor, a  calitatii vietii in general. 

 
Metoda de segmentare a Contururilor Active Fără Margini (ACWE) prezintă o acurateţe mai ridicată în cazul 

extragerii intensităţilor punctelor din prim-plan faţă de celelalte metode de segmentare discutate mai sus. Raportul 
logaritmic bazat pe metoda de segmenatare ACWE poate oferi diferenţe de nivel mai precise ale expresiilor genetice 
decât celelalte metode. Datele legate de intensităţi care provin din această metodă, fiind mai precise, sunt mult mai 
folositoare în analizele ulterioare(analiza cluster, funcţia de predicţie a data mining).  

Am arătat că metoda ACWE este superioară metodelor utilizate în mod curent în zilele noastre. Marea 
problemă a metodei prezentate în această lucrare o reprezintă timpul: în procesarea noastră am arătat o diferenţă de 
timp de aproximativ 80 de ori între ACWE şi celelalte metode. Aceasta înseamnă că dacă acum procesare durează 
pentru o secvenţă câteva minute atunci în cazul metodei ACWE va dura câteva ore. Acest lucru nu trebuie să fie 
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descurajant deoarece experimentele biologice actuale (pregătirea celulelor, pregătirea chip-urilor AND, etc.) durează 
câteva zile, astfel nu are sens ca lucrurile să se grăbească la sfârşit pentru ca rezultatele să se obţină mai repede dar mai 
puţin precise. Odată cu apariţia camerelor cu rezoluţie mare anticipăm că va exista un decalaj şi mai mare între metoda 
ACWE şi celelalte  metode. Dacă la acest moment estimăm că 3% din valorile calculate într-un chip ADN diferă între 
metoda ACWE şi GOGAC, o poză la rezoluţie mai mare va creşte acest procent. Considerând că dintr-un total de zeci 
de mii de puncte un experiment de succes identifică cel mult câteva mii de gene, un procent de 3% din numărul 
valorilor poate duce la schimbări dramatice în rezultatele şi concluziile experimentului. 
Până acum secvenţele de ADN fiind considerate ca instrumente calitative (din cauza problemelor legate de 
sensibilitatea şi strânsa legătură dintre asocierea valorilor cu genele), considerăm că abordarea noastră poate reprezenta 
un prim pas în caracterul cantitativ al acestora. Bineînţeles că nevoile tehnologice trebuiesc îmbunătăţite atât la nivel 
hardware cât şi software dar din punct de vedere al procesării la nivel de imagine metoda ACWE ar trebui să ofere 
rezultate excelente odată ce rezoluţia pozelor ar creşte.    
Propuneri de cercetare pentru viitor: 
Calculul paralel poate fi implementat în metoda ACWE pentru a îmbunătăţii timpul de calcul. De asemenea metoda 
descrisă poate fi folosită şi în Affymetrix Genechip. Prin segmentarea fişierelor Affymetrix Genechip.DAT, pot fi 
obţinute valorile intensităţii celulei genă. Vrem să arătăm că ACWE poate oferi un rezultat al segmentării celulei gene 
mai precis decât metoda Affymetrix. Fiecare celulă de probă Affymetrix Genechip este construită din n*n pixeli. Când 
produsul software Affymetrix segmentează intensitatea punctelor foloseşte (n-2)*(n-2) pixeli interiori, marginea 
exterioară a 4*(n-1) pixeli este exclusă. Intensitatea medie a celulei probă (punctului) este calculată folosind valoarea 
75 percentila din (n-2)*(n-2) pixeli, neţinând seama de forma probei. Metoda prezentată poate calcula atât forma reală 
a fiecărei probă cât şi valorile mai precise ale intensităâilor. Vom face mai multe experimente bazate pe fişierele 
imagine Affimetrix pentru a arăta că metoda ACWE este mai bună. 
Proiectul s-a derulat in conditii normale, fara surprize majore. Mentionam ca 2 alte lucrari sunt in acest moment 
trimise spre publicare la jurnale ISI dar nu s-au primit inca rezultatele de la referenti. Alte doua lucrari sunt in curs de 
finalizare si vor fi trimise spre publicare in Ianuarie, respectiv Februarie 2009. 

