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CÂNTEC PENTRU DURERE, 1981 

 

Am strâns durerea între palme 

și s-a făcut ţărână caldă de vară. 

 

Am strâns-o între palme 

și s-a făcut scrum şi tămâie. 

 

Am aprins-o 

și-am încălzit cu ea sufletele morţilor. 

Iar acolo unde s-a aprins 

zarea s-a luminat 

Și au crescut deasupra 

flori, 

case 

şi copii… 
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SUNDOWN IN BUCHAREST, ROMANIA, 2021 
 

As human beings we are born with a desire for love and acceptance. 

We want those around us to like us. This is a basic psychological need. 

From childhood we receive the approval of our parents, teachers and 

friends. 

However, in the end, we must learn to love ourselves for who we are. 

Loving yourself is crucial, you will learn how to live the life you want for 

yourself, regardless of the opinions of others. 

It is said that at the end of each rainbow, there is a fairy who, with 

her magic wand, scatters coloured powder in the air. 

The sun, the good friend of the rainbow fairies, transforms the 

magic powder into coloured strips and arches them in the sky to the joy of 

the earthlings. 

I always wondered what that place where the fairy combines colours 

looks like?! 
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EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 

 

 2017-2020 - ULTIMUL LOC DE MUNCA: Institutul Național de Cercetări 

Economice „Costin C. Kirițescu” (INCE)/ Academia Română 

 

 2011 - Expert A/ Cercetător Științific I/ Responsabil Tehnico-Științific/ Cod COR 

255301: INCDMI „Cantacuzino”, Splaiul Independenței, nr. 103, sector 5, București, 

România (POS DRU/ CPP 107/DM 11.5/S/77082) 

Activități și responsabilități principale: 

Coordonează, verifică, corelează activitatea întregii echipe din cadrul tuturor  

activităților desfășurate în cadrul proiectului. Pregătește rapoartele trimestriale, precum și 

bugetul și cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale. Asigură circulația informației în 

cadrul proiectului. Organizează întâlniri periodice cu echipa de proiect. Monitorizează 

progresul atins față de obiectivele propuse. 

 Tipul/ sectorul de activitate:  Management de proiect, sector medical-veterinar. 

 

 2007-2017 - Colaborator: 

Activități și responsabilități principale: 

Cercetări în domeniul zoonozelor prin identificarea cauzelor și mecanismelor 

circulației bacteriei zoonotice, precum și fundamentarea științifică de programe eficiente de 

prevenire și control a acestor infecții. Abordarea integrată multidisciplinară a zoonozelor 

bacteriene la nivelul interfețelor: sănătate umană, sănătate animală, mediu. Aceste cercetări au 

fost traduse prin: cărți, articole în reviste ISI și BDI și comunicări științifice în simpozioane 

internaționale și naționale. 

Tipul/ sectorul de activitate:  Cercetător, sector medical-veterinar (Prevenirea și 

controlul bolilor infecțioase, al sănătății publice și al sănătății animalelor). 

 

 2008-2015 - Director General/ Cercetător Științific Gradul I, Specialitatea: 

Microbiologie, Imunologie, Biotehnologii Alimentare, Domeniul: Medicină 

Veterinară: Unitatea de Cercetare Asclepius 2008 București, Autorizată de 

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică/ decizia ANCS, nr. 9832/26.03.2010 

Activități și responsabilități principale: 

Conducerea, organizarea și funcționare Unității de Cercetare cu eficiență maximă. 
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Coordonarea directă a activității economice și financiare (elaborarea analizei economice și 

prognoze, cash-flow, divizare activitate pe centre de cost). 

 Coordonarea directă a activității de achiziții (just in time, fișe furnizor, fișe selecții 

oferte, comenzi și contracte comerciale). Conducerea activității de resurse umane (selecție 

personal, elaborarea fișelor de post, elaborarea regulamentului de ordine interioară). 

Conducerea activității productive, precum și a activității de marketing și PR (elaborarea de 

studii de piață, elaborarea planurilor de marketing, elaborarea planului de afaceri, construirea 

strategiei pe termen scurt și mediu). 

Inițiative și realizări: 

Înființarea și organizarea societății. Recrutarea personalului de excepție în domeniul 

cercetare-dezvoltare. Elaborarea un plan de afaceri coerent, pe baza unui management pe 

bugete care fundamentează dezvoltarea economică, tehnică, tehnologică și comercială pe 

termen scurt, mediu și lung.  

Demararea activității de brain-storming cu participarea specialiștilor diferitelor 

departamente. Acceptarea la finanțare a proiectului: „Filtre inovative de depoluare 

biochimică a apelor de suprafață”,  din cadrul POS CCE, Axa Prioritară 2, O 233, Contract 

de finanțare, nr. 440/14.01.2013, valoare 3.840.000 lei.  Obținerea brevetului cu titlul: 

„Material compozit, polifuncționalizat, biodegradabil, procedeu de obținere a acestuia”, RO 

127171. Intrarea lui SC Aclepius 2008 SRL, în etapa de microîntreprindere inovativă, 

realizând trecerea de la cercetare la introducerea în producție, precum și realizarea unor 

produse noi, inovative, corespunzătoare nevoilor pieței.  

Înființarea Editurii Asclepius și a revistei ”Advances in Microbiological Hazards 

and Biotechnologies”  și înscrierea acestora în baze de date internaționale (Scopus, etc.). 

Crearea unui colectiv tânăr de cercetători caracterizat prin complementaritate de: 

microbiologi, biotehnologi, biochimiști, geneticieni, biofizicieni, medici veterinari, medici 

umani, etc. Editarea a peste 50 de cărți de specialitate în Editura Asclepius și realizarea de 

articole în reviste ISI și BDI. Organizarea (în anul 2010) a concursului pentru ocuparea a două 

posturi de Cercetător Științific, gradul I, respectiv unul dintre acestea pe specialitatea 

Microbiologie, Imunologie, Biotehnologii Alimentare, Domeniul: Medicină Veterinară și cel 

de-al doilea pe specialitatea Biodiversitate și Biotehnologii neconvenționale, Domeniul: 

Medicină Veterinară. 

Tipul/ sectorul de activitate:  Următoarele activități: 7120, 5811, 5812, 5814, 5819, 

0141, 1811, 1812, 1813, 1814, 4619, 4649, 4762, 4763, 4765, 5813, 7211, 7219, 7220 și 

7500. 
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 2007-2017 - Director Proiect/ Managementul riscului microbiologic în prevenirea 

zoonozelor bacteriene și dezvoltarea de noi terapii medicale pentru eficientizarea 

sistemului de sănătate publică/ în cadrul Școlii Post-Doctorale pentru Biodiversitate 

Zootehnică și biotehnologii alimentare pe baza eco-economiei necesare eco-

sanogenezei/ SPDBZBA/ 01.02.2011-31.03.2012: Centrul de Studii și Cercetări 

pentru Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” 

Activități și responsabilități principale: 

Cercetări post-doctorale pe aria tematică: Biodiversitate zootehnică – Siguranță și 

securitate alimentară: Studii și cercetări inovative privind diagnosticul zoonozelor bacteriene 

cu potențial emergent și reemergent: Pasteureloza, Listerioza și Leptospiroza. 

Tipul/ sectorul de activitate: Management proiect/ Cercetare. 

Aria tematică: Biodiversitate zootehnică – Siguranță și Securitate Alimentară. 

 

 2011 - Efectuarea stagiului de cercetare la Universitatea Szent Istvan, Budapesta, 

Ungaria, Facultatea de Medicină Veterinară/ Prof. univ. dr. Seregi Janos/ 2011 

Activități și responsabilități principale: 

Cercetări privind managementul riscului microbiologic în zoonozele bacteriene și 

potențialii factori care pot influența producerea acestor tipuri de infecții la nivel urban, 

precum și date statistice privind acest fenomen. Schimb de experiență și dobândirea de 

informații referitoare la situația epidemiologică din Ungaria precum și metodele de prevenire 

și control a infecțiilor zoonotice. Realizarea unei colaborări de lungă durată, fructuoasă pentru 

ambele țări, pe plan științific/ cercetare, având în vedere inițierea unei propuneri de proiect 

bilateral în anul 2009, care a obținut 100 de puncte, dar a fost amânată din cauza crizei 

financiare mondiale. 

Tipul/ sectorul de activitate:  Cercetare 

Aria tematică: Biodiversitate zootehnică – Siguranță și Securitate Alimentară. 

 

 Cercetător colaborator CSCBA „Acad. David Davidescu” 

Activități și responsabilități principale: 

Studii privind: zoonozele cu potențial emergent și reemergent, biotehnologiile 

alimentare, siguranța și securitatea alimentară, microbiologie, imunologie, etc., traduse prin 

publicarea împreună cu echipa CSCBA „Acad. David Davidescu” a numeroase articole în 

reviste ISI și BDI, cărți (peste 15), comunicări (simpozioane și conferințe naționale și 
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internaționale). Organizarea și participarea la manifestări științifice sub formă de seminare, 

mese rotunde, simpozioane, etc. Participarea la Conferința Internațională, intitulată: 

„Fondurile Structurale și de Coeziune pentru România” (12-13 iulie 2007, JW Mariott Grand 

Hotel, București, România). Membru în comisie de examen doctorat. Participarea la 

Simpozionul Internațional ”Animal Genomics for Animal Health, Paris, Franța, 20-27 

octombrie  2007. Propuneri de proiecte cu punctaj peste 80 de puncte, ca de exemplu: Studii 

inovative privind biosiguranța și biosecuritatea alimentară în intoxicațiile botulinice la 

animale și om în mediul rural și urban (Parteneriate, Competiția 2008). 

 Burse doctorale pentru cunoașterea complexă a biodiversității microbiologice și a 

biotehnologiilor conexe prevenirii și combaterii zoonozelor cu potențial emergent și 

reemergent, nr. 81016/Cerere propuneri proiecte, nr. 107, nr. înregistrare 1114/07.10.2010/ 

Proiect POS DRU. Propunere proiect de colaborare bilaterală, Ministerul Cercetării și 

Tehnologiei, subprogramul COPBIL, cu titlul: „Cercetări multidisciplinare Româno-Ungare, 

privind circulația bacteriilor zoonotice, agenți ai pasteurelozei și leptospirozei la animalele de 

companie și om în vederea realizării unor programe eficiente de prevenire și control al acestor 

infecții”, competiția 2010.  

Responsabil proiect în contractul de finanțare, nr. CB 11/30.05.2008, PN II, Modul III, 

Proiect bilateral, România-Ungaria, din partea Institutului de Medicină Comparată. Două 

proiecte în calitate de director de proiect în Granturile Academiei Române (anii 2008-2009), 

etc. 

Tipul/ sectorul de activitate: Cercetare, Domeniul: Biodiversitate Zootehnică – 

Siguranță și Securitate Alimentară. 

 

 14.01.2013-25.09.2015 - Director Proiect/ Filtre inovative de depoluare biochimică 

a apelor de suprafață/ POS CCE, Operațiunea 233: SC Asclepius 2008 SRL/ 

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică 

Activități și responsabilități principale: 

Coordonarea activității proiectului; Monitorizarea și planificarea rapoartelor 

progreselor și livrabilelor; Stabilirea derulării activităților; Distribuirea sarcinilor și necesarul 

material și uman; Reprezintă întreprinderea în relațiile cu Autoritatea contractantă și cu terții. 

 Tipul/ sectorul de activitate: Management proiect/ Cercetare/ Mediu. 

 

 2007-2010 - Director de Proiect/ Studii inovative privind profilaxia și combaterea 

zoonozelor bacteriene, agenți ai pasteurelozei și leptospirozei la animalele de 



9 

 

companie și om/ Contract de finanțare, nr. 61-034/2007: Institutul de Medicină 

Comparată, București/ Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară, București/ CNMP Parteneriate PN II 

Activități și responsabilități principale: 

Stabilirea obiectivelor, a strategiei, a resurselor, cât și a sistemului de organizare; 

Planificarea activităților; Încadrarea în termene și costuri; Participarea în mod direct la 

realizarea fazelor proiectului; Realizarea și menținerea unui climat propice comunicării în 

echipă. 

 Tipul/ sectorul de activitate: Management proiect/ Cercetare, Sănătate-Mediu. 

 

 2007-2008 - Director de Proiect/ Biodiversitatea stereomicroscopică a tulpinilor 

bacteriene de Staphylococcus intermedius izolate din infecțiile piogene ale câinilor/ 

Granturile Academiei Române, nr. 111/2007: Academia Română 

Activități și responsabilități principale: 

Stabilirea obiectivelor, a strategiei proiectului. 

 Tipul/ sectorul de activitate: Management proiect/ Cercetare, Medical-Veterinar. 

 

 2008-2009 - Director de Proiect/ Biodiversitatea stereomicroscopică a tulpinilor 

bacteriene de Staphylococcus intermedius izolate din infecțiile piogene ale câinilor/ 

Granturile Academiei Române, nr. 119/2008: Academia Română 

Activități și responsabilități principale: Stabilirea obiectivelor, a strategiei 

proiectului. 

 Tipul/ sectorul de activitate: Management proiect/ Cercetare, Medical-Veterinar. 

 

 1991-2016 - Cadru didactic: Conferențiar Universitar (2009-2016)/ Șef de lucrări 

(1998-2008)/ Asistent Universitar (1991-1998): Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară, București/ Facultatea de Medicină 

Veterinară, București 

Activitatea didactică și profesională: prelegere curs și lucrări practice la disciplinele: 

Microbiologie-Imunologie, Microbiologie Generală și Microbiologia Alimentelor/ Master: 

Igiena Alimentelor de Origine Animală și Sănătate Publică; Controlul și Expertiza Produselor 

de Origine Alimentară (1998-2008)/ Cursul și lucrările practice de Bacteriologie și Micologie 

în cadrul Colegiului Agricol, Secția: Igienă și Diagnostic Veterinar (1994-2007)/ Cursul și 

Lucrările Practice pentru masteranzi la Disciplina de Diagnostic Microbiologic (2008-2009)/ 
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Lucrările practice la Disciplina de Microbiologie-Imunologie și la Disciplina de 

Microbiologia Alimentelor (2008-2009)/ Prelegere curs și Lucrări Practice la Disciplinele 

Microbiologie Generală, Specializarea Medicină Veterinară, anul II de studiu; Microbiologie 

Specială I și II, Specializarea Controlul și Expertiza Produselor de Origine Alimentară, anul I 

de studiu (2009-2017). 

Membru în comisiile pentru examenele de absolvire licență/ diplomă și disertație; 

Conducere lucrări de licență și disertație (peste100); Organizarea și participarea la manifestări 

științifice (simpozioane, conferințe, etc.), din țară și străinătate (Gothenburg, Suedia; Paris, 

Franța; Istanbul, Turcia; Kemer, Turcia; Barcelona; etc.). 

Cărți și capitole de cărți de specialitate (peste 50), proiecte educaționale și de formare 

continuă (1). 

 Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ universitar. 

Activități de cercetare: Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters (24 articole 

ISI reprezentative); Articole în reviste și volumele unor manifestări științifice indexate în alte 

baze de date internaționale (peste 70 articole); brevete de invenție (5 brevete); proiecte și 

granturi câștigate prin competiție, în calitate de director/ responsabil (6 proiecte); citări în 

reviste ISI și BDI (peste 60 citări); recenzor revistă ISI; Editor in Chief colectiv redacție și 

editură, organizator de manifestări științifice, premii: Academia Română, CNCSIS. 

Tipul/ sectorul de activitate: Cercetare. 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUTTERFLY 
 

Nietzsche sugerează că evoluția nu este întâmplătoare, trebuie să 

aspirăm să fim mai mult decât ceea ce suntem. Stadiile de metamorfozare 

ale unui profesor sunt următoarele: de la spirit la cămilă, de la cămilă la 

leu și de la leu la copil. Cred că mulți dintre profesori parcurg o evoluție 

similară. 

Prima transformare este de la spirit la cămilă, unde cămila 

reprezintă un animal de povară. Acest profesor este fericit să își asume 

ponderea responsabilității pe care o are în sistem.  

Acceptă provocarea și își desfășoară activitatea în limitele 

sistemului școlar. Are un puternic simț al datoriei și este dornic să-și arate 

valoarea muncind din greu. Îl văd pe acest profesor ca pe cineva căsătorit 

cu standardele și rezultatele la nivel de clasă. Într-un sistem școlar 

tradițional, acest profesor poate fi extrem de eficient. Lucrează din greu, 

predă bine materia și nu provoacă sistemul. 

A doua transformare este de la cămilă la leu.  

Aceasta necesită reflectarea de sine și punerea în discuție a 

statusului quo. Dacă cămila se simte confortabil în interiorul sistemului, 

leul aspiră către libertate mai presus de orice. Acest profesor cunoaște 

bine standardele, dar respinge ideea de a se limita la ele. Acest profesor 

caută o motivație intrinsecă pentru el însuși, cât și pentru studenții săi, iar 

sistemele de evaluare ale profesorilor și notele studenților, nu mai sunt 

suficiente. Deși leul caută eliberarea, sistemul este tot ceea ce cunoaște și 

tinde să revină la ceea ce se știe. Provocarea leului este crearea din 

goliciune. 

 

Ultima transformare este de la leu la copil. Copilul intră într-un 

nou început, neținând cont de trecut. Un sistem școlar tradițional poate să 

nu permită acest tip de transformare. Copilul se apropie de lume 

neinteresat de răspunsurile externe sau de aprobare. Acest profesor se 

concentrează în primul rând pe joc și bucuria de a învăța de dragul 

cunoașterii. Deși acest stadiu este greu de atins, profesorul poate aspira 

către el. 
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REALIZĂRILE ȘTIINȚIFICE PROFESIONALE ȘI ACADEMICE PE 

PRINCIPALELE DIRECȚII TEMATICE 

 

Studii doctorale 

 

 Durata: 1991-1999 

 Titlul de Doctor în Medicină Veterinară: nr. 5086/01.07.1999 

 Disciplina: Obstetrică 

 Instituţie: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, 

Facultatea de Medicină Veterinară, București 

 

În anul 1998, mi-am susţinut public Teza de Doctorat intitulată: „Contribuţii la 

studiul tumorilor mamare la carnivore”, având drept conducător ştiinţific pe Prof. univ. dr. 

Seiciu Florian (conform deciziei rectorului USAMV, Bucureşti, nr. 33). 

În anul 1999 am obţinut titlul de Doctor în Medicină Veterinară. 
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Studii post-doctorale 

 

 Perioada susţinerii lucrării de cercetare ştiinţifică pentru finalizarea 

programului post-doctoral de cercetare avansată: 01.02.2011-31.03.2012 

 Limba oficială de pregătire a lucrării de cercetare ştiinţifică pentru finalizarea 

programului post-doctoral: română 

 Titlul lucrării de cercetare ştiinţifică pentru finalizarea programului post-

doctoral: „Managementul riscului microbiologic în prevenirea zoonozelor 

bacteriene şi dezvoltarea de noi terapii medicale pentru eficientizarea 

sistemului de sănătate publică”. 

 Calificativul acordat: Foarte bine 

 Atestat de studii post-doctorale: Seria A, nr. 053/27.02.2013 

 

 

 

Cursul postuniversitar de studii avansate 

 

 Titlul: „Realizări şi perspective în biologie” 

 Organizat de: Institutul de Biologie, Bucureşti 

 Perioada: 31.10 - 2.11.2007 

 Tematica cursului: „Adaptarea la stres - Condiţie de supravieţuire şi/sau 

factori de biodiversitate”. 
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Atestat de liberă practică medicală-veterinară 

 

 Acordat de: Colegiul Medicilor 

Veterinari, Bucureşti. 

 Seria: A, nr. 06057 

 Drept de liberă practică 

medicală-veterinară pe teritoriul 

României pentru următoarele 

activităţi:  

- Învăţământ; 

- Cercetare; 

- Asistenţă medicală veterinară; 

- Producere şi comercializare de 

produse farmaceutice de uz 

veterinar; 

- Consultanţă tehnică şi 

legislativă sanitară-veterinară; 

- Administraţie publică. 
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Certificat de medic primar veterinar 

 

 Perioada: Obţinut pe bază de concurs, 24-27.03.1998 

 Prin: Ordinul nr. 26/24.04.1998, al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 

 Confirmare: În gradul profesional de Medic Primar Veterinar 

 Specializarea: Asistenţă zootehnică, reproducţie, selecţie şi nutriţie animală 

 Media generală: 9,33 

 

 

 

Studii de management 

 

 Manager de Inovare Cod COR 242106, 2017 (Certificat de Absolvire 

Managementul Inovării). ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări)/ 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice/ 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice: 

 Elaborarea strategiei de CDI.  

 Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei. 

 Coordonarea culegerii de idei creative. 
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 Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare. 

 Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei. 

 Evaluarea procesului de inovare. 

 Asigurarea continuității procesului de inovare. 

 Planificarea, organizarea, coordonarea și evaluarea activității de inovare. 

 Crearea, motivarea și dezvoltarea unei echipe vizionare care să genereze în 

permanență idei în vederea cercetării și dezvoltării unității. 

 Evaluarea procesului de CDI și asigurarea continuității acestuia.   

 

 

  

 Manager al Calității, 2012, conform SR EN ISO 9001: 2008/ Manager de Mediu, 

conform SR EN ISO 14001: 2005/ Manager al Siguranței Alimentului SR EN ISO 

22000: 2005/ Certificat de Absolvire Managementul integrat al Calității, 

Mediului și Siguranței Alimentului. Cursuri de instruire organizate de SC 

Quality International Consulting SRL Măgurele: 

 Determinarea proceselor sistemului de management integrat. 

 Stabilirea modului de grupare a produselor și de analiză a riscului privind 

siguranța produselor alimentare. 

 Documentarea (SMCSA). 

 Implementarea (SMCSA). 

 Monitorizarea (SMCSA). 
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 Instruirea personalului. 

 Realizarea auditului intern. 

 Coordonarea realizării analizei managementului. 

 Îmbunătățirea (SMCSA). 

 Proiectarea și conducerea unui sistem de management integrat și îmbunătățirea 

continuă a acestuia. 

 Proiectarea și aplicarea proceselor SMI în ceea ce privesc calitatea, mediul și 

OH&S. 

 Evaluarea conformității și eficacității proceselor și a SMI. 

 Îmbunătățirea indicatorilor de performanță la nivel de organizație, prin utilizarea 

SMI și a proceselor sale. 

 Coordonarea unui program de audit. 

 Aplicarea procedurilor, metodelor și a criteriilor de audit. 

 Planificarea și conducerea auditului. 

 Instruirea și coordonarea unei echipe de audit. 

 Evaluarea conformității și a eficacității SMI și a proceselor sale. 

 Elaborarea rapoartelor de audit. 

 Raportarea rezultatelor aplicării unui program de audit, analiză și îmbunătățirea 

acestuia. 
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ANCHETA APRECIATIVĂ DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII 

PROFESIONALE 

 

 

 

 

ANEXA 21 – MEDICINĂ VETERINARĂ 
 

Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din învățământul superior, a atestatului de abilitare și a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare. 

 

Condiții minimale (Ai) 
 Domeniul de 

activitate 

Condiţii 

Conferenţiar 

Condiţii 

CS II 

Condiţii  

Profesor 

Condiţii  

CS I 

1. Activitatea 

didactică / 

profesională  

(A1) 

1.219 Minim 

150 

puncte  

1.219 Minim 

0 

puncte  

1.219 Minim 

300 

puncte  

1.219 Minim 

0 

puncte  

2. Activitatea de 

cercetare  

(A2) 

454 Minim 

150 

puncte  

454 Minim 

200 

puncte  

454 Minim 

300 

puncte  

454 Minim 

400 

puncte  

3. Recunoaştere

a impactului 

activităţii 

(A3) 

330 Minim 

100 

puncte  

330 Minim 

100 

puncte  

330 Minim 

150 

puncte  

330 Minim 

150 

puncte  

TOTAL  2.003 400 

puncte  
2.003 300  

puncte  
2.003 750 

puncte  
2.003 550  

puncte  
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THE STUDENT 

 
Educația este ca un scaun cu trei picioare. 

Profesorul reprezintă un picior, studentul pe cel de-al doilea, iar părinții 

pe cel de-al treilea. Este nevoie de toate cele 3 picioare pentru a asigura 

stabilitate scaunului. Acestea au responsabilitate diferită, dar egală.Profesorul 

este responsabil în a oferi un curriculum garantat și viabil. Mediul în care se 

desfășoară activitățile de predare, trebuie să fie unul prietenos, sigur și să-i 

ocrotească pe toți. Modul de predare ar trebui să fie multicultural, echitabil și 

să ofere incluziune pentru toți, indiferent de naționalitate, rasă, sex, religie, etc.  

Sunt de părere, că instituția de învățământ ar trebui să introducă ca 

formă de predare și arta, în funcție de percepția fiecărui copil, oferind astfel 

oportunități și pentru familiile care nu își pot permite acest lucru.  

Studentul are responsabilitatea de a fi în primul rând un cursant, nu 

doar un simplu student. Un student își desfășoară activitatea stând pe scaun. Un 

cursant adoptă și filtrează ceea ce învață prin propria viziune. Cursantul ar 

trebui să fie activ la cursuri, să-și atingă obiectivele pentru care frecventează 

cursul respectiv și să fie un bun cetățean, atât în interiorul școlii, cât și în afara 

acesteia. Trebuie să fie deschis la minte, grijuliu și respectuos față de tot ceea ce 

întâlnește. 

Părinții trebuie să fie primii profesori ai copiilor lor. Dezvoltarea 

limbajului, introducerea alfabetizării și transformarea fiecărei activități într-un 

moment didactic sunt responsabilitățile părinților. Aceștia ar trebui să 

prețuiască educația și să sprijine profesorii. Pe de altă parte, ar trebui să 

controleze în permanență dacă în unitatea respectivă, copiii lor sunt bine tratați 

și iubiți. De asemenea, trebuie să-și controleze și proprii copii, dacă ajung la ore 

la timp, sau dacă absentează. Când toate picioarele scaunului susțin greutatea 

acestuia în mod egal, atunci înseamnă că este bine echilibrat.  

Scopul final al tuturor celor trei picioare este acela de a oferi cea mai 

bună educație posibilă pentru copii.  
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RELEVANȚA ȘI IMPACTUL REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE 

 

Activitatea didactică 

 

 Din 2009-2016: Conferenţiar universitar, în cadrul Facultăţii de Medicină 

Veterinară, Bucureşti, Departamentul: Ştiinţe Preclinice. 

Disciplina: Microbiologie Generală (1), specializarea Medicină Veterinară, 

anul II de studiu; Microbiologie Specială (1), specializarea CEPA, anul I de 

studiu; Microbiologie Specială (2), specializarea CEPA, anul I de studiu. 

 

 Între 1998-2008: Şef de lucrări, în cadrul Facultăţii de Medicină 

Veterinară, Bucureşti, Departamentul: Ştiinţe Preclinice. 

Cursul şi lucrările practice pentru masteranzi la disciplina de Igiena 

Alimentelor de origine animală şi Sănătate Publică, Facultatea de Medicină 

Veterinară, Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare. 