Metoda de segmentare a Contururilor Active Fără Margini (ACWE) prezintă o acurateţe mai ridicată în cazul 
extragerii intensităţilor punctelor din prim-plan faţă de celelalte metode de segmentare discutate mai sus. Raportul 
logaritmic bazat pe metoda de segmenatare ACWE poate oferi diferenţe de nivel mai precise ale expresiilor genetice 
decât celelalte metode. Datele legate de intensităţi care provin din această metodă, fiind mai precise, sunt mult mai 
folositoare în analizele ulterioare(analiza cluster, funcţia de predicţie a data mining).  

Am arătat că metoda ACWE este superioară metodelor utilizate în mod curent în zilele noastre. Marea problemă a 
metodei prezentate în această lucrare o reprezintă timpul: în procesarea noastră am arătat o diferenţă de timp de 
aproximativ 80 de ori între ACWE şi celelalte metode. Aceasta înseamnă că dacă acum procesare durează pentru o 
secvenţă câteva minute atunci în cazul metodei ACWE va dura câteva ore. Acest lucru nu trebuie să fie descurajant 
deoarece experimentele biologice actuale (pregătirea celulelor, pregătirea chip-urilor AND, etc.) durează câteva zile, 
astfel nu are sens ca lucrurile să se grăbească la sfârşit pentru ca rezultatele să se obţină mai repede dar mai puţin 
precise. Odată cu apariţia camerelor cu rezoluţie mare anticipăm că va exista un decalaj şi mai mare între metoda 
ACWE şi celelalte  metode. Dacă la acest moment estimăm că 3% din valorile calculate într-un chip ADN diferă între 
metoda ACWE şi GOGAC, o poză la rezoluţie mai mare va creşte acest procent. Considerând că dintr-un total de zeci 
de mii de puncte un experiment de succes identifică cel mult câteva mii de gene, un procent de 3% din numărul 
valorilor poate duce la schimbări dramatice în rezultatele şi concluziile experimentului. 
Până acum secvenţele de ADN fiind considerate ca instrumente calitative (din cauza problemelor legate de 
sensibilitatea şi strânsa legătură dintre asocierea valorilor cu genele), considerăm că abordarea noastră poate reprezenta 
un prim pas în caracterul cantitativ al acestora. Bineînţeles că nevoile tehnologice trebuiesc îmbunătăţite atât la nivel 
hardware cât şi software dar din punct de vedere al procesării la nivel de imagine metoda ACWE ar trebui să ofere 
rezultate excelente odată ce rezoluţia pozelor ar creşte.    
 
Proiectul s-a derulat intr-un mod adecvat, am avut totusi probleme cu firnware-ul dronei achizitionate de la DJI. 
Speram ca un viitor update pentru acest firmware ne va rezolva problemele tehnice de zbor actuale. In acel moment 
vom putea zbura si deasupra apei fara frica de a pierde drona datorita instabilitatii software. Planuim sa echipam drona 
de la FAE drones si cu alte tipuri de senzori (termali, lidar, etc.). O alta chestiune pentru viitor este legata de 
identificarea a noi unelte software care vor ajuta mai mult la procesarea imaginilor achizitionate din drona. Si nu in 
ultimul rand metoda noastra de segmentare credem ca poate fi imbunatatita si rafinata in ce priveste diversele tipuri de 
specii considerate. Am folosit la aceasta prima iteratie metodele de segmentare utlilizate in zona de microarray 
segmentation, dar ele nu s-au dovedit asa de utile cum ne asteptam pentru acest caz.  
O finantare neintrerupta va asigura conditii normale de cercetare, de aceea planuim deja doua propuneri de proiecte 
pentru o finantare viitoara a temei de cercetare. 
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Propuneri de cercetare pentru viitor: 
Calculul paralel poate fi implementat în metoda ACWE pentru a îmbunătăţii timpul de calcul. De asemenea metoda 
descrisă poate fi folosită şi în Affymetrix Genechip. Prin segmentarea fişierelor Affymetrix Genechip.DAT, pot fi 
obţinute valorile intensităţii celulei genă. Vrem să arătăm că ACWE poate oferi un rezultat al segmentării celulei gene 
mai precis decât metoda Affymetrix. Fiecare celulă de probă Affymetrix Genechip este construită din n*n pixeli. Când 
produsul software Affymetrix segmentează intensitatea punctelor foloseşte (n-2)*(n-2) pixeli interiori, marginea 
exterioară a 4*(n-1) pixeli este exclusă. Intensitatea medie a celulei probă (punctului) este calculată folosind valoarea 
75 percentila din (n-2)*(n-2) pixeli, neţinând seama de forma probei. Metoda prezentată poate calcula atât forma reală 
a fiecărei probă cât şi valorile mai precise ale intensităâilor. Vom face mai multe experimente bazate pe fişierele 
imagine Affimetrix pentru a arăta că metoda ACWE este mai bună. 
 