Cursul şi lucrările practice de Bacteriologie şi Micologie la Colegiul Agricol, 

secţia: Igienă şi Diagnostic Veterinar (1994-2007), Facultatea de Medicină 

Veterinară. 

Cursul şi lucrările practice pentru masteranzi la disciplina de Diagnostic 

Microbiologic (2008-2009), Facultatea de Medicină Veterinară. 

Lucrările practice la disciplina de Microbiologia Alimentelor, Facultatea de 

Medicină Veterinară. 

 

Fișa disciplinei 

Microbiologie Generală 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI 

MEDICINĂ VETERINARĂ, BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea / Specializarea Medicină Veterinară / Medicină Veterinară 

1.3 Departamentul Ştiinţe Preclinice 

1.4 Domeniul de studii Medicină Veterinară 

1.5 Ciclul de studii (licenţă, master) Licenţă 
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1.6 Programul de studii / Calificarea Facultatea de Medicină Veterinară/Doctor - Medic Veterinar 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Microbiologie 1 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ivana Simona 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 

laborator / proiect 

Conf. univ. dr. Ivana Simona 

2.4 Anul 

de studiu 

II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul 

de evaluare 

E 2.6 Regimul 

disciplinei / 

codul disciplinei 

MV. DSSF. 203 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr total de ore pe 

săptămână (curs + l.p.) 

4 3.1.1 Curs 2 3.1.2 Lucrări practice / seminar 

/ proiect 

2 

3.2 Număr total de ore pe an 

conform planului de 

învăţământ 

56 3.2.1 Curs 2 3.2.2 Lucrări practice / seminar / 

proiect 

2 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 23 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 2 

Examinări 6 

Alte activităţi  0 

3.3 Total ore studiu individual 38 

3.4 Total ore pe semestru 100 

3.5 Numărul de credite 4 

4. Precondiţii  

4.1 de curriculum Biologie celulară, Histologie, Biochimie 

4.2 de competenţe Abilităţi practice privind tehnicile de lucru în laborator şi folosirea microscopului 

5. Condiţii  

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs cu video proiector, laptop 

5.2 de desfăşurare a lucrărilor 

practice / seminarului 

Spaţii: Pavilionul preclinici, parter sala 5 şi 10 dotate cu mese 

placate cu faianţă la care sunt adaptate băiţe de colorare, baterie de 

coloranţi, scaune, aer condiţionat, videoproiector, ecran cu proiecţie, 

TV color, DVD, tablă, sonorizare. 

6. Competenţe specifice acumulate 

Disciplina propusă conduce la dobândirea cunoștințelor și competențelor minime 

obligatorii pentru domeniul de licență, Medicină Veterinară, menționate în HG, nr. 469 la 



22 

 

adresa nr. 2, punctul 2; litera a) cunoștințe corespunzătoare despre științele pe care se bazează 

activitățile de Medic Veterinar; litera b) abilități și competențe necesare privind creșterea și 

reproducerea animalelor; litera c) abilități și competențe epidemiologice,  pentru 

diagnosticarea bolilor animalelor, inclusiv a celor transmisibile la oameni; litera f) 

cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru asigurarea siguranței în lanțul 

alimentar. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

C1. Izolarea şi identificarea principalelor microorganisme implicate în patologia veterinară  

C1. Cunoaşterea elementelor de morfologie şi biologie microbiană 

C2. Formarea deprinderii de a realiza şi interpreta diferite tehnici de diagnostic microbiologic, 

înţelegerea principalelor elemente care definesc ecologia microbiană 

C3. Cunoaşterea implicaţiilor contaminării microbiene în sistemul de control al alimentelor 

C5. Cunoaşterea statusului microbian în managementul protecţiei mediului 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

CT1. Implementarea cunoştinţelor teoretice prin problematizarea şi conversaţia euristică 

CT1. Executarea lucrărilor practice conform instrucţiunilor din protocolul de lucru 

CT2. Dezvoltarea abilităţii de a lucra individual şi în echipă, de a observa şi interpreta fenomenele 

microbiologice  

CT3. Receptivitatea faţă de noutăţile în domeniu şi corelarea noţiunilor studiate cu cele de la 

disciplinele înrudite 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Identificarea locului şi rolului disciplinei de microbiologie-teoretic şi practic-în 

ansamblul disciplinelor formative ale profesiei de Doctor Medic Veterinar.   

7.2 Obiectivele specifice OS 1. Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de studiu/caracterizare a 

microorganismelor în vederea înţelegerii implicării contaminării microbiene în 

Controlul Alimentelor. 

OS 2. Utilizarea unor tehnici (microscopie, etc.) în studiul/evidenţierea 

microorganismelor şi importanţa acestora în prevenirea şi combaterea bolilor 

infecto-contagioase. 

OS 3. Cunoaşterea mijloacelor de informare utile practicii sanitar-veterinare în 

situaţii specifice de boală. 

OS 4. Dezvoltarea abilităţilor manageriale în ecologia microbiană şi protecţia 

mediului. 

OS 5. Înţelegerea necesităţii muncii în echipă în practica sanitar-veterinară. 

OS 6. Înţelegerea responsabilităţii individuale în diagnosticul sanitar-veterinar, 

tratament sau profilaxie. 

OS 7. Promovarea atitudinii pentru educaţie continuă, cerinţă de bază a 

practicării Medicinii Veterinare. 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii/ 
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Ore 

Capitolul 1. Introducere în microbiologie. 1.1. Ce reprezintă 

Microbiologia Generală; 1.2. Ramurile microbiologiei; 1.3. 

Un scurt istoric al microbiologiei; 1.4. Importanța 

microorganismelor; 1.5. Microorganismele eucariote și 

procariote; 1.6. Organismele acelulare și unicelulare; 1.7. 

Unități de măsură pentru microbi; 1.8. Scurtă prezentare a 

principalelor grupe de microorganisme. 

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

Capitolul 2. Morfologia bacteriilor.  2.1. Forme și mod de 

grupare la bacterii; 2.2. Clasificarea bacteriilor și sisteme de 

identificare; 2.3. Diagnostic bacteriologic. 

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

Capitolul 3. Structura celulei procariote. 3.1. Structurile 

extracelulare (organite celulare); 3.1.1. Flagelii bacterieni; 

3.1.2. Fimbriile bacteriene; 3.1.3. Pilii; 3.2. Conjugarea 

bacteriană. 

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

Capitolul 4. Învelișul celular al bacteriilor. 4.1. Capsula 

bacteriană; 4.2. Peretele celular; 4.2.1. Peretele celular al 

bacteriilor Gram pozitive; 4.2.2. Peretele celular al 

bacteriilor Gram negative; 4.2.3. Excepții privind peretele 

celular. 

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

Capitolul 5. Structura internă a celulei bacteriene. 5.1. 

Membrana citoplasmatică (membrana plasmatică); 5.2. 

Structura internă a celulei bacteriene; 5.2.1. Citoplasma 

bacteriană; 5.2.2. Materialul genetic (ADN-ul bacterian și 

plasmidele).  

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

Capitolul 6. Endosporii bacterieni. 6.1. Clasificarea generală; 

6.2. Structura endosporului; 6.3. Poziția endosporilor în 

celula bacteriană; 6.4. Formarea endosporilor și rezistența 

lor (sporogeneza). 

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

 Capitolul 7. Creșterea și multiplicarea bacteriilor. 7.1. 

Diviziunea directă (sciziparitatea); 7.2. Alte forme de 

multiplicare la bacterii; 7.3. Reproducerea sexuată la 

bacterii; 7.3.1. Transformarea bacteriană; 7.3.2. Transducția 

bacteriană; 7.3.3. Conjugarea bacteriană; 7.4. Dinamica 

multiplicării bacteriilor în mediile de cultură 

(particularitățile multiplicării bacteriilor în mediile lichide). 

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

Capitolul 8. Elemente de nutriție bacteriană. 8.1. Moduri de 

nutriție la bacterii; 8.2. Tipuri nutritive la bacterii; 8.3. 

Bacterii simbiotice; 8.4. Bacterii parazite și saprobe; 8.5. 

Absorbția nutrienților: mecanisme de transport; 8.5.1. 

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 
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Transportul pasiv; 8.5.2. Transportul activ; 8.5.3. 

Transportul în masă. 

Capitolul 9. Elemente de metabolism bacterian și enzimele 

bacteriene. 9.1. Metabolismul microbian al bacteriilor 

heterotrofe; 9.2. Fermentația; 9.3. Proprietăți speciale de 

metabolism; 9.3.1. Metilotrofia; 9.3.2. Sintrofia; 9.4. 

Respirația anaerobă; 9.5. Enzimele bacteriene. 

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

Capitolul 10. Influența factorilor de mediu asupra 

microorganismelor (partea I). 10.1. Temperatura; 10.2. Nevoile 

de gaze; 10.3. Presiunea osmotică; 10.4. Energia radiantă. 

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

Capitolul 11. Influența factorilor de mediu asupra 

microorganismelor (partea a II-a). 11.1. Interacțiuni 

microbiene; 11.1.1. Neutralism; 11.1.2. Competiția; 11.1.3. 

Cooperarea; 11.1.4. Mutualism; 11.1.5. Quorum sensing (QS); 

11.1.6. Parazitismul și comportamentul prădătorilor; 11.1.7. 

Inteligența bacteriană; 11.1.8. Comensalism; 11.1.9. 

Satelitism; 11.1.10. Egoism; 11.1.11. Altruism; 11.1.12. 

Antagonism. 

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

Capitolul 12. Introducere în virusologie. 12.1. Istoric; 12.2. 

Structura și compoziția virusurilor; 12.3. Replicarea virală; 

12.4. Efectul infecțiilor virale asupra celulelor; 12.5. 

Importanța medicală a virusurilor; 12.6. Epidemiologie.  

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

Capitolul 13. Virusurile bacteriene și prionii. 13.1. Virusurile 

bacteriene (bacteriofagii); 13.2. Prionii. 

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

Capitolul 14. Fungii: Levuri și mucegaiuri. 14.1. Particularități 

morfologice și taxonomice ale fungilor; 14.2. Organizarea 

fungilor microscopici; 14.3. Forme de multiplicare ale 

ciupercilor microscopice (reproducerea sexuată și asexuată); 

14.4. Fiziologia fungilor; 14.5. Mucegaiuri; 14.6. Levuri 

(drojdii). 

Prelegere,explicaţie, 

problematizare,studiu de 

caz, conversaţie euristică 

2 

Capitolul 15. Microbiomul (curs opțional). 15.1. Caracteristici 

generale; 15.2. Microbi beneficiu; 15.3. Definiția 

microbiomului sănătos. 

  

 TOTAL 28 

Bibliografie obligatorie: 

Simona IVANA, 2014, „Manual de Microbiologie Generală”, ediţia a III-a revizuită şi îmbunătăţită, 

Editura Sitech, Craiova; 
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Simona IVANA, 2015, „Manual of General Microbiology”, ediția I, Editura Sitech, Craiova. 

 

Bibliografie facultativă: 

Simona IVANA, 2007, „Microbiologie Medicala-Veterinara”, vol. 1, Ed. Ştiinţelor Medicale, Bucureşti; 

Simona IVANA, 2007,  „Microbiologie Medicala-Veterinara”, vol. 2, Ed. Ştiinţelor Medicale, Bucureşti; 

Simona IVANA, 2006, „Tratat de Bacteriologie Medical - Veterinară şi Introducere în Micologie” , Editura 

Ştiinţelor Medicale, Bucureşti; 

Harold J. Benson, 2001, „Microbiological Applications - A Laboratory Manual in General Microbiology”, 5th 

edition, WCB Publishers; 

Edward Alcamo, Laurence M. Elson, 1996, ”The microbiology coloring book”. Coloring concepts Inc. 

Steven Scott. 2011. Microbiology, University Readers. 

http://www.bibliotecafmvb.ro/  

 

8.2 Lucrări practice/seminar 

Metode de predare Obs. 

Ore 

LP 1. Noţiuni introductive privind tehnicile de 

diagnostic în laborator; aparatura utilizată în 

laboratorul de microbiologie; posibilităţi de 

transmitere a infecţiilor de laborator la om; 

sterilizarea; tehnici de sterilizare; controlul 

eficacităţii sterilizării; transportul şi conservarea 

probelor; triajul de calitate al probelor. 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

2 

LP 2. Medii de cultură folosite în diagnosticul de 

laborator; prepararea mediilor de cultură, 

clasificarea mediilor de cultură. 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

2 

LP 3. Însămânţarea şi transplantarea; tehnica 

însămânţării din organe; tehnica transplantării; 

tehnica de realizare a culturilor pure (pure culture 

techniques); incubarea; procedee de creare a unei 

atmosfere de anaerobioză (fizice, chimice, 

biologice). 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

2 

LP 4. Tehnica efectuării frotiurilor; ce sunt 

frotiurile? Etapele realizării frotiurilor; 

clasificarea metodelor de colorare; coloraţia Gram. 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

2 

LP 5. Metode de evidenţiere a particularităţilor 

morfologice ale bacteriilor; metode de evidenţiere a 

endosporului bacterian; metode de evidenţiere a 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

2 

http://www.bibliotecafmvb.ro/
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capsulei bacteriene; metode de evidenţiere a 

bacililor acido-alcoolo-alcalo-rezistenţi (familia 

Micobacteriaceae); metode speciale pentru 

colorarea leptospirelor, treponemelor, care 

constau în impregnarea argentică; metode de 

evidenţiere a flagelilor bacterieni. 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

LP 6. Examenul condiţiilor de cultivare şi al 

caracterelor culturale; examinarea caracterelor 

culturale în mediul lichid la bacteriile aerobe; 

examinarea caracterelor culturale la suprafaţa 

mediului solid la bacteriile aerobe; examinarea 

caracterelor culturale la bacteriile anaerobe. 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

2 

LP 7. Metode de evidenţiere a proprietăţilor 

metabolice (biochimice); Reacţii de evidenţiere a 

enzimelor active faşă de glucide sau polialcool 

(reacţii de evidenţiere a proprietăţilor zaharolitice 

sau de fermentare a glucidelor); Reacţii de 

evidenţiere a enzimelor active faţă de substanţele 

organice care conţin azot. 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

2 

LP 8. Metode de evidenţiere a proprietăţilor 

metabolice (biochimice); Reacţii de evidenţiere a 

enzimelor oxidante sau reducătoare; Reacţii de 

evidenţiere a posibilităţii de utilizare ca sursă de 

hrană a unui anumit substrat; reacţii biochimice 

complexe; Sistemele multi-test; Sistemele micro-

test. 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

2 

LP 9. Examinarea patogenităţii bacteriilor; Infecţia 

experimentală (bioproba); Etapele infecţiei 

experimentale; Determinarea numărului de 

bacterii dintr-un produs; Determinarea numărului 

total de germeni prin examen microscopic; 

Metoda nefelometrică; Metoda culturilor în plăci 

Petri pentru determinarea UFC; Metoda diluţiilor 

în medii lichide pentru determinarea numărului 

probabil de bacterii. 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

2 

LP 10. Determinarea sensibilităţii bacteriilor faţă de 

antibiotice (antibiograma); Metoda difuzimetrică; 

Metoda diluţiilor. 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

2 
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LP 11. Izolarea şi identificarea virusurilor; 

Cultivarea virusurilor pe animale de experienţă; 

Inocularea în camera de aer; Inocularea în 

cavitatea alantoidiană; inocularea în cavitatea 

vitelină; Inocularea pe membrana 

corioalantoidiană; Recoltarea diferitelor 

componente ale oului embrionat. 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

2 

LP 12. Izolarea şi identificarea virusurilor; 

Cultivarea virusurilor pe culturi de celule; 

Condiţii de mediu in vitro necesare metabolismului 

celular; Medii nutritive pentru culturile celulare; 

Obţinerea culturilor celulare; tehnici de cultivare 

a celulelor dispersate in vitro.   

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

2 

LP 13. Izolarea şi identificarea ciupercilor 

microscopice; Prelevarea, transportul şi 

conservarea probelor; Însămânţarea probelor; 

Incubarea mediilor de cultură; Examenul 

caracterelor culturale; Examenul microscopic al 

culturilor; Identificarea levurilor; Identificarea 

fungilor dimorfi; Identificarea fungilor 

dermatofiţi. 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

 

2 

 

 

 

LP 14. Microbiologie sanitară; Recoltarea probelor 

alimentare; Ambalarea şi expedierea probelor; 

Primirea şi prelucrarea probelor în laborator; 

Examenul de laborator; Determinarea titrului coli 

şi a bacteriilor coliforme; testul de confirmare 

pentru coliformii totali; testul de confirmare 

pentru coliformii fecali; testul de confirmare 

pentru Escherichia coli, Metoda MUG pentru 

numărarea rapidă a lui E. coli din alimente 

refrigerate sau congelate; testul prezumptiv LT-

MUG pentru E. coli; Determinarea numărului de 

drojdii şi mucegaiuri din alimente; Determinarea 

numărului de drojdii şi mucegaiuri prin 

însămânţarea directă în plăci Petri pentru 

alimente. 

Expunere, explicaţie, demonstraţie, 

studiu de caz, organizarea studenţilor pe 

echipe şi prezentarea la sfârşitul 

laboratorului a Raportului de Activitate 

din Manualul de Microbiologie Generală. 

2 

 

 

  

TOTAL 

 

28 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 

domeniul aferent programului 

 Cunoaşterea de către studenţi a tuturor aspectelor importante prezentate în curs şi lucrările 

practice; 

 Însuşirea unei bune manualităţi şi înţelegerea pe deplin a importanţei cunoaşterii acestei 

discipline; 

 Implicarea studenţilor în activitatea desfăşurată şi discuţii cât mai numeroase pe marginea 

aspectelor prezentate. 

10. Evaluare 

Tip de 

activitate 

Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din 

nota finală 

10.1 Curs Aplicarea logică, corectă şi coerentă a noţiunilor 

însuşite; 

Gradul de asimilare al limbajului de specialitate. 

Examen scris 

(evaluarea 

răspunsurilor date de 

pe biletul de 

examinare). 

80% 

10.2 Lucrări 

practice  

Capacitatea de a efectua analize şi de interpretare a 

rezultatelor obţinute. 

Colocviu final 20% 

10.3 

Standard 

minim de 

performanţă 

Descrierea unui proces microbiologic specific 

incluzând argumentarea metodelor, a tehnicilor, a 

procedeelor şi instrumentelor aplicate; 

Elaborarea unei soluţii pentru eliminarea factorilor 

de risc într-un proces microbiologic. 

 

 

 

11. Logistică 

Spaţii şi 

echipamente 

Nr. sală, destinaţie şi capacitate Dotări 

Pavilionul Preclinici, parter, Sălile 5 

(12 locuri - 6 mese de lucru) şi 10 (18 

locuri – 9 mese de lucru) 

/Microbiologie/nivelul de exigenţă 

(OMS) 2 (laborator de bază) destinat 

învăţământului universitar şi de 

sănătate publică, lucru pe masa 

deschisă, boxă de siguranţă clasa I. 

Mese placate cu faianţă, băi de colorare, baterii 

coloranţi, scaune, aer condiţionat, videoproiectoare, 

ecran proiecţie, TV color, DVD, boxă de siguranţă 

clasa I. 

Echipamente: microscoape optice, microscop 

ranversat, stereomicroscoape, microscop cu 

fluorescenţă, termostate, numărător colonii, pH-

metre, hote, centrifugi, frigidere, aparate distilat apa, 

balanţe, etuve, autoclave, anaerostate, omogenizator 

probe, băi de incubare, etc. 

Materiale 

didactice 

Manuale: 

Simona IVANA, 2014, ”Manual de Microbiologie Generală”, ediţia a III-a, Editura Sitech, 
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specifice 

disciplinei 

Craiova. 

Brevetul cu titlul: „Sistem interactiv de pregătire şi testare a studenţilor în domeniul 

Microbiologiei”: 

- se referă la crearea unui sistem interactiv destinat studiului şi învăţării diferitelor tipuri 

de microorganisme care oferă posibilitatea studierii microorganismelor; 

- învăţare facilă şi rapidă bazată pe analiză;  

- poate fi folosit ca suport didactic cu diferite forme: avatar microbian, asistent integrat în 

masa de laborator, etc.;  

- oferă posibilitatea rapidă de verificare a studenţilor în domeniul microbiologiei. 

 

Obiectivul general al disciplinei 

 

Învăţarea tehnicilor de bază (fundamentale), folosite în laboratoarele de Microbiologie. 

Studentul va putea să înţeleagă mai uşor tehnicile avansate pe care le va folosi în 

timpul şi după terminarea facultăţii în diagnosticul bolilor infecţioase sau al toxiinfecţiilor 

alimentare în cadrul laboratoarelor acreditate. 

 

Obiectivele specifice 

 

 Familiarizarea cu tehnicile de diagnostic microbiologic în vederea înţelegerii 

implicaţiilor contaminării microbiene a alimentelor cât şi a prevenirii şi combaterii bolilor 

infecţioase. 

 Dezvoltarea abilităţilor manageriale în ecologia microbiană şi protecţia mediului. 

 Tipul de organizare al manualului îl va ajuta pe student să-şi construiască 

cunoştinţele şi să şi le însuşească gradual, astfel încât, în anii superiori să le poată aplica prin 

punerea unui diagnostic corect sau prin folosirea acestor cunoştinţe în bioinginerie, 

bioremediere şi biotehnologie medicală şi alimentară. 

 Tipul de activitate descris în manual, este destinat nu numai îndrumării studenţilor 

în realizarea corectă a tehnicilor microbiologice de bază, dar în acelaşi timp obligă studentul 

să gândească independent şi să aplice aceste cunoştinţe în realizarea problemelor. 

 Pentru a forma studenţii în spiritul unei gândiri critice şi rezolvarea cu succes a 

rapoartelor de activitate, fiecare laborator conţine instrucţiuni de rezolvare ale acestora. 

 Pentru a obişnui studentul cu munca în echipă lucrările de laborator se vor executa 

pe grupe de lucru formate din câte doi studenţi. Acest lucru va ajuta studentul să înveţe să-şi 
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împartă sarcinile pentru a putea termina activităţile efectuate în cadrul laboratoarelor în timp 

util şi corect, iar pe de altă parte îl va ajuta pe cadrul didactic îndrumător să evalueze corect 

aptitudinile acestora. 

 

 

 

 Lucrările de laborator se vor executa în aşa fel (prin explicaţii şi demonstraţii) 

încât să simuleze cât mai bine activitatea pe care o vor executa studenţii ca viitori specialişti 

în laboratoarele adevărate de microbiologie. 

 Nu în ultimul rând, după învăţarea acestei materii studenţii vor înţelege mai bine 

şi vor aprecia importanţa microbiologiei pentru profesia de medic veterinar sau inginer 

alimentar. 
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Competenţe specifice disciplinei 

 

 Cunoaştere şi înţelegere:  

- cunoaşterea proprietăţilor generale ale lumii microorganismelor, diversă, rapid 

evolutivă; 

- înţelegerea relaţiilor microorganism-gazdă în lumina cunoştinţelor de ecologie şi 

a relaţiilor evolutive (co-evoluţie  gazdă şi comensali); 

- identificarea locului şi rolului microbiologiei veterinare – teoretic şi practic – în 

ansamblul disciplinelor formative ale profesiei de medic veterinar. 

 

Competenţe instrumental aplicative 

 

 Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de studiu/caracterizare a microorganismelor. 

 Utilizarea unor tehnici (microscopie, etc.) în studiul/evidenţierea 

microorganismelor. 

 Cunoaşterea mijloacelor de informare utile practicii medical-veterinare în 

situaţiile specifice de boală. 

 

Atitudine 

 

 Promovarea atitudinii pentru educaţie continuă, cerinţă de bază a practicării 

medicinii veterinare. 

 Înţelegerea responsabilităţii individuale pentru actele medicale de diagnostic, 

tratament sau profilaxie. 

 Înţelegerea necesităţii muncii în echipă în practica veterinară. 

 

Cursurile de Microbiologie Specială I și II, anul I 

din cadrul specializării Controlul și Expertiza Produselor Alimentare 

(CEPA)/FMVB 

 

Scopul acestor cursuri îl reprezintă formarea de competenţe, abilităţi şi cunoştinţe 

specifice microbiologiei (în care sunt implicate procese de biosinteză şi bio-transformare 

microbiană), precum şi dezvoltarea creativităţii şi interesului pentru aprofundarea domeniului. 
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Aceste cursuri urmăresc însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază în domeniul 

microbiologiei, cunoaşterea caracterelor morfofiziologice pentru principalele grupe de 

microorganisme de interes industrial, noţiunile referitoare la procesele metabolice cu aplicaţii 

în biotehnologiile moderne şi industrie.  

Pe parcursul acestui curs se pune accent pe înţelegerea fenomenelor ce se petrec în 

cadrul proceselor microbiologice de degradare şi biosinteză, precum şi în obţinerea la nivel 

industrial a unor metaboliţi de interes practic. 
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INOVAȚIA DIDACTICĂ 

METODE INOVATIVE DE PREDARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

SUPERIOR 

 

Coroborarea conţinutului disciplinelor predate cu aşteptările 

reprezentanţilor comunităţilor europene  

 

”O universitate dacă este lipsită de partea inventivă, de creație,  

nu se mai poate numi universitate.” 

(Dr. Grigore T. Popa) 

Metode de predare 

 

Învăţarea este un proces activ, iar ceea ce se învaţă la un curs este direct 

proporţional cu efortul depus de profesor în sensul metodelor de predare.  

Meseria mea este aceea de a încerca să ajut studenţii prin explicaţii detaliate şi 

experimente de laborator pentru ca aceştia să poată învăţa şi înţelege această materie. 
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Meseria studentului este aceea de a asculta, de a citi, de a învăţa să răspundă la 

întrebări şi să efectueze exerciţiile impuse. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care un 

student le poate face este acela de a pune întrebări pertinente.  

 

 

 

Cum se învaţă Microbiologia Generală, anul II de studiu, specializarea Medicină 

Veterinară şi anul I de studiu, specializarea Controlul şi Expertiza Produselor de origine 

Alimentară (CEPA), într-un singur semestru? Proaspătul absolvent de liceu, respectiv 

studentul de anul I şi II, pentru a putea învăţa această nouă materie, trebuie să respecte câteva 

reguli de bază. 
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Metodele de predare folosite de către mine în cadrul cursului de microbiologie 

sunt reprezentate de: lectură, explicații, întrebări, studiu de caz, discuții.  

 

 

 

Metode de predare folosite în cadrul laboratorului sunt: expunerea, explicația, 

demonstrația, studiu de caz, organizarea studenților pe echipe și prezentarea la sfârșitul 

laboratorului, a Raportului de laborator în Manualele de Microbiologie Generala și 

Specială. 
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Problematizarea este o gândire critică și un dialog pedagogic sau un proces și poate fi 

considerată o demitizare. 