09-360105:  In urma desfasurarii fazei avem urmatoarele observatii: Dorim sa mentionam ca am obtinut recent 
noi capabilitati in ce priveste UAV-urile, un UAV capabil sa ridice 4kg (payload) si care pentru 1kg poate zbura cel 
putin 60 min ne va ajuta in colectarea unui volum mai mare de date, si implicit, de a avea o mai buna modelare si 
evaluare a situatiei pe teren (zona acoperita va fi semnificativ mai mare). O alta directie in care ne vom concentra 
energia este aceea de a inter-conecta mai multe drone pentru a coopera in timpul zborului si a se „ajuta” reciproc. 
Acest lucru necesita programare pe platforma Arduino si schimbari in Adrpilot. Un student de la Universitatea 
Bucuresti lucreaza pentru o licenta in aceasta directie; acest student poate deveni un membru important al echipei din 
departamentul Bioinformatica. Si nu in ultimul rand planuim sa zburam in viitor dronele peste lacurile din Delta, 
decolarea si aterizarea sa se faca direct de pe barca.  Consideram ca toata aceasta cercetare legata de drone este extrem 
de interesanta si vom merge in aceasta directie de cercetare in mod viguros.In urma acestui proiect avem cateva idei 
foarte interesante (consideram noi) care speram sa duca la proiecte mai ample (Horizont 2020, parteneriate). Mai 
multe dintre rezultatele noastre au fost diseminate in reviste cotate ISI, astfel ca obiectivele acestui tip de program 
(cercetare precompetitiva) au fost bine atinse; Rezultatele stiintifice obtinute in urma studiilor efectuate ne indreptatesc 
sa propunem continuarea cercetarilor in vederea modernizarii metodologiei de procesare cat si de achizitie a datelor de 
teledetectie pentru identificarea speciilor in Delta Dunarii.  
 
09-360106:  In urma desfasurarii temei s-au dezvoltat, imbunatatit si validat partial metode analitice sensibile si 
modele experimentale cu aplicatii practice, s-au dezvoltat premise si idei pentru proiecte mai ample (parteneriate), s-
au elaborat lucrari de licenta, master si doctorat, articole in reviste ISI si capitole de carte la edituri din strainatate, 
astfel ca obiectivele acestui tip de program (cercetare precompetitiva) au fost bine atinse iar programul s-a dovedit, 
pentru noi, foarte util. 
 
09-360107 
2009: Proiectul s-a derulat conform planificarii initiale iar obiectivele propuse au fost atinse. 
Pentru etapa urmatoare a proiectului, pe baza rezultatelor obtinute in faza I si II, propunem continuarea cercetarilor cu 
studii privind asocierea biopolimerilor obtinuti si caracterizati in laboratorul nostru cu polimerii sintetici analizati, prin 
amestecare sau acoperire, in vederea obtinerii de noi biomateriale cu aplicatii medicale.  
2010 
Proiectul s-a derulat conform planificarii initiale iar obiectivele propuse au fost atinse. 
Pentru etapa urmatoare a proiectului, pe baza rezultatelor obtinute in faza I si II, propunem continuarea cercetarilor cu 
studii privind asocierea biopolimerilor obtinuti si caracterizati in laboratorul nostru cu polimerii sintetici analizati, prin 
amestecare sau acoperire, in vederea obtinerii de noi biomateriale cu aplicatii medicale. 
2015: Rezultatele stiintifice obtinute in cadrul acestei faze de cercetare ne indreptatesc sa propunem continuarea 
cercetarilor in urmatoarea faza a prezentului proiect in vederea extinderii experimentelor privind modelele 
experimentale de regenerare tisulara pentru demonstrarea functionalitatii variantelor de hidrogeluri compozite 
reticulate CS – COL selectate in procesul de regenerare tisulara. 

09-360108 
Avand in vedere ca rezultatele obtinute in studiul maladiei Gaucher reprezinta contributii absolut noi, originale, ce 

au fost valorificate prin comunicarea lor la o manifestare stiintifica internationala in domeniu, precum si la publicarea 
unui articol intr-o revista, propunem continuarea studiilor pe directia de lucru inceputa in vederea obtinerii unor 
aplicatii terapeutice in domeniul biotehnologiilor medicale. 

Prin identificarea mecanismului patologic, asa cum rezulta din activitatile si analizele realizate, obiectivul final al 
proiectului a fost atins, deschizandu-se pe viitor perspectiva unor studii aprofundate de aplicare la scara de laborator a 
unor initiatori de apoptoza. 

Au fost  testate si analizate posibilitatile de incapsulare si  creare de pori la nivelul membranei eritrocitare cu 
ajutorul gradientului de concentratie folosind o  solutie hipo- osmotica de ser fiziologic, deschizandu-se  pentru viitor 
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perspectiva  includerii de molecule si transportul substantelor medicamentoase la compartimente specifice si pentru 
reducerea efectelor secundare.  

Pe baza rezultatelor totale obtinute si prezentate, si asa cum rezulta din cercetarile intreprinse, apreciem ca 
obiectivul proiectului a fost realizat, deschizandu-se pentru viitor perspectiva ca Citometria în flux sa poata deveni o 
metoda eficienta de evaluare a eritrocitelor, necesara si utila in stabilirea unui diagnostic al afectiunilor eritrocitare sau 
pentru a diferentia intre anemiile de diferite etiologii. 

S-a obtinut  incapsularea de structuri tip nanoparticule prin crearea de pori la nivelul membranei eritrocitare cu 
ajutorul gradientului de izotonicitate folosind o  soluţie hipo- osmotica de ser fiziologic. Rezultatele deschid  
perspectiva „ambalarii” nanoparticolelor in eritrocite pentru reducerea efectelor secundare cu  utilizare in  imagistica 
medicala sau tratamentul la tinta al cancerului. Crearea de  nanoparticule incapsulate in “fantome” (membrane) de 
RBCs, elimina aspectele negative mentionate, asigurand o buna biosecuritate si o circulatie prelungita. Ele pot fi 
aplicate eficient in medicina personalizata prin cedarea nanotransportorilor de medicamente adaptati individual la 
pacientii cu un risc imunogen crescut prin utilizarea propriilor membrane. 

09-360109:  
Propunem derularea in continuare a proiectului in vederea integrarii  rezultatelor obtinute si a elaborarii unui sistem de 
management integrat al ecosistemelor complexe din regiuni umede utilizand ca model regiunea Dunare-Delta Dunarii-
Marea Neagra precum si  continuarea proiectului in vederea promovarii proiectului de infiintare a Centrului 
International de Studii Avansate  Dunare-Delta Dunarii –Marea Neagra, editarea in forma finala a Cartii Albe a 
Cercetarii ed. VII care cuprinde domeniile de cercetare ce pot fi abordate in acest centru. 
2013 -Rezultatele obtinute in cadrul fazelor derulate au demonstrat ca se pot extinde studiile de ecotoxicologie si de 
monitorizare a poluantilor in zona dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra si ca urmare propunem continuarea acestor 
cercetari in arealul mentionat. De asemenea propunem valorificarea informatiilor cuprinse in cele doua studii realizate 
(Studiu de impact socio-economic si Studiu de solutii in vederea definirii conceptului arhitectural al Centrului 
International de Studii Avansate Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra) si realizarea studiul de fezabilitate final al 
Centrului. 
2014 - Proiectul s-a derulat conform planificarii initiale iar obiectivele propuse au fost atinse. Rezultatele stiintifice 
obtinute in urma experimentelor efectuate ne indreptatesc sa propunem continuarea cercetarilor. 
 