Conversația euristică reprezintă un dialog între profesor și elev. Acest gen de 

conversație folosește „întrebări deschis”, care îi ajută pe studenți să gândească independent și 

să evite răspunsurile standard. În acest gen de conversație, profesorul orientează în 

permanentă gândirea studentului, prin felul și ordinea în care formulează întrebările, astfel ca 

„din aproape în aproape” să ajungă la noutatea propusă. 

 

 

 

Metode inductive si deductive. În cadrul metodei deductive, profesorul conduce 

lecția prin introducerea si explicarea conceptelor și apoi așteaptă ca studenții să îndeplinească 

sarcinile încredințate cu scopul de a se familiariza cu noile concepte; acest tip de abordare este 

centrată pe profesor. Sistemul inductiv, este o abordare centrată în special pe student și face 

uz de o strategie cunoscută sub numele de „observație”. 

 

Materialele didactice: 

- îmbogățesc experiența senzorială; 
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- constituie un factor motivațional în însușirea cunoștințelor; 

- se economisește timp, în selectarea explicațiilor; 

- îmbogățesc vocabularul de specialitate; 

- stimulează imaginația și capacitatea de abstractizare; 

- ajută la educarea inteligențelor multiple: logică, sistemică, laterală, creativă și a 

gândirii critice în vederea dobândirii cunoștințelor. 

 

 

 

Backtracking este un algoritm general de descoperire a tuturor (sau a câtorva), 

soluțiilor unei probleme de calcul, algoritm ce se bazează pe construirea incrementală de 

soluții-candidat, abandonând fiecare candidat parțial imediat ce devine clar că acesta nu are 

șanse să devină o soluție validă. 

Învățarea de tip conversativ: Abordarea se bazează pe principiul cooperării între 

interlocutori; studenții își expun punctul de vedere provocând discutarea opiniilor și ideilor. 
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Învățarea experențială este adesea utilizată ca sinonim al termenului „educație 

experențială” și se definește ca fiind învățarea din experiențe. 

 

 

 

Învățarea prin cooperare: Studenții trebuie să lucreze în grupuri pentru a finaliza 

sarcinile colective în vederea realizării obiectivelor academice propuse. Spre deosebire de 

învățarea individuală, care poate fi competitivă, studenții care învață împreună, prin 

cooperare, pot beneficia în mod reciproc de pe urma resurselor și abilităților fiecăruia dintre ei 

(solicitând unul celuilalt informații, monitorizându-și reciproc activitățile etc.). 

 

 

 

Metoda demonstrației se referă la proiecte, prezentări, sau produse prin care studenții 

demonstrează ceea ce au învățat.  
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O demonstrație de învățare poate avea o mare varietate de forme: 

- prezentare orală; 

- documentare video; 

- publicații tipărite; 

- eseuri; 

- experimente științifice. 

 

 

 

Metoda studiului de caz: 

Activitate de grup îmbinată cu jocuri cu roluri. Identificarea unei situații ce se pretează 

la simulare, distribuirea rolurilor între participanți, învățarea individuală a rolului, 

interpretarea rolurilor, discutarea în grup a modului în care au fost interpretate rolurile. 

Simulările: abstractizarea, jocurile cu rol. 

”Learning by doing”: Învățarea prin practică. 

”Ice breaking”: Spargerea gheții.  

Această denumire este atribuită unui evantai de tehnici care au drept scop principal 

diminuarea barierelor inhibitorii privind contribuția persoanei la o activitate de grup, având 

drept țintă realizarea unui climat de lucru relaxant și reconfortant. 
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”Buzz groups”: pentru studenții timizi; curajul de a se exprima public. 

 

 

 

Dilema sau controversa academică: Este o activitate de învățare prin cooperare, 

apropiată de alte tehnici axate pe dezbatere. Prin exersarea ei, se obține dezvoltarea abilităților 

de comunicare eficientă oral și în scris, de structurare a unui discurs, de prezentare a propriei 

poziții.  

Tehnica se poate utiliza atunci când avem un număr mare de studenți și dezbaterea în 

două grupuri ar fi puțin eficientă. Înscriindu-se în familia tehnicilor de discuție în baza 

lecturii, controversa academică permite fiecăruia să-și prezinte și să-și apere poziția, creându-

se, pe această cale, condiții optime de exprimare a propriei personalități.  

Activitățile de scriere din final sunt, la rândul lor, o posibilitate de reflecție, de 

verbalizare a ideilor, nu sub formă de argumente, ci ca text coerent. 
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Brainstorming-ul sau „asaltul de idei” ori „cascada ideilor” este o metodă interactivă 

prin intermediul căreia se dezvoltă idei noi rezultate în urma discuțiilor purtate între mai mulți 

participanți, fiecare dintre aceștia contribuind cu mai multe sugestii. Rezultatul acestor 

discuții se soldează cu alegerea celei mai bune soluții de rezolvare a situației dezbătute. 

Această metodă permite stimularea unor calități imaginative, a spontaneității, a toleranței, 

deblochează creativitatea prin amânarea examinării obiective a ideilor emise. 

 

 

 

Starburst (explozia stelară): Această metodă presupune organizarea studenților într-

un grup și stimulează crearea de întrebări la întrebări, așa cum brainstorming-ul dezvoltă 

construcția de idei pe idei. Dezvoltă spontaneitatea și creativitatea de grup, dar și abilitățile de 

lucru în echipă; pune accentul pe stimularea fiecărui participant la discuție. 
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Descriere Brevet de invenție RO 130447 (BOPI nr. 7/2015): 

„Sistem Interactiv de Pregătire și Testare a Studenților în Domeniul 

Microbiologiei” 

 

Brevetul de invenție RO 130447: „Sistem Interactiv de Pregătire și Testare a 

Studenților în Domeniul Microbiologiei”, reprezintă un sistem atractiv de cercetare, bazat pe 

creativitate și inovație didactică. De la forma atractivă a design-ului pe baza caracterelor 

morfologice și antigenice ale bacteriilor și până la modul unic de detectare a 

microorganismelor și a modului de stocare a informațiilor, reprezintă o invenție simplă și utilă 

în domeniul microbiologiei. 

Dispozitivul prezentat în cele ce urmează folosește avantajele tehnologice recente cu 

scopul îmbunătățirii pregătirii și testării studenților în domeniul microbiologiei.  

Sistemul este complet autonom și poate fi folosit ca suport didactic, putând fi înglobat 

și prezentat sub diferite forme: avatar microbian, punct de informare, asistent integrat în masa 

de laborator etc. 

Pentru realizarea funcțiilor de predare, dispozitivul este alcătuit din următoarele 

module:  

(M1) – Amplificator Voltametric;  

(M2) – Modul de Baleiaj;  

(M3) – Interfață Analog – Digital-Serială;  

(M4) – Microcomputer;  

(M5) – Modul de Afișare. 

 

Fig. 3.44. Exemple de design al aparatului în cazul bacteriilor: Staphylococcus aureus, Bacillus anthracis, 

Listeria monocytogenes 

 

M1 – Amplificatorul Voltametric – Este realizat folosind filtre mono-celulare trece-

în-jos  (R20-C7; R21-C8; R22-C9; R23-C10) care protejează intrările convertorului analog-
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digital (M3) de eventualul zgomot și care sunt folosite pentru a capta variațiile lente de 

potențial dintr-o probă biologică aflată în câmpul electric variabil generat de modulul de 

baleiaj (M2).  

Poziționarea electrozilor nu este relevantă deoarece dispozitivul este conceput să fie 

calibrat inițial, iar rezultatele măsurătorilor să fie trecute printr-un perceptron pentru a putea fi 

clasificate. Software-ul pentru clasificare rulează pe modulul microcomputer (M4).   

Semnalul din filtrul trece-în-jos este amplificat de 11 ori folosind amplificatoarele 

operaționale configurate ca amplificatoare neinversoare IC1A, IC1B, IC2A, IC2B împreună 

cu divizoarele rezitoare aferente R3-R4, R5-R6, R7-R8, R9-R10.  

Potențialul de referință este obținut prin divizarea prin R1-R2 a tensiunii stabilizate de 

5V folosite pentru alimentarea logicii, filtrată de C2 și adaptată ca impedanță prin IC3B, 

stabilizând astfel punctul de referință.  

Sondele voltametrice sunt realizate din platină depusă pe suport din polietilenă, la fel 

și cei doi electrozi ai modulului de baleiaj. Se va folosi principiul variației răspunsului 

voltametric în funcție de substanțele prezente între electrozi. 

 

M2 – Modulul de Baleiaj – Este realizat sub forma unui integrator cu amplificator 

operațional R11-R12-R13-C1 și IC3A alimentat cu +28V din modulul de afișare (M5) pentru 

a oferi o plajă largă a tensiunilor de ieșire.  

Ieșirea acestui modul este divizată de 11 ori prin R14-R15 pentru a obține o tensiune 

compatibilă cu intrarea convertorului analog-digital din (M3), care este folosit pe post de 

buclă de feedback inteligentă pentru a urmări software gradul de încărcare al condensatorului 

C1. În acest fel, folosind portul PD4 din (M3) se poate controla gradul de încărcare al lui C1, 

furnizând impulsuri de diferite durate în funcție de tensiunea dorită.  

Rolul lui IC3A este acela de adaptor de impedanță. Modulul (M2) este folosit pentru a 

controla potențialul câmpului electric din proba voltametrică.  

Folosim un număr de 4 canale pentru electrozii intermediari pentru a putea elimina 

eventualele erori de contract. Electrozii din JP2 sunt realizați din platină pe polietilenă. 

 

M3 – Modulul Intefață Analog – Digital/Serială – Este realizat pornind de la 

microcontroller-ul ATMEGA328P. Acesta conține integrat 6 convertoare analog digitale pe 

10 biți și porturi programabile de intrare ieșire.  
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Circuitul mai include și un transciever serial. Pentru a proteja pinii convertoarelor 

ADC folosim celulele trece-în-jos R16-C3, R17-C4, R18-C5, R19-C6 conectate direct între 

ieșirile modulului amplificator (M1) și intrările ADC.    

Modulul M3 operează folosind software specializat pentru a realiza cele două sarcini: 

culegerea de date culese de modulul de amplificare voltametrică (M1) și operarea modulului 

de baleiaj (M2). Datele culese sunt împachetate intr-o structură cu 5 variabile de câte 10 biți 

fiecare și trimise folosind portul serial către (M4). 

 

 

Fig. 3.45. Modulul de Amplificare Voltametrica (M1), Modulul de Baleiaj (M2) și Modulul Interfață 

Analog – Digital-Serial (M3) 

 

M4 – Microcomputer – Este realizat în jurul circuitului iMX233 care este un sistem-

pe-un-chip conținând un nucleu ARM926J ce rulează la 454MHz (U1) împreună cu un circuit 

HY5DU121622 care conține 512Mbiți (64Mbytes) de memorie cu acces aleator (U2),  

împreună cu componentele suport pentru alimentare (L2-L3-R3-R4-C41 și U3), cu cele 

pentru managementul bateriei litiu-polimer de 3.3V și capacitatea de 1400mAh prin 

intermediul VR1, interfața pentru cardul micro-sd, care conține sistemul de operare și 

interfața generală programabilă GPIO care expune pinii sistemului-pe-un-chip pentru 

conectarea modulului de afișare (M5) și interfața serială cu modulul M3.  

M4 rulează o versiune customizată de linux care include următoarele pachete: ncurses 

(pentru interfața grafică) și nginx, php și sqlite3, pentru a rula un web-server.   
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Modulul perceptron este scris folosind C++ si primește ca date prin intermediul 

interfeței seriale structura ce conține informațiile voltametrice, stocate ulterior într-o bază de 

date sqlite3 și procesate pentru a obține informații despre mediul înconjurător.  

Tot în C++ este implementată și logica programului de pregătire și testare. Cursurile 

sunt încărcate folosind interfața web care rulează pe serverul realizat din nginx și php5, 

stocând date tot în aceeași bază de date sqlite3.  

Modulul conține stocată lista de studenți, aceștia selectându-se din lista cu studenții de 

fiecare dată când accesează aplicația, pentru a le putea urmări progresul.  

 

 

Fig. 3.46. Microcomputerul (M4) 
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Interacțiunea student 

 

Dispozitivul se desfășoară în felul următor:  

 Studenții au acces la materialele de studiu, atunci când se simt pregătiți pot începe 

programul de testare care este alcătuit din teste grilă. 

 Sistemul de operare alege din mulțimea de întrebări pre-definite folosind interfața 

web, un număr specificat de întrebări și după randomizarea lor, acestea sunt afișate 

studenților, în așa fel încât să vadă o întrebare pe rând.  

 La sfârșit studentul este notat și stocat în catalog.  

 Datele sunt accesibile prin interfața web.  

 Pentru a accesa interfața web se va folosi un adaptor USB WiFi oarecare 

(neacoperit de această cerere de brevet). 

 M4 permite conectarea unui dispozitiv compatibil BlueTooth prin care se poate 

conecta la un terminal mobil de tip smart-phone. 

 

M5 – Modulul conține un dispozitiv de afișare cu cristale lichide, color,  cu diagonala 

de 10.92 cm și raportul 4:3 – BT043DC+, de 400 x 320 de pixeli, peste care este suprapusă o 

folie detectoare de presiune rezistivă, care este alimentat prin stabilizatorul de tensiune în 

comutație de tip boost MC4063AD.  

Prin intermediul acestui modul se afișează interfața realizată în ncurses a aplicației 

incluse.  

Prin meniu se poate accesa atât funcția de detectarea voltametrica a reziduurilor 

bacteriene, cât și funcția de e-learning.  

Folosind detectarea voltametrică, dispozitivul recunoaște bacteriile și oferă 

informațiile pe care le are stocate prin intermediul interfeței web. În acest fel, aceste 

informații sunt permanent actualizabile.   

Prin alegerea funcției didactice, studentul își alege numele din listă, introduce o parolă 

și poate accesa conținutul dispozitivului, fie poate parcurge cursul, fie își poate testa 

cunoștințele. 

Acest sistem interactiv, foloseşte principiul variaţiei răspunsului voltametric din nişte 

sonde voltametrice în funcţie de substanţele prezentate între nişte electrozi.  

Este alcătuit dintr-un modul amplificator voltametric care are rolul de a capta variaţiile 

luate de potenţial dintr-o probă biologică aflată în câmpul electric variabil, generat de un 
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modul de baleiaj prin intermediul sondelor voltametrice, un modul interfaţă analog-digital-

serială realizat pornind de la un microcontroler, software cu două sarcini: de testare şi de 

învăţare. 

 

 

Fig. 3.47. Modulul de afișare (M5) 

 

Avantajele acestui sistem constau în:  

 Posibilitatea de studiere a unor multitudini de microorganisme (biosenzor cu 

ajutorul căruia studenţii pot detecta prin metode de microscopie directă bacteriile de pe 

suprafeţe, din aer, de pe piele, etc.). 

 Foloseşte resurse hardware şi software care se găsesc în mod curent în orice 

instituţie de învăţământ. 

 Îndreaptă studentul spre învăţarea facilă şi rapidă, bazată pe analiză. 

 Este complet autonom, putând fi folosit ca suport didactic. 

 Oferă studenţilor posibilitatea rapidă de verificare a cunoştinţelor. 

 Logica programului de pregătire şi testare implementată de microcomputerul (M4) 

conţine cursuri care sunt încărcate, folosind o interfaţă web, care rulează pe un server (web 

server), lista de studenţi (care au posibilitatea să se selecteze de fiecare dată când accesează 

aplicaţia, pentru a se putea autoverifica şi a-şi urmări progresul în învăţarea materiei). 

 Microcomputerul (M4) permite conectarea unui dispozitiv compatibil Bluetooth, 

prin care se poate conecta la un terminal mobil de tip smartphone. 

 Sistemul interactiv recunoaşte bacteriile şi oferă informaţiile pe care le are stocate 

prin intermediul interfeţei web, acestea fiind permanent analizate şi actualizate. 
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MANUALE REPREZENTATIVE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ 

 

Titlul 

manualului 

Anul publicaţiei/ 

Editura 

Autor Scurtă caracterizare 

Manual de 

Microbiologia 

Alimentelor  

2007,  

Editura Ştiinţelor 

Medicale, Bucureşti 

ISBN:  

978-973-86571-3-7 

Ivana 

Simona 

170 pagini, format 17x24, policromie. Se găseşte la 

Biblioteca Naţională, FMVB, Institutul Cantacuzino. 

Lucrarea a primit recomandări scrise din partea Acad. 

Marian Neguţ, UMF Carol Davila, Bucureşti; Prof. univ. 

Iulian Ţogoe, FMVB; Prof. univ. Gheorghe Răpuntean, 

FMV Cluj-Napoca; Prof. univ. Constantin Vasiu, FMV 

Cluj-Napoca. 

Manual de 

Microbiologie 

Specială 

2014,  

Editura Asclepius, 

Bucureşti  

ISBN:  

978-606-8236-40-7 

Ivana 

Simona 

271 pagini, format A4.  

Manualul cuprinde lucrări practice. 

Manualul este scris în limba română. Pentru studenţii 

anul I CEPA. Manualul a fost distribuit şi se găseşte la 

Biblioteca Naţională. 

General 

Microbiology 

(New Edition) 

2016,  

Editura Printech, 

București 

ISBN:  

978-606-23-0640-3 

Simona 

Ivana 

194 pagini, format A4, full color 

Manualul cuprinde note de curs. 

Manualul este scris în limba engleză. Pentru studenţii 

secţiei în limba engleză, anul II MV. Manualul a fost 

distribuit şi se găseşte la Biblioteca Naţională. 

Microbiologie 

Generală 

(ediție nouă) 

Colecția de 

plastilină 

2016, 

Editura Printech, 

București 

ISBN:  

978-606-23-0606-9 

Simona 

Ivana 

197 pagini, format A4. 

Manualul este scris în limba română. Manualul cuprinde 

note de curs și abordează subiectele într-o manieră unică, 

inovativă, folosind plastilina. Acest lucru simplifică 

explicația și oferă aspectul tridimensional imaginilor, 

făcând mult mai ușor de înțeles mecanismele sofisticate 

ale lumii microscopice. Manualul a fost distribuit şi se 

găseşte la Biblioteca Naţională. 

Elemente de 

diagnostic 

microbiologic 

(Ediție nouă) 

2016, 

Editura Printech, 

București 

ISBN:  

978-606-23-0624-3 

Simona 

Ivana 

202 pagini, format 17x24 cm. 

Manualul cuprinde lucrări practice de microbiologie. 

Este scris în limba română. A fost distribuit și se găsește 

la Biblioteca Națională. 

Microbiologie 

Specială 

2016, 

Editura Printech, 

București 

ISBN:  

978-606-23-0570-3 

Simona 

Ivana 

170 pagini, format A4. Manualul cuprinde lucrări 

practice. Este scris în limba română. A fost distribuit și 

se găsește la Biblioteca Națională. 
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Scurtă caracterizare a lucrării:  

„Manual de Microbiologia Alimentelor”,  

Editura Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, 2007 

 

Manualul reprezintă o lucrare de referinţă pentru cariera didactică. Se prezintă în 

format  17x24 cm, policromie, fiind adresat studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, pentru 

parcurgerea cunoştinţelor de bază în ceea ce priveşte microbiologia alimentelor. Manualul 

oferă o lectură plăcută şi o expunere clară, putându-se parcurge de orice categorie de cititori, 

indiferent de nivelul de pregătire al acestora. 

 

Lucrarea este structurată în 13 capitole şi anume:  

Capitolul I: cuprinde recoltarea probelor alimentare şi este format din 5 subcapitole 

care cuprind: Noţiuni introductive, Ambalarea şi expedierea probelor, precum şi primirea şi 

prelucrarea acestora în laborator; Determinarea numărului de germeni (NTG). 

Capitolul II: se referă la determinarea titrului coli şi a bacteriilor coliforme; 

confirmarea coliformilor totali, fecali şi pentru Escherichia coli. 

Capitolul III: cuprinde izolarea şi identificarea salmonelelor din alimente. 

Capitolul IV: cuprinde identificarea genului Shigella. 

Capitolul V: izolarea şi identificarea stafilococilor din alimente. 

Capitolul VI: izolarea şi identificarea lui Bacillus cereus.  

Capitolul VII: izolarea şi identificarea speciei Listeria monocytogenes. 

Capitolul VIII: izolarea şi identificarea lui Vibrio parahaemolyticus. 

Capitolul IX: izolarea şi identificarea genului Campylobacter. 

Capitolul X: determinarea prezenţei şi a numărului de bacterii din specia Clostridium 

perfringens. 

Capitolul XI: izolarea şi identificarea speciei Clostridium botulinum. 

Capitolul XII: prezentarea genurilor comune de mucegaiuri din alimente. 

Capitolul XIII: medii de cultură, reactivi, diluanţi şi coloranţi. 

Manualul cuprinde 20 de tabele, 8 scheme şi 102 imagini color. 

Acest manual prezintă o importanţă deosebită în contextul actual, când infecţiile 

diareice (dintre care şi unele toxiinfecţii alimentare) ocupă în prezent locul 7 în Top 10, al 

celor mai mortale boli infecţioase din lume. 
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Scurtă caracterizare a lucrării:  

„General Microbiology (new edition) Plasticine Collection”,  

Editura Printech, 2016 

 

Acum un secol, Louis Pasteur a declarat: „Viața nu ar putea rămâne mult timp 

posibilă în absența microbilor”. Într-adevăr, microorganismele au un impact asupra 

ecosistemelor pământului care rivalizează cu cel al soarelui, oceanelor, precum și cu cel indus 

de activitățile oamenilor. 

Microbiologia reprezintă cheia științelor medicale. Microorganismele furnizează 

modelele utilizate în biologia moleculara pentru cercetare. Există o recunoaștere tot mai mare 

a potențialului microorganismelor în multe domenii de aplicabilitate. Capacitatea 

microorganismelor de a descompune materialele, potențialul microorganismelor ca 

suplimente alimentare, exploatarea activității microbiene pentru a produce energie, (cum ar fi 

gazul metan), și potențialul noilor substanțe terapeutice produse de microorganisme - acestea 

și alte utilizări devin tot mai atractive. Tehnologia ADN-ului recombinant face fezabilă 

întrebuințarea microorganismelor manipulate genetic în producția comercială de produse noi 

și valoroase, pentru o largă varietate de scopuri (medicinale, combustibil și alimente). 

„Nu putem înțelege minunata complexitate a unei ființe organice. Fiecare creatură 

vie trebuie privita ca un microcosmos, alcătuit dintr-o serie de organisme ce se auto-

propagă, neînchipuit de mici și la fel de numeroase ca stelele de pe cer” (Charles Darwin).  

Începând cu acest concept, am devenit angajați într-o competiție pentru deținerea 

supremației în domeniul științei și tehnologiei. Suntem acum confruntați cu o schimbare 

rapidă a priorităților naționale și internaționale în cercetare și dezvoltare. Microorganismele și 

activitățile lor sunt tot mai importante pentru multe dintre preocupările societății, atât la nivel 

național cât si internațional. 

Microbiologia devine rapid un domeniu important al științei, în care geneticienii, 

fiziologii și biochimiștii găsesc, în pământul arat de către patologi, un sol fertil pentru noi 

abordări a problemelor fundamentale cu privire la funcția și organizarea celulei. 

Când a apărut pentru prima data ideea de a scrie această carte, am vrut să prezint  

microbiologia într-un mod care să lase o impresie de neșters și să explice concepte dificile, 

astfel încât acestea să poată fi ușor de înțeles și asimilat. În același timp, mi-am propus un stil 

și o structurare care să facă manualul atractiv, actual și ușor de citit. Accentul principal l-am 

pus pe studiul unor subiecte generale necesare studenților în domeniul microbiologiei. 



51 

 

Cunoștințele mele de microbiologie, precum și această carte, realizată pe baza lor, au 

fost construite în jurul a două concepte centrale: cel al naturii duale ("rău și bun") al 

microorganismelor, și cel care consideră microorganismele ca fiind constituenți de bază a 

celulei funcționale. 

Manualul de fată își propune o abordare coerentă și aprofundată, dar nu exhaustivă, în 

scopul a suscita interesul și de a facilita înțelegerea oricărui student interesat în acest subiect. 

Fiecare curs începe cu prezentarea obiectivelor, a punctelor cheie, precum și cu o 

scurtă caracterizare a câte unui microorganism pentru a stârni curiozitatea în domeniul 

Microbiologiei Speciale. Sper ca această structurare să faciliteze capacitatea studenților de a 

înțelege și asimila subiecte din ce în ce mai complexe. 

Textul este organizat în 15 de capitole. Primul grup de cursuri este conceput pentru a 

dezvolta cunoștințele de bază și familiarizarea studentului cu terminologia. 

În capitolul 1 este explicat rolul microorganismelor în ecosistem și biotehnologie. 

Microbii îndeplinesc funcții multiple în aproape orice ecosistem de pe pământ. Puțini dintre ei 

(~ 10%) sunt patogeni. 

Capitolul 2 se referă la morfologia bacteriilor: forma acestora, clasificarea și 

identificarea lor. În cadrul acestui curs sunt de asemenea analizate diferențele morfologice de 

bază dintre bacterii; formele și modul de grupare al bacteriilor. 

Capitolul 3 se ocupă cu analiza citologică: studiul microscopic al bacteriilor; structura 

externă a peretelui celular; ultrastructura unei celule bacteriene. 

Capitolul 4 acoperă aspecte privind învelișul bacterian și compoziția chimică; cele trei 

învelișuri principale, care acoperă celula bacteriană pot fi identificate prin microscopie 

electronică și sunt reprezentate de: capsula, peretele celular și membrana celulară. 

Capitolul 5 se bazează pe structura membranei citoplasmatice și a materialului 

nuclear; incluzii citoplasmatice, vacuole și materialul nuclear. 

Capitolul 6 se referă la speciile bacteriene, care produc endospori sau exospori.  

Capitolul 7 se referă la procesul de creștere și multiplicare a bacteriilor. Face 

distincție între tipurile de reproducere la procariote. 

Capitolul 8 este dedicat substanțelor nutritive esențiale: macro și micro-nutrienți; 

surse de nutrienți esențiali; tipuri de nutriție la bacterii: tipul autotrof și heterotrof. 

Capitolul 9, 10 si 11 se referă la aspecte ale metabolismului microbian și enzime 

(cursul 9); influența factorilor de mediu asupra microbilor (cursurile 10 și 11). 

În capitolele 12 si 13 se discută despre virusuri.  

Capitolul 14 tratează ciupercile microscopice (mucegaiuri și drojdii). 
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Capitolul 15 cuprinde noțiuni despre microbiomul intestinal. 

Prin intermediul acestui curs, studenții vor păși într-o nouă lume, cu propriul său 

limbaj. 

Oferindu-le studenților informații referitoare la originile terminologice, se 

îmbunătățește considerabil asimilarea termenilor, precum și familiarizarea cu termenii 

specifici și asimilarea acestora. Cuvintele cheie sunt scrise cu albastru (cu semnificația „a se 

memora în întregime și cât mai complet cu putința”), iar cu caractere italice sunt marcate 

speciile microbiene. 

Deoarece imaginile pot fi extrem de utile în înțelegerea unui proces, structură, sau 

noțiune abstractă, am încercat să dezvolt o abordare unică (prin folosirea) culorilor și a 

formelor. 