09-360201:  
Apreciem că s-au întrunit toate condiţiile pentru buna desfăşurare a proiectelor şi că este necesară continuarea 

studiilor referitoare la biodiversitatea ecosistemelor terestre şi acvatice din Transilvania, atât pentru posibilele aplicaţii 
practice, cu caracter economic-social, cât şi pentru îmbogăţirea cunoştinţelor teoretice, pentru schimburile 
instituţionale, pentru bazele de date şi colecţiile de material biologic viu sau conservat.                               

În cadrul temei 09-360.201 a fost continuată activitatea de îmbogățire a Colecției de Alge și Cianobacterii a ICB 
Cluj (AICB) prin izolarea unor tulpini cu potențial toxic din genul Prymnesium de și introducerea lor în Colecția 
AICB. A fost efectuată o investigare morfologică, structurală și filogenetică a unui izolat din cele mai sus menționate. 
O altă activitate a constat în vizitarea mai multor izvoare termale rezultate prin activitate antropică din Câmpia de Vest 
a României în vederea identificării unor comunități microbiene cu potențial de biomineralizare a carbonatului de 
calciu. Un astfel de depozit mineral a fost identificat la Ciocaia (jud. Bihor), fiind efectuată o cercetare amplă a 
structurii, mineralogiei și a diversității microbiene prin tehnici de biologie moleculară de ultimă generație. Totodată, 
au fost efectuate o serie de experimente pentru identificarea unor posibile gene de referință potrivite în studiile de 
expresie genică, rezultate obținute constituind o bază solidă de plecare în analiza oricăror tulpini cianobacteriene sau 
microalgale izolate și introduse în Colecția AICB. În cele ce urmează, descriem cele mai importante rezultate obținute 
în perioada raportată. Totodată, a fost efectuată o caracterizare morfo-structurală și moleculară  a unor 
taxoni/comunitati procariote de interes biotehnologic si/sau toxic alături de identificarea compușilor secundari cu 
potențial toxic sintetizați de către acești taxoni. Caracterizare fenotipică a taxonilor, cu accent pe producerea de 
produși secundari cu aplicabilitate economică (de ex., polihidroxibutirat) și pe folosirea diferitelor substrate ca sursă 
de carbon (de ex., hidrocarburi). Au fost caracterizate parțial enzimele implicate în sinteza hidrocarburilor la unele 
tulpini de Botryococcus braunii, depozitate în colecția AICB. A fost investigat, în premieră, potențialul productiv al 
apelor salmastre în vederea utilizării lor ca mediu de cultură pentru Arthrospira platensis. 

Pe baza rezultatelor obținute propunem continuarea: i) deplasărilor în teren în vederea colectării de material 
biologic pentru identificarea și izolarea de noi tulpini cianobacteriene și microalgale; ii) studiului depozitelor de 
carbonat de la Ciocaia în vederea stabilirii gradului de implicare a microorganismelor în formarea lor; iii) investigării 
aplicabilității biotehnologice a tulpinilor de Archaea halofile izolate și a a tulpinii Arthrospira platensis AICB 49; iv) 
studierii potențialului toxic al tulpinii AICB 1012  - Coelomoron pusillum în relație cu diferiți factori de mediu și 
interacțiunea cu alte specii cianobacteriene/microalgale; v) experimentelor privind validarea primului model 



127 
 

tridimensional al ficobilisomilor prezenţi la Arthrospira platensis AICB 49 și extrapolarea acestuia la alte specii de 
cianobacterii din colecţia Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca. 