Tabelele ilustrate (accente de culoare portocalie) sunt folosite pentru a condensa 

informația într-un format ușor accesibil. Fiecare curs începe cu o imagine (avatar microbian), 

care concentrează interesul asupra unuia dintre subiectele despre bacterii, virusuri sau 

mucegaiuri. 

Numeroasele casete cu informații acoperă subiecte care fac parte integrantă din curs, 

dar sunt separate de textul propriu-zis pentru a rezuma în mod convenabil sau atrage atenția 

asupra subiectului. Alte casete conțin informați despre boli, microorganisme neobișnuite, 

evoluții actuale în știință, aplicații practice și nu în ultimul rând principalii pionieri ai 

microbiologiei. 

Ca un ajutor suplimentar de studiu, am inclus o secțiune cu întrebări. 

Opțiunile adevărat-fals, variantele multiple de răspuns, și propozițiile incomplete, au 

rolul de a constitui un auto-test rapid și selectiv.  

Întrebările referitoare la conceptele studiate, glumele cu bacterii și citatele sunt 

concepute astfel încât să constituie o provocare pentru studenți pentru ca aceștia să aplice 

unele dintre principiile studiate și în alte contexte, pentru a testa profunzimea lor de 

înțelegere, pentru a propune teorii alternative și pentru a dezvolta exerciții și modele.  

Întrebările conceptuale includ întrebări de tip eseu cu scopul de a verifica înțelegerea 

principiilor prezentate în curs, precum si întrebări cu răspuns scurt. 

Cei trei factori care contribuie cel mai mult la eficientizarea procesului de învățare  

gravitează în jurul relației dinamice dintre elev, profesor și manual. 

 Studenții – învață cel mai bine când înțeleg subiectul predat iar profesorul reușește 

să le stârnească curiozitatea.  

Cele trei obiective ale studiului sunt următoarele: 
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 îmbunătățirea capacității de asimilare și reamintire a informațiilor prezentate; 

 creșterea capacității de a interpreta și de a analiza informațiile; 

 îmbunătățirea înțelegerii. 

Întrucât evaluarea se face, de obicei, prin intermediul examinării, o tactică de învățare 

utilă este de a recurge cât mai des la auto-testare. Se aplică la curs și laborator studiul în 

grupuri mici, care permit schimbul liber de idei și examinarea reciproca. Perioada de timp 

acordată studiului este de asemenea importantă; este recomandabil și avantajos studiul zilnic 

și sistematic (în loc de asimilarea materiei într-un interval scurt de timp). 

 Profesorul - joacă un rol cheie în procesul de învățare.  El va servi ca autoritatea 

supremă în privința selectării informațiilor ce pot fi omise, precum și a secțiunilor și 

subiectelor ce vor fi aprofundate. 

 Manualul reprezintă al treilea suport de învățare. Am intenționat ca acest manual 

să fie cât mai comprehensiv, să cuprindă informații de ultimă oră din domeniul 

microbiologiei. 

 

CĂRȚI REPREZENTATIVE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ ȘI 

ȘTIINȚIFICĂ 

 

Titlul cărţii Anul publicaţiei/ 

Editura 

Autori Scurtă caracterizare 

 

Bacteriologie Veterinară 

Specială 

 

2002,  

Editura Ceres, 

Bucureşti 

ISBN: 

973-40-0568-5 

Simona 

Ivana 

448 pagini, format 17x24. 

Lucrarea este scrisă în limba română, font 

Times New Roman. Recenzie făcută de 

Acad. Nicolae Cajal. Manualul a fost 

distribuit şi se găseşte la Biblioteca 

Naţională. 

Tratat de Bacteriologie 

Medical-Veterinară şi 

Introducere în Micologie 

2006,  

Editura Ştiinţelor 

Medicale, Bucureşti 

ISBN: 

(10) 973-86571-5-6 

(13) 978-86571-5-1 

Simona 

Ivana 

768 pagini, format 17x24, policromie. 

Lucrarea este scrisă în limba română, font 

Times New Roman. Recenzie făcută de 

Acad. Nicolae Manolescu. Premiul 

„Traian Săvulescu”, decernat de către 

Academia Română, la data de 18 

decembrie 2008. Tratatul a fost distribuit şi 

se găseşte la Biblioteca Naţională şi 

Biblioteca FMV. 
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Leptospirosis and 

Pasteurellosis. An 

Occupational Health 

Hazard for Pet owners 

and a Public health issue 

for Urban Communities 

2012,  

Editura Asclepius, 

București 

ISBN: 

978-606-8236-25-4 

Simona 

Ivana 

169 pagini, format A4, policromie. Cartea 

este scrisă în limba engleză, font Times 

New Roman. Recenzie făcută de Prof. 

univ. dr. Marian Neguţ şi Prof. univ. dr. 

Constantin Ciufecu. Cartea a fost 

distribuită în 100 de biblioteci din 100 de 

ţări. În România se găseşte la Biblioteca 

Națională a României, Biblioteca FMVB şi 

în Institutul Cantacuzino.  

GENERAL MICROBIOLOGY   

(REVISED EDITION) 

Plasticine Collection 

2018, 

Editura INDIGO 

ROYAL, București 

ISBN:  

978-606-94157-3-3 

Simona 

Ivana 

(coord./ 

autor) 

Format A4, policromie. Cartea este scrisă 

în limba engleză, font Times New Roman. 

Cartea se găsește la Biblioteca Națională a 

României. 

 

Eco-inovare, 

Sustenabilitate, 

Regenerare. Strategii de 

dezvoltare durabilă în 

zonele montane 

defavorizate din 

România, 

2019, 

Editura INDIGO 

ROYAL, București 

ISBN:  

978-606-94157-7-1 

Simona 

Ivana 

Format B5 (JIS), policromie. Cartea este 

scrisă în limba română, font Times New 

Roman. Cartea se găsește la Biblioteca 

Națională a României. 

 

Cercetări și eco-inovații 

privind dezvoltarea 

tehnologiei medicale și 

educaționale pentru  

o ecolonomie sustenabilă 

în România 

2021, 

Editura INDIGO 

ROYAL, București 

ISBN: 

978-606-94157-8-8 

Simona 

Ivana 

Format B5 (JIS), policromie. Cartea este 

scrisă în limba română, font Times New 

Roman. Cartea se găsește la Biblioteca 

Națională a României. 

The Microbiology:  

A new approach to 

Biomimicry and 

Biotechnology for a 

sustainable  

Ecolonomy in Romania 

2021, 

Editura INDIGO 

ROYAL, București 

ISBN: 

978-606-94157-9-5 

Simona 

Ivana 

Format B5 (JIS), policromie. Cartea este 

scrisă în limba engleză, font Times New 

Roman. Cartea se găsește la Biblioteca 

Națională a României. 

Traveller through my 

plasticine world 

2021, 

Editura INDIGO 

ROYAL, București 

ISBN: 

978-606-95239-1-9 

Simona 

Ivana 

Format A4, policromie. Cartea este scrisă 

în limba engleză, font Times New Roman. 

Cartea se găsește la Biblioteca Națională a 

României. 
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  Bacteriologia veterinară specială – Publicată în anul 2002, în Editura Ceres, 

cuprinde 13 capitole privind: grupa cocilor Gram pozitivi, aerobi; grupa bacililor Gram 

pozitivi, formatori de endospori, aerobi şi anaerobi; grupa bacililor Gram pozitivi, 

nesporogeni, aerobi sau facultativ anaerobi; micobacteriile şi grupul nocardiformelor; grupa 

bacililor Gram negativi, nesporogeni, oxidază-negativi, facultativ anaerobi; grupa bacteriilor 

Gram negative, oxidază pozitive, nesporogene, facultativ naerobe şi aerobe; cocobacili Gram 

negativi, strict aerobi, aerobi şi carboxifili; grupa spirochetelor; grupa bacteriilor Gram 

negative, aerobe sau microaerofile, helicoide, mobile şi imobile; grupa bacililor Gram 

negativi, polimorfi, anaerobi sau strict anaerobi; grupa micoplasmelor; grupa rickettsiilor; 

grupa chlamidiilor. 

Din Jurnalul Medical Veterinar, nr. 52, citez recenzia făcută de către domnul Acad. 

Nicolae Cajal: „Din cuprins, cititorul (medicul veterinar sau uman, studentul şi 

doctorandul în medicină) va înţelege că această lucrare este utilă şi este strict de 

specialitate pentru învăţământul superior medical şi pentru cercetarea biomedicală. 

Consultând cele 13 capitole ale cărţii, specialistul va reuşi să-şi aducă la zi cunoştinţele de 

Bacteriologie Specială. Felicit, pe această cale, pe autoare pentru importanţa ştiinţifică a 

lucrării şi adresez sincere felicitări editurii Ceres, sub egida căreia apare o nouă lucrare de 

o importanţă reală pentru ştiinţele medicale”.  

  Tratat de Bacteriologie Medical Veterinară şi Introducere în Micologie – Publicată 

în anul 2006, în Editura Ştiinţelor Medicale. Această lucrare este structurată în trei părţi şi 

anume: 

Partea I: Bacteriologie Generală, ce cuprinde structura celulei procariote, elemente de 

nutriţie şi metabolism bacterian, creşterea şi multiplicarea bacteriilor, influenţa factorilor de 

mediu asupra bacteriilor. 

Partea a-II-a: Bacteriologie Specială, cuprinde speciile bacteriene implicate în 

bacteriozele importante ale animalului şi omului. Fiecare grupă de bacterii cuprinde un scurt 

istoric, taxonomie, morfologie, condiţii de cultivare şi caractere culturale, proprietăţi 

biochimice, proprietăţi antigenice, ecologie, sensibilitatea faţă de factorii de mediu, 

patogenitatea, infecţia naturală, infecţia experimentală, precum şi speciile bacteriene 

importante implicate în zoonoze. La sfârşitul acestei părţi se găsesc tabele rezumative, în care 

se schematizează didactic speciile bacteriene implicate în bacterioze şi zoonoze. 

Partea a-III-a: Diagnostic Bacteriologic şi Elemente de Diagnostic Micologic, 

cuprinde tehnici moderne şi actuale de izolare şi identificare a speciilor bacteriene. Tratatul se 

întinde pe 768 de pagini. Este bogat ilustrat cu imagini color, precum şi cu un număr mare de 
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tabele şi scheme utile în sistematizarea noţiunilor prezentate. 

Din prefaţa acestui tratat citez din caracterizarea făcută de către domnul Acad. Nicolae 

Manolescu: „Prin însăşi natura lor, microorganismele, constituie un obiect ideal de studiu 

deseori mai atractiv decât studiul organismelor macroscopice. Lucrarea de faţă intitulată 

Tratat de Bacteriologie Medical Veterinară şi Introducere în Micologie, prezintă noţiuni de 

bacteriologie şi diagnostic micologic extrem de complexe şi de bine actualizate. Lucrarea se 

adresează atât studenţilor cât şi medicilor veterinari şi umani din diverse sectoare de 

activitate (clinici, laboratoare, etc.). Reprezintă, de asemenea, un îndreptar preţios şi util în 

activitatea profesională a biologilor, medicilor epidemiologi interesaţi de aspecte noi 

survenite în cunoaşterea şi supravegherea zoonozelor bacteriene”. 

„Tratatul răspunde prin bibliografia largă şi recentă prin numeroasele tabele, 

scheme explicative şi figuri color, prin datele expuse, prin prezentarea lor actuală şi 

modernă, prin selectarea judicioasă, prin prezentarea informaţiilor validate de practică şi 

de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională, ceea ce îi garantează conţinutul şi 

calitatea.”... „Tratatul rod al unei iniţiative lăudabile, se prezintă ca o lucrare închegată, 

completă, remarcabilă, deosebită, care îndeplineşte rigorile ştiinţifice moderne, stilul 

propriu al autoarei, fluent şi plăcut, facilitează lectura şi înţelegerea textului” (Acad. 

Constantin Ciufecu). 

Lucrarea a fost premiată de către Academia Română, cu premiul „Traian 

Săvulescu”, în data de 18 decembrie 2008. 
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  Leptospirosis and Pasteurellosis. An Occupational Health Hazard for Pet owners 

and a Public health issue for Urban Communities – Această lucrare reprezintă rezultate de 

cercetare privind infecţiile bacteriene zoonotice cu potenţial emergent şi reemergent, care se 

pot transmite de la animalele de companie la om. Lucrarea este scrisă în limba engleză, format 

A4, policromie. 

Cartea a fost lansată în cadrul evenimentului denumit „O perspectivă asupra culturii” 

organizat de Biblioteca Naţională a României, la deschiderea oficială a noului sediu (23-27 

aprilie 2012). Lansarea de carte a avut loc în Atrium, parter, la ora 14:00, în cadrul 

evenimentului aniversar: „150 de ani de la înfiinţarea învăţământului medical-veterinar 

românesc – Şcoala de Medicină Veterinară de la Bucureşti şi Biblioteca sa”. 

Publicaţia a fost trimisă  şi se găseşte în biblioteci internaţionale din ţările: Austria, 

Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Germania, Italia, 

Anglia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Argentina, Belarus, 

Bosnia Herțegovina, Brazilia, Canada, Chile, Cuba, Elveţia, Iran, Israel, Japonia, Coreea, 

Rusia, Macedonia, Statele Unite, Turcia, Tunisia, Uruguay, Egipt. 

 

RECENZII DE CĂRȚI DIN JURNALUL MEDICAL VETERINAR 

  

   Acad. Nicolae Cajal, în publicaţia Jurnal Medical Veterinar, nr. 52, 2002, a cărţii 

Bacteriologie Veterinară Specială, Simona Ivana, 2002. 

   Prof. univ. Iulian Ţogoe, în publicaţia Jurnal Medical Veterinar, nr. 63, 2005, a 
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cărţii Bacteriologie Generală, Simona Ivana, 2005. 

   Acad. Nicolae Manolescu, în publicaţia Jurnal Medical Veterinar, nr. 72, 2006, a 

cărţii Tratat de Bacteriologie Medical-Veterinară şi Introducere în Micologie, Simona 

Ivana, 2006. 

   Acad. Nicolae Manolescu, în publicaţia Jurnal Medical Veterinar, nr. 83, martie-

aprilie 2008, a cărţii Microbiologie Medicală Veterinară, vol. I, Simona Ivana, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I am a dreamer 

 
Dacă ar fi să mă descriu în 3 cuvinte, acestea ar suna cam așa: Sunt o 

visătoare! 

O visătoare care luptă pentru ca visele sale să devină realitate. Să prindă 

aripi, să se ridice deasupra norilor și să plouă pe pământ cu speranță pentru a-l 

înverzi. 

E adevărat, visele mele sunt minuscule, de ordinul micronilor, iar florile 

mele de ordinul nanometrilor… dar e un început! 

Visele mele vor lumina speranțele altor oameni și încet-încet, vor apărea 

și alte flori pe pământ. 

Peste sute și sute de ani, după ce visele noastre vor înverzi în totalitate 

pământul, se vor înălța încet-încet spre calea lactee și apoi vor înverzi tot 

universul. 

Oamenii de știință, vor face nenumărate supoziții și vor enunța noi 

ipoteze, încercând să explice acest fenomen. Probabil că-i vor da și un nume, 

cum ar fi de exemplu: „Înverzirea globală”, sau alte denumiri care de care mai 

sofisticate. Atunci, cercetătorii, vor începe să înțeleagă care-i adevărata lor 

menire pe pământ ! 

Încet-încet, natura va începe să dea omenirii porunci: Prima va fi aceea 

de a-i respecta legile! 
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ACTIVITATEA DE CERCETARE 

 

„Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul  

că viața nu este împărțită pe discipline” (J. Moffet) 

 

Cercetarea, dezvoltarea, inovarea, în domeniul dezvoltării durabile, implică 

eforturi deosebite ale profesioniștilor din cele mai diferite domenii și discipline științifice, 

datorită complexității tot mai mari a proceselor și fenomenelor economice și sociale actuale. 

Știința sustenabilității are particularizări practic în toate disciplinele științifice 

(ecologie, medicină, chimie, fizică, economie, sociologie, matematică, etc.), a căror 

compunere conduce la metode noi de cercetare integrativă. 

Un tip interesant de interdisciplinaritate îl constituie combinația dintre economie, 

medicină și fizică, ceea ce a dus la crearea unei noi discipline și totodată a unei noi 

specializări, denumită: Economedicină. 

Conceptele de multi, inter și transdisciplinaritate în cercetarea științifică, nu sunt 

antagoniste, ci complementare, deoarece au ca obiectiv comun înțelegerea mai bună a 

realității. 

Principala diferență între pluri și interdisciplinaritate, constă în tipul relației care se 

stabilește între disciplinele combinate:  

 Multidisciplinaritatea reunește pur și simplu o serie de discipline independente, 

care contribuie împreună la realizarea demersului științific. 

 Interdisciplinaritatea contopește și transformă metodele, generând instrumente 

noi și îmbunătățite, mai bine adaptate la subiectul cercetării. 

 Transdisciplinaritatea merge și mai departe, vizând o unitate a cunoașterii 

dincolo de disciplinele izolate. 

Colectivele multidisciplinare sunt formate din persoane ce provin din domenii, profesii 

diferite, care lucrează împreună ca părți interesate (”stakeholders”), pentru a face față unei 

provocări comune. 

Cercetătorii participanți în proiectele transdisciplinare, trebuie să învingă barierele 

care percep noul domeniu format ca o știință ”soft”, lipsită de rigoarea și vigoarea unei 

discipline mature cu experiențe teoretico-metodologice și practice îndelungate. 

Din această cauză, prin noutatea, fragilitatea și vulnerabilitatea specifice oricărui 

început al afirmării științifice, domeniul interdisciplinar întâmpină obstacole serioase în ceea 
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ce privește prestigiul și solidaritatea carierei, obținerea de fonduri, promovarea și sprijinirea 

prin amestecuri de politici necesare. 

Într-un colectiv interdisciplinar, o disciplină științifică, nu trebuie considerată 

„superioară” față de celelalte sau contrapusă acestora. 

Aplicarea principiului ”par in parem non habit imperii” („egalii între ei nu au 

imperii”), pare să fie premiza adecvată pentru asigurarea eficienței muncii transdisciplinare. 

Exemple de proiecte cu caracter disciplinar, interdisciplinar și transdisciplinar: 

 

Cercetări disciplinare în mediul academic 

 

„Biodiversitatea stereomicroscopică a tulpinilor bacteriene de Staphylococcus intermedius izolate din 

infecţiile piogene ale câinilor”, Granturile Academiei Române, nr. 111/2007 (2007-2008) 

 

Cercetarea inter și multidisciplinară în mediul academic 

 

”Studii inovative privind profilaxia şi combaterea zoonozelor bacteriene, agenţi ai pasteurelozei şi 

leptospirozei la animalele de companie şi om” (ZOON-IMC). PNIICNMP 61-034/2007 (2007-2010) 

 

 

Microbiologie 

Microbiologie 

Biofizică 

Biochimie 
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Cercetarea transdisciplinară depășește mediul academic, implicând și alte 

părți interesate (”stakeholders”) din mediul de afaceri, în cazul meu,  

Unitatea de Cercetare Asclepius 2008 

 

„Filtre inovative de depoluare biochimică a apelor de suprafaţă”. POSCCE- A2-O 233-2011-1. Contract de 

finanţare nr. 440/14.01.2013, admis la finanţare pe poziţia 4; ID: 1353; cod SMIS: 40798; tip proiect: 

pentru întreprinderi nou create inovative. Operaţiunea 2.3.3 (2011-2014) 

 

 

 

Proiecte reprezentative pentru activitatea de cercetare şi formarea 

echipelor interdisciplinare de cercetare 

Titlul proiectului Director de proiect, 

program, perioada valoarea 

proiectului 

Componenţa echipei 

de cercetare şi 

direcţii tematice 

Numărul 

de 

cercetători 

implicaţi 

Studii inovative privind 

profilaxia şi combaterea 

zoonozelor bacteriene, 

agenţi ai pasteurelozei şi 

leptospirozei la animalele de 

companie şi om (ZOON-IMC) 

Ivana Simona 

PN II- CNMP 61-034/2007 

2007-2010 

1.732.915 RON 

Coordonator: Institutul de 

Medicină Comparată/USAMVB 

Interdisciplinară: medici 

veterinari, medici umani, 

chimişti, biologi, 

fizicieni, etc. 

60 membrii 

(cercetători, 

doctoranzi, 

masteranzi, 

executanţi) 

Filtre inovative de depoluare 

biochimică a apelor de 

suprafaţă 

Ivana Simona 

POSCCE, Operaţiunea 233 

Coordonator: Unitatea de 

Cercetare Asclepius, Bucureşti 

Interdisciplinară: medici 

veterinari, medici umani, 

chimişti, biologi, 

fizicieni, etc. 

15 membrii 

(cercetători, 

doctoranzi, 

masteranzi, 

executanţi) 

Unitatea de 
Cercetare 

Asclepius 2008 
(stakeholder) 

Microbiologie 

Biofizică 

Biochimie 

Bioeconomie 
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 Studii inovative privind profilaxia şi combaterea zoonozelor bacteriene, 

agenţi ai pasteurelozei şi leptospirozei la animalele de companie şi om (ZOON-IMC) – 

Proiect CNMP (Centrul Naţional de Management Programe), Programul 4, Parteneriate în 

domeniile prioritare, nr. 1479. Contract de finanţare nr. 61-034/2007, conform anexei la 

normele aprobate prin HG-1579/2002. 

Proiectul a fost format din 4 unităţi partenere şi anume: Institutul de Medicină 

Comparată, Bucureşti/USAMV București; partenerul 1 - Academia Română; partenerul 2 - 

INCDMI Cantacuzino şi partenerul 3 - Infosit SA. 

Obiectivele generale ale proiectului ZOON-IMC s-au aliniat celor ale Planului 

Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare prin:  

- mărirea numărului de cercetători concomitent cu descreşterea mediei de 

vârstă a acestora sub 40 de ani; 

- creşterea ponderii doctorilor şi doctoranzilor până la 50% din totalitatea 

cercetătorilor; 

- creşterea activităţii în cariera de cercetare a tinerilor (studenţi, masteranzi, 

doctoranzi, tineri absolvenţi); 

- creşterea egalităţii de şanse prin implicarea femeilor în activităţile de 

cercetare. 

 ZOON-IMC a abordat o temă de actualitate maximă în domeniul zoonozelor prin 

identificarea cauzelor şi mecanismelor circulaţiei bacteriilor zoonotice, precum şi 

fundamentarea ştiinţifică de programe eficiente de prevenire şi control a acestor infecţii. 

Pe plan internaţional acest tip de cercetare a fost extrem de apreciat (fapt demonstrat 

prin acceptarea prezentării numeroaselor comunicări în simpozioane şi congrese 

internaţionale şi naţionale de prestigiu în domeniu).  

Astfel s-a recurs la promovarea cercetării biomedicale şi a intervenţiilor terapeutice 

inovative pentru stimularea progresului experimental prin îmbunătăţirea generării achiziţiei şi 

analizei datelor, utilizarea adecvată a unor terapii medicale urmată de o monitorizarea pe 

termen lung cu aplicaţii în practica medicală şi veterinară. 

Directorul de proiect s-a ocupat cu succes de stabilirea obiectivelor, a strategiei, a 

resurselor, cât şi a sistemului de organizare. Acesta a făcut planificarea activităţilor, a 

coordonat eficient realizarea acestora şi a urmărit încadrarea în termene şi costuri, a participat 

în mod direct la realizarea fazelor proiectului, a urmărit realizarea şi menţinerea unui climat 

propice comunicării în echipă. A asigurat păstrarea documentaţiei proiectului şi transmiterii la 
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timp, către unitatea de conducere a programului a tuturor documentelor solicitate. A menţinut 

în permanenţă legătura cu unitatea de conducere a programului. 

Colectivul de executanţi a asigurat derularea proiectului prin: redactarea rapoartelor 

de activitate şi a altor documente necesare.  

Colectivul de management a asigurat desfăşurarea operaţiunilor financiare şi 

contabile pe toată perioada derulării proiectului.  

Prin participarea în consorţiu a patru parteneri cu preocupări în domeniu, cu experienţă 

în abordarea proiectelor de cercetare s-au asigurat premisele necesare pentru obţinerea de 

cunoştinţe ştiinţifice în domeniul propus, folosirea experienţei de lucru naţionale şi 

internaţionale cu institute şi universităţi de cercetare din Europa (de ex.: din colaborarea cu 

Facultatea de Medicină Veterinară din Ungaria, a rezultat propunerea unui proiect bilateral 

pentru continuarea soluţionării unor probleme în domeniul zoonozelor). 

Echipa de cercetare a realizat o abordare complexă sub toate aspectele a 

problematicii legate de frecvenţa cazurilor umane şi animale (clinice şi sub-clinice), a 

serovarurilor şi subtipurilor bacteriene, a gazdelor de menţinere, a căilor de transmitere, 

precum şi a factorilor de risc implicaţi în producerea acestor zoonoze cu potenţial emergent şi 

reemergent. 

Unul dintre scopurile fundamentale ale proiectului a fost acela de prevenire a 

transmiterii infecţiilor de la animal la om în condiţiile coabitării acestora şi asigurarea 

eficienţei tratamentelor la indivizii imunosupresaţi. 

Cercetările au fost făcute în concordanţă cu reglementările UE care solicită 

metodologii de reducere a riscului de îmbolnăvire determinate de coabitarea om-animal de 

companie, cât şi prevenirea poluării mediului.  

De asemenea, prin acest proiect s-au asigurat oportunităţi pentru învăţământul 

universitar şi post-universitar, pentru perfecţionarea specialiştilor prin dezvoltarea unor terapii 

inovative în domeniul zoonozelor. 

Proiectul a constituit un parteneriat strategic pentru abordarea integrată, 

multidisciplinară a zoonozelor bacteriene la nivelul interfeţelor: sănătate umană – sănătate 

animală – mediu. 

ZOON-IMC a fost dedicat formării echipelor multidisciplinare de specialişti din 

domenii diverse, dar complementare în raport cu proiectul cu scopul constituirii unei reţele 

intercentrice de cercetare şi monitorizare a pasteurelozei şi leptospirozei la om şi animalul său 

de companie.  
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Obiectivul general al proiectului s-a aliniat celui al PN II, urmărindu-se creşterea 

competitivităţii CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare concretizate în 

tehnologii, produse şi servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe şi crearea 

mecanismelor de implementare. 

Obiectivele specifice au constat în optimizarea metodelor de prevenţie a bolilor, 

dezvoltarea de terapii medicale şi eficientizarea sistemului de sănătatea publică. 

În cadrul proiectului a fost implementat modelul unei reţele multidisciplinare de 

cercetare şi monitorizare a circulaţiei bacteriilor zoonotice, cât şi a mijloacelor de transmitere 

în condiţii de coabitare de la animalele de companie la om, având potenţialul de a fi a adaptată 

în caz de necesitate monitorizării oricărui alt agent zoonotic. 