09-360202 
- Obiectivele tuturor fazelor au fost îndeplinite; 
- s-a reuşit stabilirea compoziţiei chimice a fructelor de merişor; 
- într-o perioadă de timp scurtă am reuşit obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică a patru extracte 

fitofarmaceutice cu potenţiale efecte benefice asupra organismului; 
- propunem continuarea eforturilor de caracterizare a extractelor obţinute din punct de vedere al compoziţiei în:  

• procianidine pentru extractele de Vaccinium vitis idaea (merişor); 
• uleiuri esenţiale pentru extractele de Galium verum (sânziene); 
• obţinerea şi caracterizarea unor extracte la specii de Lamium; 
• testarea acestor extracte pe animale de laborator. 

Studiile făcute pe extractul de Galium verum (sânziene) şi pe cel de Lamium album şi Lamium purpureum, ne-a 
atras atenţia în mod deosebit. 

În acest sens, din studiile făcute de noi pe animale am tras concluzia, că sânziana poate fi folosită cu succes ca 
tratament adjuvant în tratarea anumitor afecţiuni ce privesc axa hipotalamo-hipofizo-suprarenaliană. De asemenea, 
sânzienele au un efect regulator deosebit asupra funţiei tiroidiene şi ovariene, care sunt afectate în condiţii de stres. 
Probabil, aceeaşi funcţie de reglare a secreţiei hormonale tiroidiene şi ovariene se regăseşte şi în alte afecţiuni. 

În ceea ce priveşte extractul de urzică moartă albă şi roşie, rezultatele sunt de asemenea demne de luat în seamă. 
Urzica moartă s-a arătat a fi un foarte bun diuretic, probabil în aceeaşi măsură de bun ca şi merişorul (Vaccinium vitis 
idaea). Extizând studiile asupra efectelor urzicii moarte asupra unor parametrii hematologici şi histologici timici, 
indicatori ai imunităţii sau ai funcţiei hematoformatoare, am constat că extractul de Lamium album are efecte evidente 
antianemice şi hemostatice, precum şi imunoprotectoate. De asemenea, aceste extracte manifestă efecte protectoare a 
funcţiilor hepatice, timice, suprarenaliene şi renale în condiţiile expunerii animalelor la stress anakinetic şi de 
întuneric. 

Referitor la administrarea extractului de merişor la şobolanii intoxicaţi cu alcool, rezultatele obţinute în cadrul 
experimentului nostru au relevat că extractul vegetal de Vaccinium vitis idea la induce efecte modulatoare atât 
negative, cât şi pozitive asupra dinamicii întregului ansamblu de parametri funcţionali şi morfologici analizaţi în 
condiţiile intoxicaţiei subacute cu alcool etilic. Astfel, cu excepţia faptului că administrarea extractului de merişor la 
şobolanii intoxicaţi cu alcool a determinat potenţarea efectelor negative ale alcoolului asupra ficatului, la nivelul 
celorlalţi parametri biochimici şi histologici (timus, splină, pancreas, rinichi) merişorul a exercitat un efect protector 
asupra acestor organe faţă de afecţiunile induse de consumul de alcool. 

Pe baza rezultatelor obţinute, în continuare, propunem extinderea studiilor pe animale de laborator, începute pe 
extractele de Galium, Vaccinium şi Lamium, prin diversificarea paletei de modele experimentale şi a parametrilor 
histologici, biochimici şi hematologici sanguini urmăriţi, pentru a putea stabili cu exactitate care sunt mecanismele 
care stau la baza acţiunii acestor extracte asupra organismului. 

În ceea ce priveşte extractul de urzică moartă roşie, rezultatele sunt demne de luat în seamă. Urzica moartă s-a 
arătat a fi un foarte bun diuretic. Extizând studiile asupra efectelor urzicii moarte asupra unor parametrii hematologici 
şi histologici timici, indicatori ai imunităţii sau ai funcţiei hematoformatoare, am constat că extractul de Lamium 
purpureum are efecte evidente antianemice şi hemostatice, precum şi imunoprotectoate. De asemenea, aceste extracte 
manifestă efecte protectoare a funcţiilor hepatice, timice, suprarenaliene şi renale în condiţiile expunerii animalelor la 
stress anakinetic şi de întuneric. 