La nivel naţional ZOON-IMC este primul proiect care adună la nivel de masă critică 

în cadrul unui parteneriat cercetători reprezentaţi de medici umani şi veterinari, profesionişti 

de laborator şi clinicieni, pentru a lucra împreună în domeniul zoonozelor implicate în 

producerea pasteurelozei şi leptospirozei la animalele de companie şi om. 

Beneficiarii activităţii conjugate de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul 

proiectului sunt instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi controlului bolilor infecţioase, 

al sănătăţii publice şi al sănătăţii animalelor. 

Impactul tehnic a constat în optimizarea difuzării şi schimbului în cadrul comunităţii 

ştiinţifico-tehnice şi al specialiştilor în domeniul sănătăţii prin implementarea sistemului 

informatic, cu pagini web, care cuprind bazele de date permanent actualizate asupra 

cazuisticii abordate; integrarea, creşterea calităţii şi a nivelului de performanţă a activităţilor 

de cercetare-dezvoltare desfăşurate în cadrul consorţiului în domeniul sănătăţii în corelare cu 

nivelul internaţional în domeniu; racordarea la priorităţile, obiectivele şi activităţile specifice 

ariei europene de cercetare. 

Rezultatele privind identificarea bacteriilor zoonotice din genurile Pasteurella şi 

Leptospira şi măsurile recomandate pentru reducerea riscului de transmitere al acestora la 

animalele de companie şi om au fost diseminate în cadrul unor conferinţe şi simpozioane 

naţionale şi internaţionale, publicaţii ISI, precum şi în volumele de microbiologie adresate 

studenţilor şi specialiştilor în domeniu, dar şi prin sublinierea factorilor de risc profesional, cât 

şi asupra iubitorilor de animale. 

În acest fel, proiectul a avut un impact pozitiv asupra sănătăţii publice şi sănătăţii 

animale. 
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Impactul economic. Proiectul, prin obiectivele sale, a contribuit la dezvoltarea 

mediului social şi la susţinerea procesului de integrare în spaţiul economic şi social al UE. 

ZOON-IMC s-a înscris în direcţia activităţilor care contribuie la creşterea calităţii vieţii. 

Impactul social. Rezultatele proiectului au fost condiţionate de atingerea obiectivelor 

socio-economice, concrete, privind creşterea capacităţii şi adaptarea unităţilor din acest sector 

de activitate la amploarea şi rapiditatea schimbărilor care se produc la nivel mondial, 

respectiv: 

 În plan raţional, prin: 

- creşterea capacităţii diferitelor unităţi sanitare de a face faţă presiunilor 

concurenţiale, concomitent cu extinderea şi diversificarea comunicării şi a 

interdependenţei dintre medic, unităţile de diagnostic şi pacient, în scopul 

ameliorării relaţiei dintre furnizor şi beneficiar de sănătate; 

- crearea unui sistem de informare, integrat, pentru cetăţeni; 

- realizarea, în contextul unei societăţii moderne, a unei legături directe între 

medic şi pacient, care să permită o accesibilitate mai mare la serviciile de 

calitate; 

- creşterea adresabilităţii pacienţilor; 

- eficientizarea utilizării resurselor de către unităţile sanitare. 

 În plan operaţional prin: 

- realizarea campaniilor de educaţie publică pentru prevenirea şi controlul 

zoonozelor bacteriene; 

- obţinerea consensului naţional asupra strategiilor de tratament al 

afecţiunilor zoonotice; 

- creşterea eficienţei serviciilor de sănătate; 

- valorificarea experienţei acumulate de specialişti în acest domeniu; 

- reducerea costului legate de tratamentul pacienţilor. 

Totodată, proiectul CNMP 61-034, a contribuit la consolidarea parteneriatului existent 

între centrele de cercetare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi institutele naţionale 

de cercetare, parteneriat care a condus în final la realizarea unor produse şi servicii 

competitive. 

 

- Filtre inovative de depoluare biochimică a apelor de suprafaţă – Programul 

operaţional creşterea competitivităţii economice; Axa prioritară: 2; Domeniul de Intervenţie: 

3; Operaţiunea: 3; POSCCE-A2-O2.3.3-2011-1. Promovarea inovării în cadrul 
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întreprinderilor, etapa IV, evaluare. Conform anexei la Decizia nr. 9158/18.06.2012, proiectul 

Filtre inovative de depoluare biochimică a apelor de suprafaţă, beneficiar: SC Asclepius 

2008 SRL (Unitate atestată de cercetare-dezvoltare, conform HG nr. 551/2007, Decizie 

ANCS, nr. 9832/26.03.2010) a fost admis la finanţare pe poziţia 4; ID: 1353; cod SMIS: 

40798; Tip Proiect: pentru întreprinderi, nou-create inovative; sector economic: 

mediu/deşeuri; REG: BI. Contract de finanţare nerambursabilă nr. 440/14.01.2013. Valoarea 

totală a proiectului (în lei): 3.840.000. 

Scop: Propunerea de proiect cu titlul „Filtre inovative de depoluare a apelor de 

”, se înscrie în obiectivele Axei Prioritare II „Competitivitate prin cercetare, suprafaţă

dezvoltare tehnologică şi inovare”, având ca scop obţinerea, implementarea şi valorificarea 

unor soluţii noi de depoluare biochimică a apelor de suprafaţă, fundamentate pe dezvoltarea 

unor materiale funcţionalizate biodegradabile de ultimă generaţie. 

 

Obiectivul general (OG) al proiectului: 

 Creşterea capacităţii S.C. Asclepius 2008 S.R.L. de a produce şi a comercializa o 

nouă generaţie de filtre de depoluare biochimică la preţuri competitive. 

Proiectul va implementa o nouă clasă materiale compozite nanostructurate 

funcţionalizate, cu caracter biodegradabil, capabile să separe, să degradeze şi să încapsuleze 

poluanţii biochimici din apele de suprafaţă.  

Prin obiectivul său general, proiectul va contribui la îndeplinirea priorităţilor stabilite 

în Cadrul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II (CDI-II) şi a axei prioritare 2 – POS-

CCE. 

 

Principalele obiective specifice (OS) prin care proiectul îşi va atinge obiectivul 

general sunt: 

OS1) Obţinerea unor produse competitive, ieftine, diversificate şi de calitate 

superioară, cu impact semnificativ asupra dezvoltării CDI în România. În cadrul OS1 vor fi 

parcurse următoarelor etape: 

 dezvoltarea experimentală a prototipului de proces; 

 proiectarea şi executarea instalaţiei de obţinere a filtrelor de depoluare biochimică; 

 testarea prototipului de proces pentru „instalaţia de obţinere a filtrelor de depoluare 

biochimică” şi pentru prototipul „filtru/filtre de depoluare biochimică”; 

 execuţie şi comercializarea produselor: filtre de depoluare biochimică, produse 

derivate ale filtrelor de depoluare biochimică. 
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OS2) Diversificarea ofertei de servicii inovative şi stimularea cererii de inovare, prin 

îmbunătăţirea proprietăţilor şi caracteristicilor filtrelor şi compozitului funcţionalizat de 

depoluare biochimică, în scopul satisfacerii unui segment variat de piaţă. 

În cadrul OS2 vor fi parcurse următoarelor etape: 

 experimentarea şi testarea unor procese inovative de lucru, utilizând echipamentele 

realizate şi achiziţionate: noi formule de materiale compozite nanostructurate 

funcţionalizate;  

 valorificarea, prelucrarea şi funcţionalizarea de noi tipuri de reziduuri în scopul 

obţinerii filtrelor de depoluare biochimică; 

 valorificarea proceselor inovative testate prin introducerea lor în procesul de 

producţie. 

OS3) Îmbunătăţirea metodelor şi tehnologiilor de tratare şi de valorificare a deşeurilor 

oxidice şi celulozice utilizate în procesul de fabricaţie al filtrelor de depoluare biochimică, în 

scopul obţinerii unor produse biodegradabile, prietenoase cu mediul. 

În cadrul OS3 vor fi parcurse următoarelor etape: 

 experimentarea şi testarea unor procese inovative de funcţionalizare şi pasivare 

chimică a deşeurilor, în vederea eficientizării proceselor de separare a poluanţilor, 

utilizând echipamentele realizate şi achiziţionate;  

 vor fi obţinute materiale funcţionalizate biodegradabile, care vor putea fi dispuse 

în siguranţă în mediul înconjurător; 

 valorificarea soluţiilor obţinute, prin introducerea lor în procesul de producţie. 

 

Justificarea necesităţii implementării proiectului: 

Datorită creşterii exponenţiale a cantităţii de deşeuri colectate, implicaţiile financiare 

şi de mediu suportate de societate sunt semnificative.  

În momentul de faţă, România este deficitară în ceea ce priveşte implementarea 

directivelor comunitare de mediu (LCP 88/609/EC – Directiva privind centralele mari; IPPC 

96/61/EC – Directiva privind prevenirea şi controlul poluării industriale;  IPPC 96/62/EC – 

Directiva fiică privind Plafonul National de Emisii; Directiva 85/337/EEC, amendata prin 

Directiva 97/11/EEC privind evaluarea impactului de mediu; Directiva cadru pentru apă - 

2000/60/EEC; Directiva Seveso II - 96/82/EC), fiind nevoită să îşi adapteze structura 

macroeconomică în vederea retehnologizării proceselor industriale generatoare de poluare.  
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Costurile suportate de statul român pentru alinierea la standardele europene în 

domeniu sunt estimate la 20 de miliarde de euro, plus un cost de 7.5 miliarde de euro prevăzut 

de aşa numitul „Scenariu de Referinţă”.  

Beneficiile estimate, datorate controlului poluării ca urmare a implementării 

directivelor LCP si IPPC sunt cuprinse între 0.78 si 5.85 miliarde pe an, limita superioara a 

acestor beneficii fiind de aproximativ opt ori mai mare decât limita superioara a costurilor de 

conformare. 

Lipsa unor soluţii tehnologice de depoluare biochimică şi organică, ieftine şi care să 

realizeze adaptarea progresivă la standardele de mediu a entităţilor şi macro-entităţilor 

generatoare de poluare, constituie principalul impediment care îngreunează implementarea 

directivelor europene.  

La nivel de stat, impactul social (şomaj) şi macro-economic (PIB) generat de 

adaptarea bruscă şi sustenabilitatea politicilor de mediu, constituie al doilea element major 

care îngreunează implementarea directivelor europene.  

Pentru conformarea României la politicile de mediu comunitare şi în sprijinul 

sectoarelor industriale vizate de Directivele Europene de Mediu, proiectul propune soluţii 

implementabile, care vor avea ca efect:  

 reducerea decalajului existent între România şi Statele Europene, în domeniul 

poluării biochimice şi organice; 

 ofertarea de soluţii tehnologice şi produse ieftine de depoluare, flexibile din punct 

de vedere al  implementării în fluxurile de procese industriale; 

 îmbunătăţirea calităţii apelor reziduale redate fluxurilor de colectare de suprafaţă, 

datorită reducerii semnificative a cantităţilor de poluanţi deversaţi; 

 reducerea cantităţilor de deşeuri de depoluare generate şi stocate, ca urmare a:  

- valorificării deşeurilor rezultate în urma unor procese industriale, care în mod 

normal constituie focare de poluare ale mediului înconjurător; 

- eficientizării randamentelor proceselor de separare a poluanţilor, prin 

fabricarea inovativă a unor filtre de depoluare înalt funcţionalizate chimic; 

- reducerii cantităţii de deşeuri stocate, prin fabricarea inovativă a unor filtre 

biodegradabile de depoluare biochimică şi organică, astfel încât, să poată fi 

redate în siguranţă mediului înconjurător. 

Implementarea proiectului şi obţinerea unor materiale compozite biodegradabile noi, 

capabile să separe, să încapsuleze şi să degradeze complet poluanţii de natură biologică şi 
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organică, va avea implicaţii majore în domeniul protejării mediului, regenerării şi conservării 

resurselor naturale. 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului vor fi orientate şi configurate în vederea 

obţinerii unor fluxuri tehnologice flexibile, care să permită obţinerea unor produse derivate 

diversificate, în acord cu cerinţele pieţei, necesităţile de depoluare în domeniu, şi specificaţiile 

clienţilor.  

În acest sens, S.C. Asclepius 2008 SRL, a devenit capabilă să furnizeze clienţilor săi 

următoarele produse derivate din procesul tehnologic principal, de obţinere a filtrelor 

inovative de depoluare biochimică a apelor de suprafaţă: îngrăşămintelor semi-artificiale, 

filtrelor personalizate de depoluare biochimică, suspensiilor şi pulberilor personalizate de 

depoluare, materiale micro şi nanomembranare de separare controlată a poluanţilor din 

fluxurile de apă de suprafaţă, etc.  

Priorităţile activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare experimentală, desfăşurate 

în cadrul proiectului, vor fi orientate în vederea adjudecării un segment de piaţă extins în 

domeniul depoluării apelor de suprafaţă, oferind produse de calitate la preţuri situate sub cele 

ale firmelor concurente.  

În acest sens, un rol major îl vor avea activităţile şi planurile de management, 

publicitate şi informare.  

 

Valoarea adăugată a proiectului, din punct de vedere ştiinţific: 

Soluţiile de depoluare biochimică propuse, fundamentate pe valorificarea deşeurilor în 

vederea obţinerii, îmbunătățirii şi valorificării unei noi clase de materiale compozite 

polifuncţionalizate biodegradabile, reprezintă o noutate absolută în domeniu.  

Compozitul funcţionalizat biodegradabil de depoluare biochimică prezintă următoarele 

proprietăţi remarcabile, din punct de vedere ştiinţific şi tehnologic:  

 posibilitatea de control al proceselor de depoluare; 

 flexibilitatea modelării structurale şi funcţionale a filtrului de depoluare: compoziţie, 

funcţionalitate, suprafaţă specifică, etc.;  

 posibilitatea de biodegradare reziduurilor de depoluare;  

 posibilitatea de separare a unui număr mare şi variat de poluanţi biochimici; 

 posibilitatea de reticularea nediferenţiată a unui număr mare de poluanţi organici;  

 posibilitatea de încapsulare şi de degradare a poluanţii şi produşilor secundari de 

degradare ai acestora;  

 randamente şi eficienţă superioare de depoluare;  
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 prietenos cu mediul înconjurător. 

În raport cu tehnologiile şi metodele actuale de depoluare biochimică, materialul 

compozit polifuncţionalizat, introdus în structura filtrelor de depoluare, prezintă avantajul 

separării, degradării şi încapsulării unui spectru larg de poluanţi biochimici şi poluanţi înrudiţi 

morfochimic şi morfofuncţional cu aceştia.  

Datorită proprietăţilor sale de reticulare chimică nediferenţiată, compozitul 

favorizează extinderea spectrului de poluanţi biochimici separaţi la clase de poluanţi cu 

structură şi proprietăţi complet diferite.  

Cercetările efectuate în această direcţie vor aduce contribuţii semnificative în 

domeniul ştiinţei şi ingineriei mediului, biochimiei, biologiei, ştiinţei materialelor 

funcţionalizate şi ştiinţei materialelor nano-compozite. 

Prin obţinerea unor materiale cu structură înalt funcţionalizată este favorizată 

elaborarea unor metode şi a unor tehnologii unitare de depoluare biochimică, care să permită 

eliminarea poluanţilor, într-o singură etapă, în condiţii economice avantajoase.  

Cercetările efectuate în această direcţie vor aduce contribuţii semnificative în 

domeniile nano-ştiinţei, nano-tehnologiilor şi materialelor inteligente. 

Reziduurile de depoluare, sub formă de material compozit încărcat cu poluanţi 

biochimici, constituie materiale puternic îmbogăţite organic, care pot fi prelucrate suplimentar 

şi redate, în condiţii de siguranţă mediului înconjurător.  

Cercetările efectuate în această direcţie vor aduce contribuţii semnificative în 

domeniul tehnologiilor şi metodelor de regenerare a resurselor naturale, precum şi în 

domeniul managementului depozitării, valorificării şi distrugerii deşeurilor . 

Rezultatele ştiinţifice ale proiectului prezintă un înalt potenţial aplicativ datorită 

modului inovator de concepere a soluţiilor propuse, conducând la valorificarea economică a 

deşeurilor oxidice şi celulozice, obţinerea unei noi generaţii de materiale biodegradabile de 

depoluare biochimică fluxurile de apă de suprafaţă. 

 

Valoarea adăugată a proiectului din punct de vedere economic: 

Valoarea adăugată directă a proiectului, din punct de vedere economic, rezidă din 

produsele realizate şi comercializate, precum şi din valorificarea inovativă a unor produse 

derivate procesului tehnologic principal: filtre de depoluare biochimică, îngrăşăminte semi-

artificiale, filtre personalizate de depoluare biochimică, suspensii şi pulberi de depoluare 

biochimică, materiale micro şi nano-membranare, etc.  

Valoarea economică adăugată indirectă a proiectului, rezidă din potenţialul de 
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valorificare şi implementare a unor tehnologii şi produse emergente, puse în evidenţă pe 

parcursul realizării proiectului: materiale şi soluţii derivate/alternative de depoluare 

biochimică şi organică (compozite funcţionalizate de separare controlată a poluanţilor 

biochimici), metode şi tehnologii derivate/alternative de depoluare (separarea 

macromoleculară controlată în fluxuri tehnologice dedicate). 

Calitatea produselor, preţurile competitive, transparenţa şi receptivitatea faţă de 

clienţi, vor fi principalele instrumente care vor susţine creşterea profitului şi a ratei de 

accesare a pieţei vizate. 

Produsele şi serviciile obţinute vor penetra cu succes segmentele de piaţă ţintă ale 

produsele obţinute, generând locuri de muncă şi profit economic.  

Profitul obţinut în urma valorificării pe piaţă a rezultatelor cercetării va fi reinvestit în 

dezvoltarea firmei, îmbunătăţirea serviciilor şi produselor oferite, crearea de locuri de muncă, 

precum şi în dezvoltarea infrastructurii de producţie: automatizare, monitorizare, 

management. 

Capitalul acumulat va constitui fundamentul pentru accesarea de noi proiecte şi 

programe de cercetare-dezvoltare, care au ca obiectiv depoluarea şi care vor genera progres 

economic, social, tehnologic şi ştiinţific.  
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Cercetări și eco-inovații privind dezvoltarea tehnologiei medicale și 

educaționale pentru o ecolonomie sustenabilă în România 

 

BREVETE 

 

Titlu 

Dată depozit/ 

Nr. CBI 

 

Nume inventatori 

Material compozit polifuncţionalizat 

biodegradabil şi procedeu de obţinere a acestuia 

RO 127171, 

BOPI nr. 4/2013 

Iordache Petrişor Zamora, 

Ivana Simona, Pîrvu Dinu 

Cristina 

Procedeu de obţinere a unor produse 

nutraceutice bioprotective pe bază de 

Ganoderma 

RO 127492, 

BOPI nr. 6/2013 

Ţuluca Elisaveta, Biriş I., 

Ivana Simona, Chira C., 

Şerbănescu O. 

Produse bioprotective din ciuperci şi procedee 

pentru obţinerea acestora 

RO 129336, 

BOPI nr. 4/2014 

Ţuluca Elisaveta, Biriş I., 

Ivana Simona, Chira C., 

Şerbănescu O. 

Metodă şi dispozitiv pentru identificarea 

simultană a microorganismelor de tip 

Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria 

monocytogenes, Campylobacter spp. din 

alimente 

RO 129397, 

BOPI nr. 8/2019 

Ivana Simona, Iordache 

Petrişor Zamora, Pîrvu Dinu 

Cristina, Popescu Nicolae 

Alexandru, Rusu Elena, Naum 

Nicolae 

Sistem interactiv de pregătire şi testare a 

studenţilor în domeniul microbiologiei 

RO 130447, 

BOPI nr. 7/2015 

Ivana Simona, Dobrică 

Bogdan, Ioniţă Lucian 
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INOVAȚII ÎN DEPOLUARE 

 

Material compozit polifuncționalizat biodegradabil și procedeu de obținere a 

acestuia (Brevet RO 127171) 

 

Invenţia se referă la un material compozit polifuncţionalizat biodegradabil, capabil să 

separe, încapsuleze şi să degradeze complet poluanţii biologici şi produşii lor de metabolism 

prezenţi în apele de suprafaţă. Un procedeu de preparare a acestuia şi utilizarea sa pentru 

obţinerea unor filtre pentru depoluarea apelor de suprafaţă. 
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Filtru deshidratat impregnat cu compozit funcţionalizat și  

Filtru hidratat impregnat cu compozit biodegradabil funcţionalizat 

 

Materialul compozit polifuncţionalizat biodegradabil este structurat din  patru 

componente, după cum urmează:  

 Componenta structurală principală, constituită din mixturi de oxizi metalici, oxizi 

nemetalici, fracţii organice înglobate, structuri oxo-halogenate de tipul –Om-Mn-Xo   în care 

X este halogen; M este Fe, Al, Na, Mg, Ti, Ca, Ba, V, Cr, Mn, etc., sau Si, P, C; m, n, o 

reprezintă fracţii procentuale ale elementelor chimice O, M, X regăsite în structura morfo-

chimică a oxizilor componenţi ai mixturii. 

 Opţional – nano-particule de magnetită. 

 Fluoruri metalice depuse pe suprafaţa nano-particulelor fracţiei oxidice sub formă 

de strat de acoperire. 

 Material polimeric biodegradabil din clasa celulozelor. 

 În majoritatea situaţiilor, cercetările şi procedeele folosite în domeniul depoluării 

apelor reziduale, încărcate cu poluanţi biologici şi organici, precum şi cele din domeniul 

managementului deşeurilor solide, sunt limitate de 3 factori principali: cantitatea mare de ape 

reziduale şi deşeuri procesate; varietatea mare de contaminanţi şi impurităţi; conversia 

deşeurilor solide rezultată în urma tratamentelor chimice, în materiale inerte din punct de 

vedere chimic şi biologic. 

 

Prin aplicarea invenţiei se obţin următoarele avantaje: 

 Materiale ieftine de depoluare biochimică, prin valorificarea deşeurilor de natură 

oxidică şi a celor celulozice. 
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 Materiale biodegradabile, care generează un impact pozitiv asupra mediului, 

acestea putând fi redate circuitului natural sub formă de îngrăşăminte semi-artificiale. 

 Materiale de depoluare biochimică cu randamente şi eficienţă ridicată. 

 Materiale care sunt capabile să separe spectre largi de poluanţi. 

 Compozit funcţionalizat, care poate fi modelat sub diferite forme aplicative, în 

funcţie de cerinţele şi necesităţile pieţei, după cum urmează: pulbere fină, biodegradabilă, 

dispersabilă pe suprafeţe întinse de ape poluate biochimic și suspensii dispersate sau 

concentrate (soluţii de decontaminare, filtre de separare moleculară). 

 

Studii eco-inovative privind biomasa și bioprodusele   

Studii și cercetări privind biodiversitatea ciupercilor lignocelulolitice ca 

sursă de eco-inovare în biotehnologia industrială 

 

 Biomasa lignocelulozică  reprezintă cea mai abundentă biomasă regenerabilă din 

lume. Servește ca materie primă pentru obținerea unor produse valoroase: substanțe chimice 

ieftine, combustibil, hrană pentru animale, pulpă lemnoasă, enzime, etc. 

 

 

Biomasa lignocelulozică  

 

Această lucrare prezintă o parte din cercetările derulate între anii 2010-prezent, în 

vederea realizării unui proces de bioconversie a unor deșeuri forestiere, cu următoarele 

obiective: 

 valorificarea integrală ca medii de cultură; 

 evaluarea carbohidraților heteropoli; 

 evidențierea dinamicii atacului fungic asupra potențialului de solubilizare a unor 

compuși fenolici; 
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 dobândirea de date cu implicații potențiale viitoare în procesele fermentative. 

 

  

Fig. 3.31. Deșeuri forestiere și agricole 

 

Pentru experimentul prezentat în această lucrare, s-a utilizat ca substrat lignocelulozic: 

păstăi de porumb, resturi de lemn de conifere (rumeguș de pin), frunze de stejar. 

S-au realizat două amestecuri în care s-a asigurat raportul optim de carbon/azot. 

  

Fig. 3.32. Substrat lignocelulozic (rumeguș de pin, frunze de stejar) 

 

În urma aplicării unui tratament adecvat (prelucrare termică), s-a îmbunătățit 

susceptibilitatea acestor deșeuri la atacul enzimatic al fungilor cu potențial lignocelulolitic: 

Pleurotus ostreatus tulpina ICA 3164, Phanerochaete chrysosporium tulpina ICA 3141 și 

Aspergillus niger tulpina ICA 3149. 

 

 

Pleurotus ostreatus tulpina ICA 3164 
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Phanerochaete chrysosporium tulpina ICA 3141 

 

 

Aspergillus niger tulpina ICA 3149 

 

Odată cu evidențierea modificărilor structurale ale carbohidraților, a fost vizată și 

eliberarea de compuși fenolici, deoarece acest lucru reprezintă un rezultat direct al faptului că 

fungii folosiți au pătruns în edificiile structurale ale substraturilor lignocelulozice. 
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Preferințele fungilor analizați în ceea ce privește consumul de monozaharide 

 

Analizând datele din tabel observăm că apar diferențe semnificative în ceea ce privesc 

preferințele fungilor analizați pentru consumul de monozaharide.  

Acest lucru se datorează echipamentului enzimatic al ciupercii respective, dar și 

compoziției specifice a polizaharidelor structurale din substratul folosit. 

Din tabel rezultă apetitul preferențial al lui Pleurotus ostreatus pentru pentoze, iar în 

cazul lui Aspergillus niger și Phanerochaete chrysosporium pentru hexoze. 

 

 

Consumul de monozaharide Pleurotus ostreatus vs. A. niger și P. chrysosporium 
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Determinările cantitative au fost efectuate prin cromatografia de gaze (GC). Cel mai 

înalt grad de degradare a heteropolizaharidelor a fost produs de Pleurotus ostreatus, urmat de 

Phanerochaete chrysosporium. 

Locul I în atacul și solubilizarea structurilor fenolice este ocupat tot de către Pleurotus 

ostreatus. 

 

Determinări cantitative prin cromatografia de gaze (GC) 

 

Potențiale aplicații: 

Atacul cu fungi lignocelulolitici ar putea fi utilizat pentru a elibera compuși fenolici, 

care pot fi folosiți ca antioxidanți în contracararea radicalilor liberi și a speciilor oxigen-

reactive (SRO). 

Acest tip de fungi sunt capabili să producă biodegradarea produșilor chimici toxici 

prin enzimele extracelulare.  

Au capacitatea de a reface structural și funcțional ecosistemele terestre și acvatice 

contaminate cu poluanți toxici prin micoremediere (bioremediere cu fungi). 

Acest tip de mucegaiuri pot degrada rășinile fenolice din unele materiale plastice, 

putând fi utilizate la degradarea plasticului. 

Au capacitatea de a metaboliza hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). 

Enzimele secretate de acești micoremediatori pot rezolva problema poluanților din sol 

prin extinderea hifală la nivelul acestuia. 