Pe baza rezultatelor obţinute, în continuare, propunem extinderea studiilor pe animale de laborator, începute pe 
extractele Lamium, prin diversificarea paletei de modele experimentale şi a parametrilor histologici, biochimici şi 
hematologici sanguini urmăriţi, pentru a putea stabili cu exactitate care sunt mecanismele care stau la baza acţiunii 
acestor extracte asupra organismului. 

Considerăm că în urma studiilor făcute ne-am îndeplinit scopul urmărit și anume: demonstrarea efectelor 
hipotensoare a extractului de merișor, renalo-protector, suprarenalo-protector precum și anti-stress al celor două 
extracte de merișor, ca urmare a unei toxicoze renale induse de intoxicarea cu paracetamol. În plus am observat că 
efectele cele mai eficiente sunt date de extractul uscat de merișor 3:1, față de cel alcoolic, care probabil este afectat de 
toxicoza hepatică indusă de paracetamol știind faptul că alcoolul (în cazul nostru din extract) potențeaza aceste efecte. 

Pornind de la rezultatele experimentale prezentate, considerăm necesară o extindere a acestor studii în vederea 
evidențierii efectelor imunostimulatoare, antianemice și hepatoprotectoare al acestor extracte, precum și o cercetare cu 
privire la posibila interacţiune paracetamol-merişor-prostaglandine renale, via ciclooxigenaza de tip 2 (COX-2). 

Testarea efectelor biologice ale extractului hidroalcoolic şi/sau extractului uscat de Vaccinium vitis idaea, 
obţinute de noi, la alte concentraţii şi condiţii experimentale, cu lărgirea paletei de teste biochimice ce trebuie făcute, 
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inclusiv influențarea activității nervoase superioare și asupra glandelor endocrine (tiroidă, ovare/testicole, pancreas, 
etc.). 

09-360401 
Cercetarile din cadrul temei  401 s-au derulat in conformitate cu obiectivul propus si s-au obtinut rezultate importante 
care vin in sprijinul unor clase largi de utilizatori de plante medicinale si aromatice, implicit de produse sanatoase, 
precum: IMM-uri, institutii de cercetare, fermieri, micii producatori si procesatori de materie prima vegetala.  
Pe parcursul desfasurarii temei 09-360.401: Valorificarea unor specii de plante medicinale si aromatice, pe baza 
unor compusi bioactivi cu proprietati de „scavenger” si efecte stomahice, eupeptice, carminative si tonic 
digestive, utilizabile in formule de suplimente alimentare s-au atins toate obiectivele propuse si s-au obtinut 
informatii valoroase referitoare la variabilitatea inter- si intraspecifica, dar in mod special, la cea intrapopulationala la 
unele specii de plante medicinale prelevate din flora spontana. S-au efectuat cercetari pe variante experimentale de 
plante medicinale mai putin studiate, cum sunt Dracocephalum moldavica, Polygala, Holoschoenus scirpoides, 
precum si la specii prelevate din culturi experimentale  (Althaea officinalis, Melissa officinalis si Lavandula 
angustifolia) si culturi ecologice (Hippophae rhamnoides, Monarda didima, Nepeta cataria si Agastache sp.). 
Extractele vegetale caracterizate fitochimic au fost testate fitobiologic pentru determinarea efectelor citotoxice si 
citogenetice, in vederea stabilirii gradului de compatibilitate cu scopul introducerii acestora in formule de suplimente 
alimentare. S-au imbunatatit numeroase metode de analiza, in special cele referitoare la compusii antioxidanti cu 
actiune scavenger cum sunt carotenii, licopenul, acidul ascorbic (vitamina C), unii polifenoli si flavone. S-au cercetat 
numeroase specii de PMA si s-au initiat cercetari ce vizeaza conditiile pedoclimatice (apa-sol) din areale arondate 
Deltei Dunarii, si s-au prelucrat informatii referitoare la specii de arbusti si semi-arbusti ce vegeteaza in aceste habitate 
(Crataegus sp., Rosa sp. si Prunus spinosa). S-au elaborat formule noi de suplimente alimentare pe baza analizelor 
fitochimice calitative si cantitative in vederea obtinerii unor fitocomplecsi bioactivi, cu posibilitati de utilizare in 
fitoterapie.  
S-au realizat mostre pentru ceaiuri cu efect terapeutic, si anume digestive, hepatoprotectoare, laxative si respiratorii. 
Prelucrarea legislatiei referitoare la posibilitatea obtinerii de noi produse inseamna constientizarea aspectelor permise 
dar si interzise, de care trebuie sa se tina cont, mai ales de catre procesatorii/producatorii de suplimente alimentare. 
Caracterizarea materialului semincer va permite infiintarea de culturi care sa fie amplasate pe suprafete care la ora 
actuala nu sunt in circuitul agricol, dar care pot permite o dezvoltare sustenabila a agriculturii si pe terenuri mai putin 
„prietenoase” cultivarii plantelor. 
Pe baza rezultatelor obtinute propunem continuarea cercetarilor care vor insemna in fapt, obtinerea unor noi informatii 
de ordin teoretic si practic, de valorificare la nivel stiintific (posibile teze de doctorat) si la nivelul schimbului de 
informatii intre specialisti, cultivatori, producatori, procesatori.  
Totodata, se vor elabora fise etno-farmaceutice care sa permita elaborarea unei monografii referitoare la etno-
medicina, cu precadere pentru habitatele din Delta Dunarii. 
Pe viitor, propunem continuarea cercetarilor pentru evaluarea autenticitatii unor produse naturiste si suplimente 
alimentare cu efecte antidiabetice si hipoglicemiante in raport cu impactul potential asupra sigurantei consumatorului. 

09-360402 
Cercetarile din cadrul temei 402 s-au derulat in conformitate cu obiectivul propus si s-au obtinut rezultate importante 
cu privire la dinamica biodiversitatii plantelor medicinale antidiabetice, in relatie cu diferite caracteristici ecologice 
(domeniu bioclimatic, soluri, relief) ale biomului zonei, s-a cercetat potentialul bio-pedo-climatic al arealului montan 
si submontan din judetul Neamt. In cadrul temei PN 09-360402 /BIODIV „Biodiversitatea speciilor de plante 
antidiabetice, in relatie cu diferite caracteristici ecologice ale biotopurilor din zona montana si submontana a 
judetului Neamt”, un rol important a fost stabilirea corelatiilor intre traditiile etno-fitoterapeutice zonale si rezultatele 
obtinute prin studiile stiintifice realizate. 
Cercetarile au vizat aspecte noi, care se refera la evaluarea potentialului speciilor de  Inula helenium, Urtica dioica, 
Vaccinium myrtillus , Vaccinium vitis-idaea (iarbă mare, urzică, afin, merişor) care nu au mai fost investigate sub 
aspectul biomasei si al fitocomplexului in vederea elaborarii de formule cu potential antidiabetic.  
Au fost utilizate numeroase metode de analiza moderne care s-au adaptat la cerintele determinarilor principiilor active 
de tip antocianidice si procianidine, concomitent cu dozarea complexului antioxidant (polifenoli, flavonoide, triterpene 
si fitosteroli). Extractele vegetale, caracterizate fitochimic, au fost comparate cu cele obtinute de producatorul privat, 
Dacia Plant, cu precadere la speciile de merisor si afin. Pentru iarba mare, studiile comparative au fost de un real folos 
deoerece au pus in evidenta capacitatea biosintetica ridicata a plantelor cultivate in conditii ecologice. 
Cercetarile au fost indreptate catre documentarea folosirii amprentarii moleculare (biochimice si ADN) ca metoda de 
evaluare a autenticitatii plantelor medicinale si aromatice (PMA) si a produselor naturiste derivate pentru evaluarea 
impactului pe care aceste plante si produse le pot avea asupra sigurantei consumatorului. S-a urmarit si caracterizarea 
celor 18 specii de PMA cu actiune antidiabetica si hipoglicemianta identificate in etapa anterioara (etapa I/2015) din 
punctul de vedere al utilizarii amprentarii moleculare pentru autentificarea lor si a produselor naturiste derivate din  
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