Pot elimina metalele grele prin canalizarea acestora în organele lor fructifere. 
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Miceliul acestor ciuperci participă la procesul de descompunere a fibrelor vegetale 

prin secreția de enzime capabile să descompună lignina și celuloza. 

 

 

Micoremedierea solului și a mediilor marine de către Pleurotus ostreatus 

Sursa: Simona Ivana, 2020 

 

Pleurotus ostreatus poate fi folosit în micoremedierea solului și a mediilor marine 

având în vedere rezistența sa remarcabilă la condițiile sărate de mediu (motorină, deversări de 

petrol). 

 

  

 Poluarea cu petrol în mediile marine 
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Produse bioprotective din ciuperci  și procedee pentru obținerea acestora  

(Brevet de invenție: RO 129336) 

 

Descrierea invenției 

Invenţia se referă la două produse nutraceutice obţinute din ciuperci şi la procedeul de 

obţinere a acestora prin fracţionare etapizată în solvenţi cu polaritate diferenţiată.  

 

Produsul nutraceutic I – Se prezintă sub formă pulverulentă de culoare bej-maronie, 

cu o granulaţie 20-40 microni şi rezultă din incorporarea extractului de ciuperci obţinut prin 

solvoliză în solvenţi organici nemiscibili cu apa, pe proteinele pulverulente din zer.  

Extractul după îndepărtarea solvenţilor se prezintă sub forma unei biomase de 

consistenţă ceroasă, în componenţa căreia se concentrează o gamă diversificată de 

fitochimicale bioprotective, ca de exemplu: ergosteroli, oxosteroli, lanostanoide, mono şi 

triterpene, sesquiterpene, acizi ganoderici, glicozide sterolice, ergothioneină, taninuri, 

polifenoli, lipide, etc. 

Biomasa ceroasă se incorporează prin omogenizare pe proteinele pulverulente din zer 

în proporţie de 1:5 – 1:10.  

Rezultă un produs cu următoarea compoziţie:  

- substanţă uscată 90%-92%; 

- proteine brută în s.u. 75%-78%; 

- cenuşă brută în s.u. 1,2%-1,5%; 

- grăsime brută 0,5%-0,9% în s.u.; 

- fenoli totali 1,2%-1,8% din s.u. 

 

Produsul nutraceutic II – Rezultă  din prelucrarea biomasei remanente din prima 

etapă de procesare, care se tratează consecutiv în mediu hidroetanolic  şi apoi în mediu 

alcalin. Produsul nutraceutic II, conform invenţiei, cumulează polizaharidele cu activitate    

biologică înaltă de imuno-nivelare  din categoria α şi β glucanilor, a proteoglicanilor, proteine 

solubile, oligopeptide, acizi fenolcarboxilici, hidrochinone, acizi organici, macro şi 

micronutrienţi minerali. O importanţă deosebită prezintă cantitatea mare de potasiu şi 

micronutrienţii seleniul şi germaniul. De asemenea, carbohidraţii oligomerici din categoria 

fibrelor dietetice solubile (FDS).  
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Extractul hidroetanolic, reunit cu extractul alcalin, încorporate pe suport de 

maltodextrine şi uscate prin atomizare, se prezintă sub formă pulverulentă de culoare bej cu 

granulaţia de 10-17 microni.  

 

Acesta are următoarea compoziţie medie:  

- substanţă uscată 92-94%; 

- polizaharide biologic active α şi β glucanice 2%-4% în s.u.; 

- fenoli totali 0,2-0,4% în s.u.; 

- proteină brută 10%-12% în s.u.; 

- cenuşă brută 1,2-1,8% în s.u., maltodextrine 60-65% în s.u. 

 

Produsele I şi II, conform invenţiei, constau în aceea ca ciupercile separate de 

impurităţile organice şi minerale pe banda transportoare (1) spălate în pulverizator (2) şi 

mărunţite la dimensiuni de 0,5-2 centimetri în dispozitivul de tăiere, tip ghilotină (3), se 

introduc într-o moară coloidala (4) la o umiditate de minim 75% şi cu adaos de acid ascorbic 

de 0,5%.  

După micronizare la 20-30 microni, se extrag într-un extractor automatizat (5), 

dispersia se presează într-o presă cu şnec (6), faza organică se separă printr-un separator 

centrifugal (7) şi se distilează într-un distilator cu vacuum (8) la 40°C.  

Biomasa ceroasă concentrată se încorporează prin omogenizare pe un suport 

purvelurent din proteine din zer deshidratate, în omogenizatorul (9). Rezultă produsul 

nutraceutic I.  

Biomasa remanentă, după prima etapă de prelucrare, se procesează în continuare cu 

etanol de 50% în extractorul automatizat (5`), timp de 2,5-4 ore, iar după presare în (6`), 

extractul fluid cumulează polizaharidele α-(1,3)-Δ glucanice.  

Reziduul se reia cu o soluţie alcalinizantă de bicarbonat de amoniu, la pH = 9-10, 

obţinându-se în solubilizatul alcalin polizaharidele β-(1,3)-Δ glucanice cu legături structurate 

(1,6). Extractele reunite se procesează cu adaos de maltodextrine la o concentraţie anterioară 

pulverizării de minim 12% în atomizor (10). 

 

Descriere: 

Invenţia se referă la produse nutraceutice din ciuperci de cultură Pleurotus ostreatus, 

Agaricus, Lentinula edotes şi la ciupercile existente în flora spontană Ganoderma lucidum, 

Ganoderma applanatum, Trameters versicolor, Flamulina velutipes, Russula, etc. şi vizează 
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cu precădere disponibilizarea extractivă a compuşilor bioactivi cu însuşiri fito-terapeutice din 

macromicete, fără a prejudicia structurile moleculare native, precum şi situsurile 

intermoleculare care conferă bioprotecţie interactivă faţă de acţiunea factorilor ambientali 

cauzatori de stres biotic şi abiotic. 

Din timpuri străvechi, numeroase specii de macromicete (ciuperci) s-au impus ca 

resurse de hrană cu însuşiri nutritive şi senzoriale deosebite, dar şi ca remedii energizante de 

stimulare fizică şi neuronală şi de contracarare a numeroase afecţiuni. 

 

 

Etapele procedeului invenției 

 

Progresele recente înregistrate de ştiinţele vieții (ca de exemplu: nutrigenomica, 

metabolomica, transcriptomica, proteomica, etc.), au permis o mai bună cunoaştere a 

mecanismelor de stimulare a funcţiilor biologice, de către o categorie largă de compuşi 

naturali localizaţi în ciuperci, ca de exemplu: ergosterolii, terpenoidele, acizii ganoderici, 

lanostanoidele, polizaharidele imuno-modulatoare α şi β glucanice, proteoglicanii, etc. 

Bioprotecţia antioxidantă, imuno-modularea şi contracararea unor afecţiuni (ca de 

exemplu a tumorilor, a bolilor degenerative, a sindromului metabolic - Mts), sunt corelate cu 

nivelele de regăsire a unor fitochimicale din structurile fungice. Utilizarea raţională a 

macromicetelor, necesită disponibilizarea şi concentrarea compuşilor bioactivi din matricea 

organică. 
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În funcţie de variantele de procesare, selectate sub aspectul parametrilor tehnologici şi 

a sistemelor de solvatare şi concentrare pot fi obţinute remedii cu acţiune fitoterapeutică 

selectivă. 

Conform procedeului invenţiei se propune o fracţionare etapizată în solvenţi cu 

polaritate diferenţiată, respectiv în solvenţi organici nemiscibili cu apa (cloroform sau acetat 

de etil), prin care se pot disponibiliza extractiv şi selectiv, cu precădere compuşii lipofilici.  

În etapele ulterioare, au loc extracţii consecutive cu solvenţi polari hidrofili, respectiv 

cu etanol de 50% v/v şi cu soluţii alcaline de bicarbonat de amoniu la pH = 9-10. 

În final compuşii lipofilici concentraţi, de consistenţă ceroasă se încorporează într-un 

excipient proteic pulverulent, respectiv în proteinele deshidratate din zer, care asigură o mai 

bună absorbţie la nivelul tractusului gastrointestinal.  

Rezultă produsul nutraceutic I, care poate fi integrat în suplimente alimentare şi/sau în 

alimente funcţionale, cu beneficii pentru sănătate, ca adjuvant recunoscut în prezent pe scară 

largă în tratamentele: anticanceroase, în stoparea inflamaţiilor, ca protector cardio-vascular, 

anti-hipertensiv, hepatoprotector, de minimizare a sindromului metabolic (Mts). 

Produsul nutraceutic II, care cumulează structurile disponibilizate în mediul 

hidroetanolic şi în mediul alcalin se usucă împreună prin atomizare pe suport de 

maltodextrine.  

Atomizatele pulverulente prezintă o înaltă solubilitate în apă. Astfel, pot fi integrate în: 

suplimente alimentare fluide (din categoria băuturilor tonice) şi a siropurilor, produselor 

lactate şi zaharoase, produselor de patiserie şi de panificaţie.  

Structurile solubile de α şi β glucani din ciupercile Ganoderma lucidum, Ganoderma 

applanatum şi Coriolus versicolor, se încadrează în categoria „imunomodulatorilor 

inteligenţi” ca alternative naturale în stoparea tumorilor, cu însuşiri anticolesterolemice, 

antiobezogene, protectoare ale endoteliului microcapilarelor sanguine, etc. 

Însuşirile bioprotective benefice pentru sănătate ale extractelor din macromicete, 

impun procesări la nivele minimale de temperatură. În acest sens, conform procedeului 

invenţiei, biomasa fungică se introduce la procesare în stare umedă, eliminând etapele de 

uscare preconizate în alte procedee.  

Se elimină astfel, distrucţia compuşilor labili termic, precum şi a unor compuşi volatili 

de aromă. De asemenea, micronizarea substratului în moara coloidală, facilitează o dislocare 

mai avansată a compuşilor bioactivi din matricea organică. Elimină aportul termic şi scurtează 

timpul de extracţie. 
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Adaosul de acid ascorbic (0,5%), conform procedeului invenţiei, inhibă oxidarea 

grupărilor active, iar în mediul slab acid, favorizează menţinerea aromelor specifice ale 

ciupercilor. 

În mediul hidroetanolic, se realizează o bună solubilizare a polizaharidelor bioactive 

ale conformaţiilor α-(1,3)-Δ glucanice şi a unor proteoglicani. Polizaharidele cu conformaţia 

β-(1,3)-Δ glucani structurate cu legături (1,6), necesită ruperea unor legături de hidrogen 

intramoleculare pentru a fi dislocate din matricea organică.  

Conform unor cercetări recente, se preconizează o dislocare în mediul salin cu adaos 

de uree şi dimetilsulfoxid. Astfel, ureea se scindează la amoniac care alcalinizează mediul, dar 

dimetilsulfoxidul necesită operaţii suplimentare de eliminare.  

Conform procedeului invenţiei, se introduce după extracţia hidroetanolică, o etapă 

suplimentară de solubilizare în mediu slab alcalin la pH = 9-10, prin adaosul de bicarbonat de 

amoniu. Acesta, în etapa finală de uscare prin atomizare a produsului nutraceutic II, se 

descompune la amoniac şi dioxid de carbon, iar produsul finit este liber de reactanţi de 

sinteză.  

Bicarbonatul de amoniu, facilitează o mai bună utilizare a reziduului final. Pe 

parcursul uscării acestuia, are loc o degajare a reactantului alcalin remanent în biomasa 

umedă, cu eliminarea celor doi componenţi volatili (amoniac şi dioxid de carbon), care induce 

porozitate în matricea organică remanentă în urma extracţiilor anterioare.  

Biomasele microporoase organice, se consideră a fi în prezent o alternativă 

viabilă în protecţia culturilor faţă de secetă şi variaţiile mari ale temperaturii între zi şi 

noapte, consemnate în ultimii ani. 

 

 

Fig. 3.40. Procedeul de obținere a produsului nutraceutic I 

•Sortarea macromicetelor de impurități organice și minerale 

•Trecerea pe banda transportoare (1) 

•Spălarea prin barbotare (2) 

•Mărunțire la 0,5-2 cm în dispozitiv tip ghilotină - feliator (3) 

•Micronizarea în moara coloidală la 20-30 microni (4) 

•Extracția în solvenți nemiscibili cu apa într-un extractor automizat cu percolare și 
șocuri de presiune 2,5-4 ore la temperatură < 300C (5) 
•Separare prin presare într-o presă cu șnec (6) 

•Separator centrifugal. Biomasă fungică reziduală - a (7) 

•Distilator în vacuum la 400C (8)  

•Obținerea concentratului organic. Omogenizare (9)  

•Obținerea produsului nutraceutic 1 

•Ambalare sub formă de comprimate, gelule, flacoane, pentru aditivare alimente 
funcționale 
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Biomasă fungică reziduală (a) 

 

 

Procedeul de obținere a produsului nutraceutic II 

 

Procedeul de obţinere a produselor nutraceutice I şi II, conform invenţiei constă în 

următoarele etape: 

 Ciupercile se trec din depozit pe o bandă transportoare (1) de pe care se sortează 

de eventualele impurităţi (resturi organice şi minerale) şi apoi se introduc în instalaţia de 

spălare prin pulverizare şi barbotare (2) cu apă de robinet. 

 Se mărunţesc, într-un dispozitiv tip „ghilotină” (3) la dimensiuni de 0,5-2 cm. 

 Ciupercile mărunţite cu o umiditate de minim 75%, se transferă într-o moară 

coloidală (4), adăugând 0,5% acid ascorbic pentru a se crea un mediu slab acid. Acesta 

menţine aromele specifice ale ciupercilor şi previne oxidarea structurilor bioactive. Operaţia 

de micronizare se realizează la o dimensiune a particulelor de 20-30 microni. 

 Dispersia micronizată se transvazează într-un extractor (5) şi se adaugă solvenţi 

organici, cloroform sau acetat de etil, la un raport faţă de dispersie de 1-4:1-8. Extractorul este 

dotat cu un sistem de coordonare a parametrilor de procesare, pentru a comanda şi menţine 
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presiunea şi temperatura de extracţie adecvate în timpul prescris. Acesta lucrează în sistem 

integrat de percolare şi şocuri de presiune până la 8 bari. Durata de extracţie, în funcţie de 

rigiditatea biomasei este de 2,5-4 ore, la temperatura mediului ambiant, dar nu mai mare 

30°C. 

 Din extractor biomasa dispersată în solventul organic se transvazează la o presă cu 

şnec (6) pentru a separa biomasa reziduală de faza solidă. 

 Faza fluidă, constituită din solventul organic şi cantităţi variabile de apă se trece 

într-un separator centrifugal (7) pentru a separa exclusiv faza organică, nemiscibilă cu apa. 

 Faza organică se trece într-un distilator cu vid unde solventul se distilează la 

temperatura de 40°C (8). 

 După îndepărtarea solventului, substratul organic, care cumulează cantităţi 

variabile de compuşi bioactivi (ergosteroli, oxosteroli, monoterpene, triterpene, sesquiterpene, 

lanostanoide, acizi ganoderici, taninuri, polifenoli, lipide), se introduce în omogenizatorul (9), 

unde se omogenizează cu pulberea de proteine din zer în proporţie de 1:5-1:10, rezultând 

produsul nutraceutic I cu utilizările menţionate anterior. 

 Biomasa reziduală, după procesare şi faza apoasă rezultată din separatorul 

centrifugal se reintroduc în extractorul (5`) pentru a realiza o a doua extracţie în mediul 

hidroetanolic, a compuşilor bioactivi cu o polaritate mai ridicată, din categoria polizaharidelor 

şi a unor glicozide fenolice. Se ajustează solvenul hidroetanolic la o valoare a concentraţiei în 

etanol de 50%, la un raport 1:6-1:8 biomasă umedă : soluţie hidroetanolică de 50%. Durata de 

extracţie 2,5-4 ore la temperatura mediului ambiant. 

 Urmează o nouă presare în presa cu şnec (6`) şi o separare identică a fazei 

etanolice hidrofile în separatorul centrifugal (7`). 

 Reziduul rămas după presarea a doua se introduce în extractorul (5``) şi se adaugă 

o soluţie alcalină de bicarbonat de amoniu, pentru a realiza un pH, între 9-10, la un raport de 

1:6-1:8 biomasă: reactant alcalin. Parametrii extractivi se menţin la valori identice cu a 

extracţiei etanolice anterioare. 

 Dispersia alcalină se reintroduce într-o presă cu şnec (6``), rezultând extractul 

fungic alcalin şi o biomasă reziduală finală. 

 Extractul hidroetanolic şi extractul alcalin, care cumulează atât polizaharidele α-

(1,3)-Δ glucanice, cât şi polizaharidele complexate β-(1,3)-Δ glucanice cu legături structurate 

(1,6), proteoglicanii, glicozidele fenolice, substanţele minerale, extractivele neazotate, se 

reunesc şi se adaugă pulbere de maltodextrine pentru a realiza o concentraţie de minimum 
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12% substanţă uscată. Se trec la uscare prin pulverizare pe atomizorul (10), rezultând 

produsul nutraceutic II. Acesta poate fi utilizat în componenţa suplimentelor alimentare 

fluide, comprimat în tablete/ gelule, sau adăugat în componenţa alimentelor funcţionale în 

doze prestabilite. 

 

Exemplu 1: Ciupercile Pleurotus ostreatus cu următoarea compoziţie medie brută: 

- umiditate 78-82%, proteină brută în s.u. 17,5-19%; 

- grăsime brută în s.u. 1,21-1,4%; 

- cenuşă brută în s.u. 1,28-1,32%; 

- celuloză brută în s.u. 12,8-14,6%; 

- extractive neazotate în s.u. 62-67%; 

- capacitate antioxidantă 89,6 micromoli TEAC /g s.u. (metoda ORAC).  

 

 

Pleurotus ostreatus – „Buretele de fag” sau „Păstrăvul de fag” 

 

Se mărunţesc şi se micronizează conform etapelor descrise anterior. 

Se adaugă acid ascorbic 0,5 % şi ca solvent organic nemiscibil cu apa, acetat de etil, la 

un raport faţă de dispersia micronizată de 1:4-1:8, în funcţie de volumul specific ocupat de 

dispersie, care poate fi variabil pentru eşantioanele de ciuperci cu porozitate diferenţiată.  

În extractorul automatizat, se separa faza organică prin presa cu şnec şi separatorul 

centrifugal și se îndepărtează solventul prin distilare în vacuum la 40°C.  

Rezultă un produs cu aspect ceros, în care se cumulează în cantităţi variabile 

(dependente de provenienţa şi modul de cultivare al ciupercilor Pleurotus ostreatus), mono şi 

triterpenoide, ergosteroli, hidrochinone, lipide și compuşi de aromă specifici acestei ciuperci. 
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Biomasa ceroasă se omogenizează pe suport purvelurent de proteine din zer, care 

reprezintă un suport adecvat pentru potenţarea absorbţiei compuşilor lipofilici, pentru 

realizarea unei sinergii a efectelor bioprotective. 

Biomasa reziduală, după îndepărtarea fazei organice, se prelucrează consecutiv în 

mediu hidroetanolic şi cel alcalin, conform etapelor descrise anterior. Pentru a disloca din 

ciupercă, atât polizaharidele α-(1,3)-Δ glucanice, cât şi polizaharidele mai complexe β-(1,3)-Δ 

glucanice structurate cu legături 1,6 este necesar un mediu alcalin corespunzător pentru 

desfacerea legăturilor de hidrogen intramoleculare. Cea mai mare capacitate de 

imunomodulare este atribuită polizaharidelor cu legături tip β-(1,3)-Δ glucanice, structurate 

cu legături (1,6). 

Stabilizarea extractelor reunite prin uscarea pe suporturi de maltodextrine, conferă 

produsului nutraceutic II, obţinut din ciuperca Pleurotus ostreatus, un nivel înalt de 

solubilitate în apă şi facilităţi în încorporarea acestuia în produse lactate, zaharoase, de 

patiserie, panificaţie, cât și a mezelurilor.  

Aditivarea sortimentelor din carne cu acest produs este benefică sub aspect 

bioprotectiv fitoterapeutic, prin aportul de proteine solubile cu un conţinut înalt în aminoacizi 

esenţiali şi prin îmbunătăţirea proprietăţilor reologice la prelucrare, retenţia apei şi însuşirile 

senzoriale. 

Reziduul remanent după extracţiile consecutive în solvenţi organici, solvenţi 

hidroetanolici şi solubilizare în mediul alcalin, poate fi condiţionat prin uscare şi încorporat în 

premixuri furajere, sau în structura unor fertilizanţi naturali. 

 

Exemplul 2: Ciuperca Ganoderma lucidum provenită din flora spontană, cu 

următoarea compoziţie medie brută: umiditate 9-15%, proteină brută în s.u. 20,2-20,4%, 

cenuşă brută în s.u. 3,0-3,2%, grăsime brută în s.u. 0,33-0,45, celuloză brută în s.u. 5,07-8,2%, 

extractive neazotate în s.u. 46-48%, capacitate antioxidantă10,14 TEAC micromoli/g s.u. 

(metoda URAC) se mărunţesc şi se micronizează conform etapelor descrise anterior, solvenul 

organic nemiscibil cu apa, în cazul ciupercii Ganoderma lucidum fiind cloroformul. 

Pentru a facilita micronizarea se adaugă, după caz şi apă de robinet, ajustându-se 

umiditatea biomasei fungice la nivele de minim 75%. De asemenea, se adaugă 0,5% acid 

ascorbic pentru inhibarea peroxidării. 

Cloroformul se adaugă în extractor la un raport de 1:4-1:6 dispersie fungică apoasă: 

cloroform. 
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Se procesează în continuare, ca în cazul exemplului I, separând faza cloroformică prin 

presare în presa cu şnec şi separatorul centrifugal, iar faza organică se distilează în vid la 

maximum 40°C.  

 

 

Ganoderma lucidum - „Planta tinereții”, „Planta lui Dumnezeu” sau „Elixirul eternității” 

 

Rezultă un produs de consistenţă ceroasă care cumulează cantităţi variabile de: 

oxosteroli, lanostanoide, ergothionină, acizii ganoderici A, B, C, polifenoli, mono şi 

triterpene, sesquiterpene, lipide. 

Încorporarea extractului organic concentrat din Ganoderma lucidum prin omogenizare 

pe suport purvelurent din proteine din zer, reprezintă o modalitate preferenţială de cumulare 

sinergică de efecte bioprotective cu largă extindere în terapiile anti-tumorale, antiinflamatoare 

şi de stimulare energetică. Reziduul remanent, după extracţia compuşilor lipofilici, se 

prelucrează identic ca în exemplul I. 

Extractele hidroetanolice şi alcaline reunite şi atomizate pe suport de maltodextrine, 

prezintă însuşiri de imunomodelare, fiind: antitumorale, anticolesterolemice, antiinflamatoare 

și antiobezogene.   

Extractele solubile de Ganoderma lucidum în a căror componenţă se includ (în 

cantităţi dependente de zona de colectare), micronutrienţii minerali, germaniul, seleniul, 

zincul şi manganul, prezintă însuşiri energizante deosebite. 

Un compus de referinţă este germaniu, complexat în matricea organică prin legături 

coordinative. Acesta intensifică semnificativ consumul oxigenului la nivelul mitocondriilor, 

astfel că extractul din Ganoderma lucidum este considerat în prezent ca un remediu natural 

energizant. 
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Revendicări: 

 Produs nutraceutic obţinut prin fracţionarea solvolitică a ciupercilor Pleurotus 

ostreatus şi Ganoderma lucidum  în solvenţi organici nemiscibili cu apa. Produsul nutraceutic 

I, cumulează cantităţi variabile de: ergosteroli, mono şi triterpenoide, sesquiterpenoide, 

oxosteroli, lanostanoide, acizi ganoderici, polifenoli, lipide şi compuşi de aromă specifici 

ciupercilor respective, prioritar lipofili.  

Extractul concentrat de consistenţă ceroasă încorporat pe proteine deshidratate din zer, 

se prezintă sub formă pulverulentă de culoare de culoare bej maronie, cu dimensiuni ale 

particulelor de 20-40 microni, cu un conţinut în substanţă uscată de 90-94%, proteină brută în 

substanţa uscată 75-78%, cenuşă brută 1,2-1,5 %, grăsime brută 0,5-0,8%, fenoli totali 

exprimaţi în echivalent de acid galic 1,2-1,8% în s.u. 

Produs nutraceutic rezultat prin procesarea în continuare a biomasei reziduale după 

îndepărtarea solvenului nemiscibil cu apa, denumit produs nutraceutic II, care cumulează 

cantităţi variabile de polizaharide cu înaltă activitate de imunomodulare, respectiv α-(1,3)-Δ 

glucani şi β-(1,3)-Δ glucani structuraţi cu legături (1,6), proteoglicani, proteine solubile cu un 

conţinut ridicat în aminoacizi esenţiali, glicozide sterolice, acizi fenol-carboxilici, nutrienţi 

minerali importanţi, potasiu, seleniu, germaniu, zinc, mangan.  

Extractele hidroetanolice şi alcaline reunite în urma fracţionării diferenţiate 

încorporate pe maltodextrine şi uscate prin atomizare, se prezintă ca o pulbere de culoare bej 

cu o dimensiune a particulelor de 15-17 microni, cu un conţinut în substanţă uscată de 92-

94% fenoli totali 0,2-0,4% în s.u., proteină brută 10-12% în s.u., cenuşă brută în s.u. 1,2-

1,8%, maltodextrine în s.u. 60-65%. 

Procedeul pentru obţinerea produselor nutraceutice definite în revendicările 1 şi 2, 

caracterizat prin aceea că ciupercile Pleurotus ostreatus şi Ganoderma lucidum, se procesează 

în stare umedă cu adaos de acid ascorbic 0,5% pentru a preveni oxidarea, a păstra aromele 

specifice şi a menaja stereo-structurile bioactive prin procesarea la temperaturi de maxim 

30°C. 

Procedeul pentru obţinerea produselor nutraceutice, când procesarea se realizează în 

solvenţi nemiscibili cu apa, acetat de etil sau cloroform, la un raport de 1:4-1:8 dispersie de 

ciuperci micronizată: solvent organic nemiscibil cu apa. 

Procedeul pentru obţinerea produsului nutraceutic I, prin care excipientul, pe care se 

incorporează extractul concentrat este reprezentat de proteinele deshidratate din zer cu efecte 

sinergice în potenţarea unui nivel ridicat de utilizare bioprotectivă a compuşilor lipofili din 

structurile fungice. 
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Procedeul pentru obţinerea produsului nutraceutic I rezultat din biomasa fungică 

remanentă prin reunirea extractului hidroetanolic cu extractul alcalin şi încorporarea 

extractelor reunite pe suport de maltodextrine pulverulente şi uscarea acestora prin atomizare. 

Procedeul de extracţie alcalinizantă finală a dispersiei fungice cu bicarbonat de amoniu 

la pH 9-10 a β-1,3-Δ glucanilor structuraţi cu legături complementare (1,6), urmat de 

atomizarea pe suport de maltodextrine la temperaturi adecvate descompunerii bicarbonatului 

de amoniu în amoniac şi dioxid de carbon. 

 

Concluzii privind procedeul de obţinere a unor produse nutraceutice 

bioprotective: 

Invenţia se referă la un procedeu de obţinere de produse nutraceutice bioprotective pe 

bază de macromicete din genul Ganoderma din flora spontană, cu utilizare ca suplimente 

alimentare şi/sau stimulente energizante. 

În literatura de specialitate se cunosc numeroase specii de macromicete, care s-au 

impus nu numai ca resurse de hrană cu însuşiri nutritive şi senzoriale deosebite, dar şi remedii 

energizante, de stimulare fizică şi neuronală şi de contracarare a unor afecţiuni. 

Se pot folosi ca remedii naturale de tratament al tumorilor, al unor boli degenerative, 

cu potenţial de intervenţie în reglarea nivelului colesterolului, în hiperlipidemii, diabet, 

obezitate, etc. 

Produsele nutraceutice din ciuperci sunt în prezent extinse la nivel global de către 

firme multinaţionale, care realizează prin comercializarea acestora profituri substanţiale. 

 

Prin aplicarea invenției se obțin următoarele avantaje: 

 Disponibilizarea avansată (până la epuizarea integrală din matricea fungică) a 

compuşilor nutraceutici, diferenţiat pe categorii de compuşi hidrofobi şi hidrofili, în scopul 

obţinerii de produse cu utilizări terapeutice preventive şi curative selective. 

 Integrarea compuşilor disponibilizaţi extractiv pe suporturi sinergice de potenţare 

şi stabilizare a însuşirilor nutraceutice. 

 Valorificarea mai profitabilă a ciupercilor, din punctul de vedere al raportului 

dintre biomasa fungică procesată şi compuşii bioactivi rezultaţi în urma procesării, care pot fi 

ulterior utilizaţi în produse finite de uz nutraceutic. 

 Definirea de utilaje adaptabile sub formă de module care pot fi apoi extinse şi în 

alte procedee extractive a resurselor naturale. 
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Concluzii privind produsele bioprotective din ciuperci şi procedeele pentru 

obţinerea acestora: 

Invenţia se referă la produse obţinute din ciuperci şi la procedee pentru obţinerea 

acestora, care au o acţiune anti-tumorală, antiinflamatoare, anti-colesterol, antireumatismală şi 

energizantă. 

Se cunosc numeroase specii de macromicete (ciuperci), care s-au impus ca resurse de 

hrană cu însuşiri nutritive şi senzoriale deosebite, precum şi ca remedii energizante de 

stimulare fizică şi neuronală şi de contracarare a numeroase afecţiuni. 

Progresele recente înregistrate de ştiinţele vieții (nutrigenomica, metabolomica, 

transcriptomica, şi proteomica), au permis o mai bună cunoaştere a mecanismelor de 

stimulare a funcţiilor biologice, de către o categorie largă de compuşi naturali localizaţi în 

ciuperci, cum ar fi: ergosteroli, terpenoide, acizi ganoderici, lanostanoide, polizaharide 

imunomodulatoare α şi β glucanice şi proteoglicanii. 

Întrucât bioprotecţia antioxidantă imunomodularea şi contracararea unor afecţiuni, ca 

de exemplu a tumorilor, a bolilor degenerative, a sindromului metabolic (Mts) sunt corelate cu 

nivelele de regăsire a unor fito-chimicale din structurile fungice, utilizarea raţională a 

macromicetelor necesită disponibilizarea şi concentrarea compuşilor bioactivi din matricea 

organică. 

În funcţie de variantele de procesare, selectate sub aspectul parametrilor tehnologici şi 

a sistemelor de solvatare şi concentrare pot fi obţinute remedii cu acţiune fito-terapeutică 

selectivă. 

Actualele descoperiri ale unor ştiinţe de frontieră ca: nutrigenomica, trancriptomica 

sau metabolomica, au focalizat atenţia asupra potenţialului terapeutic al macromicetelor, sub 

aspectul multitudinii de compuşi bioactivi cu potenţial de prevenire şi tratament a numeroase 

afecţiuni. 

Concomitent, dovedirea şi explicitarea la nivel molecular a potenţialului de 

interacţiune a unor constituenţi naturali din ciuperci, asupra expresiei unor gene implicate în 

echilibrarea homeostatică, în stimularea energetică sau în proliferarea tumorală s-au 

concretizat în utilizarea pe scară largă a macromicetelor, ca resursă primară de obţinere, a 

numeroase sortimente alimentare şi/sau alimente funcţionale. 

Aceste produse sunt în prezent extinse la nivel global de către firme multinaţionale, 

care realizează prin comercializarea acestora profituri substanţiale. În acest sens prezintă 

semnificaţie şi varietatea procedeelor de procesare a macromicetelor din componenţa 

remediilor de acest tip ofertate în prezent pe piaţa internaţională. 
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Procedeele uzuale la nivel industrial de prelucrare a macromicetelor sub forma unor 

produse stabilizate, vizează deopotrivă nutrienţii din categoria proteinelor şi a aminoacizilor, a 

fibrelor solubile şi a aromatizanţilor specifici, cât şi a metaboliţilor secundari, bioactivi, cu 

potenţial fitoterapeutic. 

 

Prin aplicarea invenţiei se obţin următoarele avantaje:  

 Prin procesarea substratului fungic ca atare, fără o deshidratare şi uscare 

prealabilă, se reduc pierderile în terpenoidele volatile, iar micronizarea substratului fungic la 

dimensiuni minimale de 20-30 meshi în moara coloidală, facilitează o dislocare avansată a 

compuşilor bioactivi din matricea organică, fără riscurile degradărilor termice. 

 Procedeul realizează epuizarea biomasei fungice, atât în compuşi hidrofili, cât şi 

în compuşi hidrofobi. 

 Prin fracţionarea consecutivă etapizată, respectiv a compuşilor hidrofobi în 

solvenţi nemiscibili cu apa, urmată de extracţia hidroetanolica şi în final extracţia în mediul 

alcalin moderat, permite individualizarea compuşilor nutraceutici în recepturi delimitate 

specific pentru multiple aplicaţii. 

 Prin stabilizarea biomasei ceroase lipofile pe proteine deshidratate din zer în cazul 

produsului nutritiv, se realizează potenţarea acţiunii nutraceutice prin mărirea gradului de 

utilizare a produsului la nivel gastrointestinal, similar cu incorporarea licopenului pe acelaşi 

tip de proteine. 

 Utilizarea bicarbonatului de amoniu, ca agent de scindare a legăturilor de 

hidrogen intramoleculare în polizaharidele de tip β-(1,3)-Δ glucanice conjugate cu legături, 

conduce la eliminarea reactantului alcalin prin formarea compuşilor volatili de CO2 şi NH3, 

fără a necesita îndepărtarea în produsul terapeutic a unor compuşi de sinteză. 

 Reziduul final, prezintă o structură microporoasă, obţinută exclusiv prin operaţii 

fizice de difuziune, solvoliză şi dislocare a unor compuşi, fără remanenţe de compuşi chimici. 

 Reziduul se utilizează ca fertilizant, formator de humus în sol, sau ca biomasă 

microporoasă protejantă faţă de schimbările de temperatură (în izolaţii termice), având o 

densitate minimală per unitate de volum după uscare prealabilă. 

 Se prelucrează macromicete localizate în spaţiul carpatin din flora spontană, sau 

din culturile accesibile cu nivele investiţionale convenabile. 

 Instalaţia şi utilajele sunt sub formă de module integrabile care pot fi adaptate în 

numeroase alte procedee extractive de procesare a resurselor naturale. 
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INOVAȚII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE 

 

Siguranţa şi securitatea alimentară reprezintă un obiectiv prioritar al dezvoltării 

durabile. 

 

 

Siguranța și securitatea alimentară 

 

 

Premise:  

- explozia demografică; 

- necesar mai mare de hrană; 

- industrializarea creşterii animalelor de consum; 

- lărgirea excesivă a comerţului alimentar; 

- importul furajelor din zone cu standard sanitar deficitar; 

- procesare industrială excesivă (fabrici de alimente). 
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Calitatea alimentului 

 

 

Controlul biologic al alimentelor 
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Metode de identificare microbiologică și antigenică a patogenilor alimentari  

 

Metodele genetice în comparaţie cu investigaţia convenţională sunt: mai puţin utilizate 

în controlul alimentelor și necesită în prealabil o pre-îmbogăţire. 

 

Brevet de invenție RO 129397 (BOPI nr. 8/2019):  

Metodă şi dispozitiv pentru identificarea simultană a microorganismelor de tip 

Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter 

spp. din alimente 

 

Metoda conform invenţiei elimină dezavantajele soluţiilor cunoscute şi constă în 

cuantificarea intensităţii fluorescenţei emisiei de E. coli, Salmonella spp., L. monocytogenes, 

Campylobacter spp., luând ca referinţă lungimile de undă caracteristice din spectrul de 

fluorescenţă al fiecărui microorganism. 
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De asemenea, metoda permite stabilirea unei relaţii bine determinate între fluorescenţa 

aminoacizilor naturali şi tipul de microorganisme care au generat-o, prin faptul că, intensitatea 

fluorescenţei specifice este direct proporţională cu tipul şi cu concentraţia aminoacizilor 

excitaţi din structura microorganismului. 

Fluorescenţa caracteristică fiecărui microorganism ţintă este indusă utilizând ca sursă 

luminoasă de excitare o sursă cu spectru de emisie cunoscut care, scanează o probă de aliment 

condiţionată cu nano-particule paramagnetice de Fe3O4 funcţionalizate caracteristic. 

 

 

Principiul și succesiunea proceselor de funcționalizare a nanoparticulelor paramagnetice de magnetită 

(Fe3O4) 

 

Înainte de realizarea scanării optice nano-particulele funcţionalizate reticulate pe 

suprafaţa microorganismelor vor fi prelevate în formă concentrată cu ajutorul unei micro-

sonde magnetice, prin imuno-separare magnetică. 

 

 

Principiul metodei și structura software-ului de identificare biochimică vectorizată (orientată) 
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Dispozitivul conform invenţiei, elimină dezavantajele soluţiilor cunoscute prin aceea 

că permite monitorizarea continuă a probelor de analiţi din fluxul de alimente monitorizat. 

 

 

Schema dispozitivului conform invenției 

 

Acesta prezintă o structură multimodulară unitară care este formată din 

următoarele micromodule: 

 De prelevare şi condiţionare. 

 De poziţionare a probelor. 

 De marcare biochimică. 

 De separare magnetică prevăzut cu o microsondă magnetică automatizabilă care 

separă în mod controlat microorganismele marcate biochimic cu anticorpi specifici. 

 De detecţie care integrează o interfaţă optică pentru scanarea micro-sondei 

încărcată cu microorganismele marcate biochimic separate prin imuno-separare magnetică 

(constă dintr-o diodă laser şi un sistem de selecţie adecvat). 

 De comandă şi control care integrează o interfaţă electronică de prelucrare a 

semnalelor de detecţie achiziţionate şi o interfaţă grafică pentru echipamentele periferice 

necesare configurării parametrilor de detecţie, automatizării şi controlului dispozitivului. 
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Aplicarea invenţiei prezintă următoarele avantaje: 

 Dispozitivul prezintă o structură unitară, este portabil şi poate fi integrat flexibil în 

aplicaţii de detecţie a microorganismelor din alimentare, direct în fluxul de fabricare a 

acestora (preparare, ambalare, etc.). De asemenea, prezintă o formă atractivă creată de către 

inventator pe baza trăsăturilor morfologice ale bacteriilor pe care dorim să le detectăm, în 

funcție de suprafață (gospodăriile populației, restaurante, unități de procesare, abatoare, 

fabrici de alimente, școli, spitale, etc.).  

 

 

Exemple privind forma dispozitivului la:  

Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Salmonella, create de către inventator 

 

 Pot fi detectate, identificate şi monitorizate simultan mai multe tipuri de 

microorganisme ţintă, fără a compromite precizia şi timpul de răspuns. 

 Detecţia are loc fără a marca fluorocromic anticorpii specifici sau nano-particulele 

funcţionalizate. 

 Sistemul de detecţie este automatizat. 

 Sistemul elimină etapele intermediare de condiţionare a probelor. 

 Este îmbunătăţită precizia identificării microorganismelor prin limitarea apariţiei 

evenimentelor false de detecţie, datorate difuziei fluorocromilor de marcare. 
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METAMORPHOSIS 
 

Trăim într-o lume din ce în ce mai greu de înțeles. Nu doar că se schimbă, se 

și transformă în altceva, se metamorfozează. Prin schimbare, unele concepții se 

înlocuiesc cu altele, dar cele mai multe rămân la fel. 

Metamorfozarea, însă, implică o transformare mult mai radicală. Vechile 

certitudini ale societății moderne se prăbușesc apărând ceva nou. Pentru a înțelege 

acest tip de metamorfozare a lumii este necesar să explorăm noile începuturi. Să ne 

concentrăm asupra a ceea ce iese din tiparele vechiului. Să căutăm să înțelegem 

structurile și normele viitoare în frământarea prezentului. 

Oare Vasilica cea Frumoasă din basmele populare s-a gândit vreodată să o 

omoare pe Baba Yaga ca să scape de ea?! 

Nici pe departe! Dimpotrivă, s-a gândit la diferite strategii pentru a o 

învinge, pentru a o birui, lăsând-o în lumea sa veche și creându-și o altă lume, o 

lume nouă, a transformării totale, chiar și a formelor de relief. 

Să luăm drept exemplu cea mai importantă problemă pe care omenirea și-a 

pus în cap să o rezolve: schimbările climatice. Dacă acestea au loc sau nu într-

adevăr și dacă au, ce putem face pentru a le opri sau a le limita? 

La ora actuală suntem orbiți și punem accent pe soluții, ignorând faptul că 

schimbările climatice ar putea fi un agent al transformării, al metamorfozei. 

Acest lucru ne-a modificat deja modul nostru de a fi, de a trăi, de a gândi, 

căutând să acționăm asupra lumii și a naturii prin activitățile și politica noastră. 

Creșterea nivelului mării creează noi peisaje de inegalitate, trasând noi hărți ale 

lumii, ale căror linii cheie nu sunt granițele tradiționale dintre statele naționale, ci 

cotele deasupra nivelului mării. 

Natura ne provoacă ca și baba Yaga care reprezintă un catalizator al 

transformării, să creăm un mod cu totul diferit de conceptualizare a lumii și a 

șanselor noastre de supraviețuire în 

interiorul ei. 

Teoria metamorfozei depășește teoria societății mondiale de risc. Aici nu 

este vorba despre efectele secundare negative ale bunurilor și despre efectele 

secundare pozitive ale râurilor. Ele produc orizonturile normative ale bunurilor 

comune și ne propulsează dincolo de cadrul național, către o perspectivă 

cosmopolită. 

În metamorfozarea hibridă a omenirii, unii oameni s-au transformat din 

omizi în fluturi, alții din pietre în diamante. Alții dimpotrivă, în funcție de mediu s-

au adaptat și s-au transformat în cameleoni, în virusuri, simțind fiecare în felul său. 

Ceva nou este pe cale să se nască. O metamorfoză. O nouă complexitate 

organică. 

Eu consider că transformarea sub toate formele ei trebuie să fie neapărat 

cuantică și să ne raportăm la faptul că suntem piesele unui întreg. Fiecare cu rolul 

său în acest ansamblu. 

Acest lucru reprezintă o metamorfoză plină de grație și echilibru. Este vorba 

de a ne lăsa pe noi înșine și rasa umană să pătrundem acolo unde nu ne-am dat voie 

niciodată, în echilibrul naturii. Acest tip de metamorfozare cuantică care ajunge în 

fiecare colț al lumii naturale. 

Totul se inter-conectează în spațiu și timp. Și astfel ne putem conecta cu 

orice formă de viață: chiar și cu un copac! 
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TEME DE CERCETARE 

Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu" (INCE) 

 

Tema de cercetare Anul Instituția Direcția prioritară de 

cercetare 

Domeniul 

strategic 

6.2.12 - Conservarea 

sănătății biodiversității 

montane în beneficiul 

populației din 

Municipiul Vatra 

Dornei 

2018 

 

 

 

 

Academia Română/ 

Institutul Național de  

Cercetări Economice  

"Costin C. Kirițescu"  

(INCE) 

6.2. Valorificarea eficientă a 

patrimoniului național de 

resurse naturale și bioresurse 

montane din ”Strategia 

cercetării științifice în Academia 

Română 2014-2020” 

6. Cercetări 

pentru 

dezvoltarea 

durabilă a 

țării 

6.13.8 - Mecanisme 

inovative pentru 

eficientizarea 

sistemului educațional 

și a celui de sănătate 

publică adaptate 

specificității zonelor 

montane defavorizate 

2018 Academia Română/ 

Institutul Național de  

Cercetări Economice  

"Costin C. Kirițescu"  

(INCE) 

6.13. Calitatea vieții și 

evaluarea politicilor sociale din 

”Strategia cercetării științifice în 

Academia Română 2014-2020” 

6. Cercetări 

pentru 

dezvoltarea 

durabilă a 

țării 

6.1.17 - Cercetări și 

inovații privind 

dezvoltarea tehnologiei 

medicale și 

educaționale pentru o 

ecolonomie sustenabilă 

în România. 

2019 Academia Română/ 

Institutul Național de  

Cercetări Economice  

"Costin C. Kirițescu"  

(INCE) 

6.1. Direcţii ale dezvoltării 

economice durabile a României. 

Modele, scenarii, evaluări 

6. Cercetări 

pentru 

dezvoltarea 

durabilă a 

țării 

 

 Tema de cercetare 6.2.12 - Conservarea sănătății biodiversității montane în 

beneficiul populației din Municipiul Vatra Dornei. 

 

Este structurată astfel: 

o CAPITOLUL I. ”ECONOMIA ALBASTRĂ. ”O NOUĂ PERSPECTIVĂ DE 

ABORDARE A CERCETĂRII BIOECONOMICE. Biomasa regenerabilă – O alternativă 

de energie verde pentru România; Bioeconomia; Bio-mimetismul; Economia circulară; 

Ecolonomia; Eco-economia sau Economia Ecologică; Capitalul natural al economiei 
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ecologice: Biodiversitatea; Permacultura; Biotehnologia; Politica Ecologică. ”Politica Verde”. 

Eco-politica; ”Economia Albastră”.  

o CAPITOLUL II. STRATEGII ȘI POLITICI DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI. Descrierea patrimoniului natural al 

Municipiului Vatra Dornei; Flora și fauna; Caracterizarea hidrogeologică și zăcămintele de 

apă minerală; Calitatea solului; Arii protejate. 

o CAPITOLUL III. CONTRIBUȚII LA REALIZAREA UNEI ECO-

ECONOMII SUSTENABILE ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI. Eco-inovații în 

industria nutraceuticelor și a alimentelor funcționale în vederea realizării unei economii 

sustenabile în Municipiul Vatra Dornei (Propunere de proiect).  

 

 Tema de cercetare 6.13.8 - Mecanisme inovative pentru eficientizarea 

sistemului educațional și a celui de sănătate publică adaptate specificității zonelor montane 

defavorizate. 

 

Este structurată astfel: 

o CAPITOLUL I. REGENERAREA PRIN ECO-INOVARE PENTRU 

DEZVOLTAREA DURABILĂ (SUSTENABILĂ) A UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI DE CERCETARE DIN ZONELE MONTANE DEFAVORIZATE. 

Eco-inovarea pentru dezvoltarea durabilă a învățământului și cercetării. 

o CAPITOLUL II. STRATEGIA DE REGENERARE URBANĂ ÎN SCOPUL 

DEZVOLTĂRII DURABILE A ZONELOR MONTANE DEFAVORIZATE. Profilul 

socio-economic al zonelor montane defavorizate; Obiectivele strategiei naționale de 

dezvoltare durabilă a zonelor montane. 

o CAPITOLUL III. PROPUNERI DE ECO-PROIECTE PRIVIND 

SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR 

DIN ZONELE MONTANE DEFAVORIZATE. Creativitate și inovație didactică în scopul 

regenerării („înverzirii”) unităților de învățământ din municipiul Vatra Dornei; Contribuții la 

dezvoltarea durabilă a municipiului Vatra Dornei; Contribuții la dezvoltarea unei economii 

circulare și a eco-inovării în municipiul Vatra Dornei. 
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CONTRIBUȚII LA REALIZAREA UNEI ECO-ECONOMII 

SUSTENABILE ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI 

 

Eco-inovații în industria nutraceuticelor și a alimentelor funcționale în 

vederea realizării unei economii sustenabile în Municipiul Vatra Dornei 

(Propunere de proiect) 

 

„Nutraceuticele sunt produse alimentare care se pot consuma ca parte a dietelor uzuale 

pentru a obţine pe cale nutritivă efecte benefice pentru sănătate” (Robert Froid) 

 
În prezent întrepătrunderea unor multitudini de factori ambientali şi socioeconomici, 

justifică şi motivează preferinţele consumatorilor pentru consumul de produse nutraceutice ca 

alternative viabile, de menţinere a sănătăţii şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 

 

 
 

Vatra Dornei  

Sursă imagine: Alexandra Sandu 

 

Nutraceuticiele sau „bioceuticele” reprezintă alternative farmaceutice cu beneficii 

fiziologice.  

Escaladarea fără precedent la nivel global a radiaţiilor nocive, dar şi unele schimbări 

climatice, care se succed foarte rapid, pot depăşi mecanismele normale de echilibrare 
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homeostatică (mai ales pentru categoriile vulnerabile), determinând apariţia disfuncţiilor 

neurovegetative. 

 

 

Produse funcționale  

Sursă imagine: Simona Ivana 

 

Cuvântul „nutraceutic” este un portmanteau al cuvintelor „nutriție” și 

„farmaceutică”, introdus în anul 1989, de către președintele Fundației pentru Medicina 

Inovării, Stephen L. DeFelice. 

Multe popoare precum: indienii, egiptenii, chinezii, sumerienii, au folosit alimentele 

ca medicamente, folosind deviza: „Let food be thy medicine/ Lasă hrana să fie 

medicamentul tău”.  

Piața nutraceutică modernă a început să se dezvolte în Japonia în anii '80. Spre 

deosebire de plantele naturale și condimentele folosite ca medicamente tradiționale timp de 

secole în întreaga Asie, industria nutraceutică a crescut odată cu extinderea și explorarea 

tehnologiei moderne. 

Alimentele funcționale sunt fortificate sau îmbogățite pe timpul procesării și apoi 

comercializate, oferind un anumit beneficiu consumatorilor. Uneori, se adaugă substanțe 

nutritive suplimentare (cum ar fi adăugarea vitaminei D în lapte). 

PRODUSE 
FUNCȚIONALE 

Alimente 
funcționale 

Nutra-
cosmetice 

Farma-
nutraceutice 

Farma-
suplimente 

Băuturi 
funcționale 
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Health Canada, definește alimentele funcționale ca: „alimente obișnuite cărora li se 

adaugă componente sau ingrediente prin care oferă beneficii medicale sau fiziologice 

specifice, în afara efectului pur nutrițional”. 

 

În Japonia, toate alimentele funcționale trebuie să îndeplinească trei cerințe 

stabilite: 

1. Să fie mai degrabă prezente în forma lor naturală, decât sub forme de capsule, 

tablete sau pulbere. 

2. Să se consume în diete zilnic. 

3. Ar trebui să se reglementeze un proces biologic în speranța prevenirii și 

controlului bolilor. 

 

Nutraceuticele sunt produse derivate din surse alimentare, care oferă beneficii 

suplimentare sănătății, pe lângă valoarea nutritivă de bază ce se găsește în alimente.  

În funcție de jurisdicție, produsele, pot aduce remedii în prevenirea bolilor cronice, 

îmbunătățirea stării de sănătate, întârzierea procesului de îmbătrânire, creșterea speranței de 

viață, precum și sprijinirea structurii și funcțiilor organismului. 

Un raport de cercetare de piață a fost realizat în 2018. Astfel, s-a preconizat că piața 

mondială a nutraceuticelor ar putea însemna peste 80.700 milioane USD în 2019, definind 

acea piață drept: suplimente dietetice (vitamine, minerale, plante medicinale, etc.), alimente și 

băuturi funcționale. 

Producţiile cerealiere şi vegetale obţinute prin procedee intensive cu fertilizanţi de 

sinteză dirijate în special spre obţinerea de producţii sporite la hectar, prezintă aspecte 

negative majore (ca de exemplu: conţinuturi minimale în trofine cu rol catalitic, vitamine, 

nutrienţi minerali), respectiv în compuşi naturali bio-protectivi din categoria antioxidanţilor, 

energizanţilor naturali, a fito-estrogenilor, etc. 

Aceleaşi resurse, deja deficitare sub aspectul densităţii nutriţionale sunt preluate de 

către procesatorii din industria alimentară şi prelucrate cu ingrediente de sinteză din categoria 

E-urilor, care le oferă însuşiri senzoriale de gust, culoare şi aromă, precum și compuşi 

proveniţi din substanțe chimice, pentru a beneficia de o prelucrare mai rapidă şi de a asigura 

stabilitatea în timp, în vederea comercializării. 

În final, preţul de cost a alimentelor prelucrate industrial, se realizează în mare măsură 

în funcție de „impresiile gustative” şi în mai mică măsură, se pune preț pe adevărata lor 

valoare, sub aspect nutriţional. În ceea ce privesc cerințele de satisfacere a necesităţilor 
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metabolice, aceste alimente sunt dezechilibrate nutriţional, antrenând inevitabil numeroase 

disfuncţii fiziologice (cu predominanţa bolilor cardiovasculare, a imunodeficienţelor, a 

tulburărilor de comportament). 

În prezent la nivel global, consumul şi comercializarea diferitelor categorii de produse, 

cunoscute şi încadrate ca nutraceutice, înregistrează cifre de afaceri de ordinul miilor de 

miliarde de euro.  

 

Beneficiile acestora pentru sănătatea umană constau în: 

- reducerea bolilor cardiovasculare şi a cancerelor; 

- prevenirea hipertensiunii; 

- scăderea colesterolului şi a excesului ponderal; 

- prevenirea osteoporozei, a artritelor, a degenerării maculare; 

- tratamentul simptomatic al menopauzei; 

- echilibrarea funcției hormonale; 

- a îmbunătățirii memoriei şi a capacităţii de concentrare; 

- terapii biologice nespecifice pentru a preveni procesele de îmbolnăvire şi a 

îmbunătăţi calitatea vieţii. 

 

Nutraceuticele se prezintă de obicei în forme concentrate, respectiv comprimate, 

pastile, pulberi, tincturi, ca atare sau în combinaţie cu alte preparate. Astfel, resursele 

forestiere din Municipiul Vatra Dornei pot fi folosite ca substraturi pentru obţinerea unor 

produse nutraceutice bio-protective de mare calitate. 

Abundența compuşilor naturali în produse forestiere (accesorii în frunzişuri, cetini, 

scoarţe, rădăcini, răşini, ale unor arbuşti şi arbori din arealul forestier), din această zonă, cu 

conținut ridicat în compuşi naturali bio-protectivi, pot justifica acţiunile de scindare şi de 

concentrare din matricea vegetală. 

În unele cazuri, în special în zilele calde, reziduurile de la gatere se deversează în ape 

pe care le poluează la nivelul acestei zone montane. 

Cercetările efectuate în acest studiu, privind valorificarea resurselor forestiere 

accesorii, din Municipiul Vatra Dornei, ar putea aduce plus valoare privind aspectul 

procedeelor fezabile de extracţie a unor compuşi bioactivi cu utilizare extinsă în formularea 

recepturilor nutraceutice.  

S-a demonstrat cu aparatura analitică avansată (cromatografie de lichide de înaltă 

performanţă HPLC-DAD şi confirmare spectrală MS), în această zonă, prezenţa în frunzişuri, 
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scoarţe, cetini şi unele fructe de pădure, a unui nivel ridicat de: bioflavonoide, 

proantocianidine, catechine, acizi fenoli carboxilici, acizi graşi nesaturaţi omega 3 şi omega 6, 

uleiuri esenţiale, terpenoide, pigmenţi antocianidinici şi carotenoidici. 

Fito-chimicalele, identificate în diversele reziduuri forestiere nedigestibile ca atare, 

corespund numeroaselor structuri naturale evidenţiate ca fiind substanțe bioprotective.  

Prin disponibilizarea şi integrarea în excipienţi adecvaţi sub formă fluidă sau 

pulverulentă a compuşilor naturali cu însuşiri preventive sau curative pentru numeroase 

afecţiuni, s-ar putea realiza o stație micropilot de produse nutraceutice, în dorința 

comercializării și valorificării profitabile. 

 

Pe de altă parte profitând de beneficiile apelor minerale bicarbonate calcice-

magnezice și a bogăției vegetației din această zonă (zmeur, afin, merișor, soc, măceș, 

sunătoare), ar putea fi dezvoltate spre comercializare, produse nutraceutice fluide de 

tipul:  

- băuturilor răcoritoare carbogazoase şi a siropurilor tonice; 

- lichiorurilor medicinale şi de tip desert; 

- produselor încorporate pe suporturi sub formă de pastile, comprimate sau gelule; 

- concentrate solubile cu potenţial nutraceutic diversificat (care pot fi încorporate în 

produse: zaharoase, jeleuri, creme, îngheţate, produse de patiserie şi de panificaţie, 

produse lactate şi chiar în produse de carne, pentru îmbunătăţirea însuşirilor 

reologice). 

 

 
 

Zmeur (Vatra Dornei) 

Sursă imagine: horticultura-plante.ro 
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Obiectivul general al proiectului: 

 Obţinerea de produse nutraceutice cu implicaţii fiziologice relevante în 

promovarea sănătăţii şi a calităţii vieţii la nivelul actualelor progrese înregistrate în ştiinţele 

nutriţionale. 

 Obţinerea de compuşi bioactivi din resursele forestiere accesorii integrabile, în 

receptori nutriţionali sub formă concentrată, în vederea asigurării cerinţelor de siguranţă şi 

securitate alimentară. 

 Valorificarea superioară a unor resurse forestiere accesorii, în prezent ineficient 

valorificate. 

 Implementarea tehnologiilor de procesare a unor resurse naturale din arealul 

forestier la nivele investiţionale accesibile. 

 Ofertarea de oportunităţi de dezvoltare în zona montană din Municipiul Vatra 

Dornei.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Organizarea colectării, condiţionării şi transportului produselor accesorii 

forestiere, în perioadele de maximă acumulare a compuşilor bioactivi. 

 Efectuarea operaţiilor de scindare extractivă a produşilor bioactivi cu procedee 

avansate în direcţia minimizării aportului termic. 

 Selectarea resurselor bazate pe efecte sinergice maximizate, sub aspectul 

potenţialului bioprotectiv global şi a însuşirilor de echilibrare nutriţională. 

 Recuperarea ecologică a constituenţilor organici şi minerali din stereo-structurile 

lignocelulozice în etape complementare extracţiei solvolitice. 

 

Contribuții la realizarea unei economii circulare prin valorificarea 

resurselor forestiere accesorii din Municipiul Vatra Dornei  

(propunere de proiect) 

 

Scopul proiectului: valorificarea superioară a unor resurse accesorii, care până în 

prezent au fost prea puţin luate în considerare, în unele cazuri constituind un balast 

(rumegușurile, cetinile, scoarţele).  
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Alte resurse din arealurile forestiere din această zonă (fructele de pădure, ciupercile, 

răşinile), se recoltează numai sezonier şi în majoritatea cazurilor neprofitabil din punct de 

vedere economic, având în vedere valoarea reală a acestor produse nutraceutice. 

Prelucrarea organizată, prin fracţionarea şi concentrarea compuşilor bioactivi, 

are în vedere realizarea de produse direcţionate specific acţiunilor de bio-protecţie şi de 

energizare încorporate în excipienţi care să le asigure stabilitatea în timp. Acest lucru va 

reprezenta o reală oportunitate de creştere a competitivităţii economice pe plan local. 

În prezent din România se exportă cantităţi apreciabile din aceste resurse, iar în lipsa 

unui sector organizat de prelucrare a acestora, (plante medicinale, fructe de pădure, scoarţe, 

frunzişuri, răşini), se preferă ca extractele fito-terapeutice fluide, sau încorporate pe suporturi, 

să fie importate din ţări precum: Spania, Germania, Italia, China, etc.  

Aceste extracte se porţionează la nivel autohton sub formă de comprimate, pastile sau 

gelule, cel mai adesea comercializate sub diverse forme de recepturi de suplimente 

alimentare. Devine evident că un astfel de circuit al bio-nutrienţilor, respectiv exportul 

resurselor primare autohtone şi importul acestor produse procesate în alte arealuri regionale 

care dispun de tehnologii avansate, nu poate fi decât dezavantajos pentru această zonă 

montană. Din acest punct de vedere, nivelul compuşilor bioactivi în raport cu biomasa 

organică a resurselor primare, se situează la valori scăzute care nu depăşesc 20% din substanţa 

uscată a substraturilor prelucrate. 

În cazul în care disponibilizarea extractivă se realizează de către procesatorii 

autohtoni, prelucrarea biomasei permanente cu nivel ridicat de umiditate, nu prezintă prea 

mare interes întrucât condiţionarea şi uscarea necesită costuri ridicate. 

Implementarea unui procedeu integrat de procesare a resurselor primare prin etape 

consecutive de extracţie solvolitică şi de utilizare ulterioară a biomasei organice în etape care 

se succed până la destructuralizarea integrală a reziduurilor, cu reintegrarea în sol a azotului, 

fosforului şi potasiului, va fi în măsură să reprezinte atât modalităţi de obţinere a unor 

profituri substanţiale în urma prelucrării resurselor primare, cât şi profituri în perspectivă prin 

realizarea sustenabilităţii mediului ambiental. 

De asemenea, întrucât resursele forestiere accesorii sunt situate îndeosebi în zonele 

montane şi submontane, cu mai puţine oportunităţi de utilizare a forţei de muncă locale, 

derularea proiectului, ar putea constitui o motivaţie pentru investiţii similare în alte arealuri ce 

prezintă oportunităţi similare, dat fiind cantităţile foarte mari şi diversificate de produse 

forestiere accesorii. 
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Vatra Dornei  

Sursă imagine: Cătălin Gabor 

 

 

Vatra Dornei  

Sursă imagine: Cătălin Gabor 
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Realizarea proiectului conform obiectivelor enunţate cu antrenarea deopotrivă a unor 

procedee profitabile de prelucrare şi de sustenabilitate ambientală, răspunde pe deplin 

dezideratelor de dezvoltare tehnologică inovativă, promovate de către Uniunea Europeană. 

Studiile efectuate în Brevetul de invenție, nr. 127492, intitulat: „Procedee de 

obținere a unor produse nutraceutice bioprotective pe bază de Ganoderma”, oferă 

oportunitatea realizării unui proiect de cercetare, punând accent pe procesarea resurselor 

forestiere accesorii din arealul montan din Municipiul Vatra Dornei, în scopul obţinerii unor 

multitudini de produse nutraceutice.  

Cercetările au fost continuate prin elaborarea unor studii publicate în reviste ISI și BDI 

privind acest aspect. Acest lucru s-a realizat cu echipamente analitice avansate (tehnici 

cromatografice şi spectrale).  

Categoriile de compuşi bioactivi care au fost identificați în resursele montane din 

Municipiul Vatra Dornei, sunt reprezentate de: 

 

 

 

De menţionat prezenţa acestor compuşi uneori în cantităţi mai mari în structurile 

vegetale indigestibile (ca de ex: în pieliţe, sâmburi şi scoarţe). 

ULEIURI ESENȚIALE 

LACTONO-TERPENE 

PIGMENȚI CIANICI CAROTENOIDICI ȘI CLOROFINIENI 

TERPENOIDE 

FIBRE SOLUBILE 

ALFA ȘI BETA GLUCANICE 

POLIZAHARIDE 

STILBENE 

SAPONINE 

ACIZI GRAȘI NESATURAȚI (OMEGA 3 ȘI OMEGA 6) 

FITOESTROGENI 

CATECHINE 

LIGNANI 

ERGOSTEROL 

FITOSTANOL 

FITOSTEROL 

ACIZI FENOL CARBOXILICI 

ANTOCIANIDINE 

PROANTOCIANIDINE 

IZOFLAVONE 

BIOFLAVONOIDE 
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Dintre compuşii relevanţi decelaţi sub aspectul potenţialului extractiv, s-au evidenţiat 

bioflavonoidele şi acizii fenol carboxilici din frunzele unor arbori şi arbuşti forestieri, după 

cum urmează: 

 Bioflavonoidele: luteolină, mircetină, quercitină, kaempferol, isorhamnetin, în 

frunzele de afin, mur, zmeur, cătină, păducel, cireş sălbatic, frasin. 

 Acizii fenol carboxilici: paracumaric, ferulic, cafeic, clorogenic, siringic, galic, 

elagic, cu predominanţa acidului elagic cu însuşiri antivirale în frunzele de zmeur. 

 Pigmenţii antocianidinici: peonidină, pelargonidină, petunidină, delfinidină, 

cianidină, malvidină, s-au identificat în fructele de afin, de zmeur, de mur, de coacăz, de soc, 

de scoruş, de păducel, de porumbe, în cantităţi apreciabile. 

 Acizi graşi nesaturaţi omega 3 şi omega 6: în pulpa şi în seminţele de cătină şi 

în sâmburii de zmeur. 

 Cantităţi importante de ergosterol, terpenoide, acizi ganoderici, alfa şi beta 

glucani, polizaharidici: cu înalt potenţial de imunomodulare au fost identificați în ciupercile 

alimentare şi terapeutice (de ex: Pleurotus ostreatus, Ganoderma lucidum, Ganoderma 

applanatum şi Trametes versicolor). 

 Produse relevante sub aspect nutraceutic, se pot regăsi la nivele reprezentative în 

uleiurile esenţiale, ale unor arbori şi arbuşti forestieri respectiv din ienupăr, brad, pin (muguri 

şi răşină de pin). 

 În cereale şi leguminoase: în special în cele provenite din culturi ecologice: ovăz, 

orz, secară, hrişcă, soia, mazăre, fasole, linte, năut. S-au pus în evidenţă compuşi cu înaltă 

capacitate antioxidantă: bioflavonoidele, izoflavonele, genistein şi daidzein, lignanii, 

matairesinol şi secoisolariciresinol, saponine, fibre solubile conjugate cu agliconi aromatici, 

macro şi micro nutrienţi minerali. 

S-au izolat uleiuri esenţiale cu însuşiri anti-fungice şi antivirale, din unele plante 

condimentare existente în arealul autohton: cimbru, mărar, mentă, fenicul, coriandru, busuioc. 

Compuşii bioactivi din leguminoase şi graminee, precum şi uleiurile esenţiale din 

plantele condimentare, ar putea reprezenta materiale auxiliare şi excipienţi de incorporate şi 

aromatizare suplimentară în componenţa produselor nutraceutice pentru interacţiuni sinergice. 

Tehnologia propusă la temperatura mediului ambiant, nu produce denaturări în 

structura componenţilor bioactivi, care sunt protejaţi de oxidare prin adaos de acid ascorbic de 

0,5%. 
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Fluxul tehnologic este susţinut de o succesiune de etape, care asigură randamente 

optime de extracţie, concentrare şi încorporarea pe excipienţi adecvaţi a compuşilor bioactivi 

(pentru a fi încorporaţi în doze adecvate obţinerii efectelor fito-terapeutice scontate pentru 

diferitele tipuri de resurse). 

Utilajele se integrează pe o platformă tehnologică pe care materiile prime în prealabil 

condiţionate şi spălate, se introduc într-un utilaj de uscare în trei trepte de temperatură, cu 

ventilaţie diferenţiată şi consumuri minimale de energie.  

După uscare, substraturile se macină separat, respectiv frunzişurile în una din mori, iar 

substraturile mai intens rigidizate din categoria scoarţelor, în altă moară.  

Extracţia solvolitică se realizează într-un extractor automatizat care facilitează o 

extracţie optimizată, prin aplicarea de şocuri alternative de presiune (până la 8 bari) şi prin 

percolarea substratului cu agentul solvolitic la hidromodule cuprinse între 1:6- 1:12 : 

extractant. 

Dispersia rezultată este separată iniţial prin presare, într-o presă cu şnec, iar apoi 

separată de eventualele particule mai uşoare, într-un separator centrifugal.  

Extractul limpede poate fi utilizat ca atare sau concentrat, prin distilare în vid la 

maxim 45
0
C, iar ulterior omogenizat cu alte extracte sau ingrediente, pentru a realiza recepturi 

de suplimente fluide cu adresare specifică anumitor întrebuinţări fito-terapeutice. 

Reziduul remanent se procesează în continuare, ca substrat pentru cultura ciupercilor 

sau pentru furajarea rumegătoarelor. De asemenea, poate fi condiţionat pentru obţinerea de 

fertilizanţi naturali.  

Structura microporoasă, rezultată în urma extracţiei solvolitice şi a ulterioarei 

destructuralizări cu macromicete, prezintă o mare capacitate de retenţie a apei şi a 

electroliţilor, precum și însuşiri protective, termoizolante pentru unele culturi agricole 

sensibile faţă de schimbările extreme ale temperaturilor, survenite în intervale de timp foarte 

scurte (aşa cum s-a întâmplat frecvent în ultimii ani). 

Extracţiile compuşilor bioactivi în sistemul enunţat, pot fi realizate deopotrivă pentru 

compuşii lipofili cu solvenţi organici nepolari (ca de ex: hexanul, sau cu solvenţi polari), cât și 

pentru compuşii hidrofili, de obicei cu soluţii hidroetanolice. 

Concentraţia extractului hidroetanolic, depinde în acest caz, de natura compuşilor 

constituenţi (de ex: acizii fenol carboxilici), se extrag la nivele de 50% etanol, dar structurile 

de tip flavonoidic necesită concentraţii de 70% etanol. 

Prin aplicarea procedeului conform brevetului de invenţie menţionat, s-au obţinut 

următoarele categorii de extracte cu utilizările aferente: 
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Extracte hidroetanolice purificate 

 

Concentraţii ale etanolului între 10-70%v/v, purificate prin presare şi centrifugare. 

Raport substrat extractant 1:6-1:12.  

Aceste extracte reprezintă o bază de obţinere a produselor din categoria: tincturilor, a 

aperitivelor tonice, siropurilor, băuturilor răcoritoare, lichiorurilor respectiv a suplimentelor 

alimentare fluide cu potenţial de implicare în afecţiuni cardiovasculare, neuroendocrine, 

respiratorii.  

Prezintă de asemenea, potenţial energizant de imuno-modulare, sau antioxidant, în 

funcţie de natura compuşilor bioactivi dislocaţi din matricea vegetală.  

Conţinutul în compuşi bioactivi poate prezenta variaţii între 2-12%, iar în funcţie de 

raportul dintre extractanţi şi substratul vegetal deshidratat, nivelul compuşilor solubilizaţi 

(organici şi minerali), poate varia între 15-35% din substanţa uscată a materialului procesat. 

 

Extracte hidroetanolice cu nivel avansat de concentrare 

 

Concentrarea extractelor poate atinge valori maximizate la nivele de 4-6 ori mai mari 

faţă de extractul iniţial, iar pentru unele extracte, concentraţia în substanţă uscată, se cifrează 

la valori de 65-80%.  

Această concentrare, facilitează încorporarea compuşilor bioactivi, în volume 

minimale pe suporturi adecvate (ca de ex.: celuloză microcristalină, carboximetilceluloza, 

alginaţi, dioxid de siliciu), cu sau fără adaosuri de vitamine şi nutrienţi minerali.  

Extractele concentrate încorporate pe suporturi solide, de obicei cu mici adaosuri de 

lubrifianţi (ca de ex: stearatul de magneziu), se porţionează sub formă de tablete sau 

comprimate, în doze individualizate, care permit o standardizare riguroasă a nivelelor 

compuşilor cu acţiune nutraceutică.  

Nivelul compuşilor bioactivi încorporaţi în pastile, gelule sau comprimate poate 

prezenta variaţii foarte mari de la 0,1-90% din greutatea unui comprimat care în general se 

cifrează la valori de 1-2 gr., iar ambalajele se dimensionează în mod uzual pentru consumuri 

lunare de 30-60 comprimate/ambalaj. 

Denumirea generică sub care se comercializează această categorie de produse adresate 

consumului zilnic individual, este de suplimente alimentare. 
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Extracte hidroetanolice deshidratate prin atomizare 

 

Extractele purificate, pot fi stabilizate la nivele de 90-92% substanţă uscată, în 

instalaţii de atomizare pe suporturi pulverulente solubile, similare cu atomizoarele în care are 

loc deshidratarea laptelui.  

Suporturile preferenţiale sunt malto-dextrinele sau proteinele din zer lipsite de grăsimi. 

Durata foarte mică de evaporare a solvenţilor prin pulverizarea micronizată, nu 

cauzează deteriorări majore ale stereo-structurilor naturale bioprotective.  

Extractul iniţial, anterior atomizării, împreună cu excipientul de încorporare, este 

necesar să fie introdus la concentraţii de minim 15% substanţă uscată. 

Extractele atomizate sub formă pulverulentă, prezintă oportunităţi deosebite pentru 

obţinerea categoriilor de produse comercializate, sub denumirea generică de alimente 

funcţionale, întrucât permit o integrare a compuşilor bioactivi stabilizaţi într-o largă categorie 

de produse alimentare (ca de exemplu: produse de panificaţie şi de patiserie, produse de 

carne, produse lactate, produse zaharoase concentrate). 

Se vizează creșterea valorii nutraceutice a alimentelor obişnuite, prin adaosul şi 

ingerarea de compuşi bioactivi cu potenţial de implicare în homeostazia energetică şi în 

echilibrarea disfuncţiilor fizice şi cognitive. 

 

Extracte hidroetanolice încorporate pe suporturi gelifiante 

 

O altă formă de administrare a extractelor obţinute o reprezintă încorporarea acesteia 

în dispersii glucidice acidificate, gelificate pe pectină, sau pe gelatina alimentară.  

Sub această formă, însuşirile senzoriale, pot fi foarte atractive, în special dacă se 

adaugă pentru aromatizare, extracte din resurse forestiere care conţin uleiuri volatile (ca de 

ex: din ienupăr, brad - preferabil cetină de brad Duglas, muguri sau răşină de pin).  

Aceste dispersii, prezintă un aspect translucid şi pot fi colorate diferenţiat cu mici 

adaosuri de extracte antocianidinice (ca de ex: cu extracte din afin, mur, zmeur, scoruş, 

măceş). 

De asemenea, pot fi porţionate sub formă de gelule, iar ulterior pot fi copertate cu o 

suspensie de ciocolată amăruie. 

Sub aspectul beneficiilor fito-terapeutice, conţinutul în terpenoide şi în pigmenţi 

antocianici, poate prezenta importante însuşiri în reglarea metabolismului carbohidraţilor şi a 
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lipidelor cu aplicaţii în tratamentul disfuncţiilor neurovegetative, al inflamaţiilor şi de reglare 

a micro-circulaţiei sanguine, în special la nivelul creierului. 

  

Context 

 

Acest studiu va reprezenta etapa iniţială în valorificarea produselor forestiere 

accesorii, conform brevetului de invenţie menţionat, oferind linia de extracţie şi de purificare 

a compuşilor bioactivi integrabili în produsele nutraceutice.  

Etapele de solvoliză extractivă, se pot aplica similar pentru mai multe categorii de 

substraturi vegetale respectiv: frunzişuri, cetini, scoarţe, muguri, fructe și flori.  

Diferenţierile se referă la parametrii extractivi, care  se modifică în funcţie de 

rigiditatea substraturilor şi de natura compuşilor bioactivi, cu restul componenţilor organici 

din matricea vegetală. Aceste aspecte diferenţiază preţul utilităţilor, duratele de procesare şi 

cantităţile de substrat ce pot fi prelucrate/şarjă. 

În prezent, asistăm la o veritabilă presiune a numeroaselor firme multinaţionale, în 

ofertarea de produse fito-terapeutice mai mult sau mai puţin credibile, sub aspectul 

beneficiilor reale pentru sănătate, dar în majoritatea cazurilor sunt comercializate la preţuri de 

cost nu întotdeauna accesibile la nivelul cerinţelor globale ale populaţiei.  

În acest context, se impune a reconsidera resursele de care dispunem la nivel autohton 

şi mai ales posibilităţile de procesare profitabilă, pentru a fi în măsură să răspundem 

necesităţilor pieţii la preţuri de cost mai accesibile, având în vedere actualele opţiuni pentru 

tratamentele preventive şi curative cu produse naturale. 

Escaladarea nivelului poluanţilor ambientali şi stresul cotidian, integrează şi motivează 

o abordare holistică în satisfacerea cerinţelor de sănătate.  

Produsele nutraceutice pot optimiza funcţiile fiziologice ale organismului uman, în 

scop curativ şi în prevenirea bolilor cronice. 

Dintre ţintele atractive pentru tratarea cu ingrediente bioactive naturale, integrate în 

dietele zilnice menţionăm: bolile cardiovasculare, reumatismele, neoplaziile, diabetul, 

disfuncţiile gastrointestinale, neurovegetative, imunitatea scăzută. 

Prin acest studiu se are în vedere depăşirea actualului nivel calitativ de produse 

nutraceutice comercializate în prezent, bazate mai ales pe practici empirice, sub raportul 

nivelului componenţilor bioactivi.  
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Se va lua în considerare, obţinerea de extracte standardizate şi riguros cuantificate, sub 

aspectul dozelor de ingerare care pot asigura răspunsuri fiziologice relevante. 

Se va reevalua potenţialul nutraceutic al resurselor deja consacrate ale domeniului, dar 

se vor avea permanent în vedere cele mai avansate cercetări, în privinţa efectelor noilor 

categorii de compuşi cu implicaţii fiziologice complexe în energetismul celular şi în 

mecanismele de echilibrare homeostatică a funcţiilor vitale (cum ar fi de ex.: implicarea 

terpenoidelor în modularea receptorilor nucleari a acidului gingkolic în tumorigeneză, a 

proantocianidinelor, în sindromul metabolic, sau a „biomodulatorilor inteligenţi”, extraşi din 

unele ciuperci - informaţii la nivelul anilor 2009-2011). 

Prin standardizarea extractelor din punctul de vedere al asigurării nivelului 

corespunzător al compuşilor prioritari pentru efectul fitoterapeutic, se va asigura în 

perspectivă o bază fezabilă de colectare şi condiţionare a resurselor deţinătoare de compuşi 

bioactivi.  

De asemenea, producerea nutraceuticelor din resurse existente prioritar în ţară, fără 

taxele de procesare ale extractelor concentrate din importuri, va fi în măsură să asigure 

accesul la produsele nutraceutice a unor categorii mult mai largi de consumatori şi deci 

costuri globale mai mici în direcţia susţinerii cheltuielilor pentru activităţile medicale. 

 

În ceea ce privesc compuşii bioactivi care se preconizează a se regăsi în extractele 

destinate obţinerii de produse nutraceutice, se iau în vedere prioritar următoarele 

categorii: 

 Compuşi cu potenţial antioxidant: bioflavonoide, acizi fenol carboxilici, lignani, 

proveniţi din frunzişuri scoarţe, fructe şi flori. Vitamina C din măceşe şi cătină. 

 Compuşi cu potenţial energizant, termogen: terpenoide, lactone terpene, salicina, 

oxo-sterol, epi şi galocatechinele din unele ciuperci şi scoarţe. 

 Compuşi cu potenţial imunomodulatori: alfa şi beta polizaharidele din unele 

ciuperci, acizii ganoderici şi aplanoxidici din speciile de ganodermă. 

 Compuşi cu potenţial de stimulare a funcţiilor cognitive şi a memoriei: pigmenţi 

antocianici din fructele de pădure, terpeno-lactonele din frunzele de Ginkgo Biloba. 

 Compuşi cu potenţial antireumatismal şi antiinflamator: acizii abietici şi 

dehidoabietici, din răşinile de conifere şi din mugurii de pin. 

 Compuşi cu potenţial anti-fungic şi antiviral: uleiurile esenţiale din ienupăr, brad şi 

pin. Acidul elagic din frunzele de zmeură. Taninurile hidrolizabile din scoarţele de 

cătină. 
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Beneficiile procesării resurselor forestiere accesorii, se vor concretiza şi prin 

menţinerea însuşirilor senzoriale de gust, culoare şi miros, aspect care atestă oportunitatea 

tehnologiei preconizate. Aceasta întrucât practic se va lucra la temperatura camerei, prevenind 

astfel degradările termice inerente procedeelor tradiţionale de tipul decocturilor. În acest fel, 

produsele finite, ar putea prezenta o atractivitate suplimentare prin gust şi culoare 

personificate selectiv. 

 

Investigaţii pe teren în scopul reevaluării resurselor naturale disponibile în 

prezent şi în perspectivă: 

 Reevaluarea resurselor din flora spontană existentă în arealuri forestiere, corelată 

cu oportunităţile de infrastructură din punctul de vedere al recoltării condiţionării şi 

transportului. 

 Identificarea oportunităţilor de extindere a unor culturi dirijate ecologic, 

favorabile sub aspect pedoclimatic acumulării compuşilor bioactivi. 

 Stabilirea relaţiilor contractuale, ferme cu deţinătorii resurselor primare, pentru 

livrarea materiilor prime la termene fezabile pentru un flux continuu de fabricaţie. 

 

Evaluarea permanentă a nivelului compuşilor bioactivi din resursele primare şi a 

potenţialului extractibil al acestora din matricea vegetală: 

 Implementarea continuă a metodelor avansate de evaluare analitică 

(cromatografice, spectrale şi de microscopie electronică), adecvate categoriilor de 

compuşi nutraceutici şi a interrelaţiilor stereo-structurale cu biomasa organică. 

 Evaluarea analitică a dinamicii de acumulare a compuşilor bioactivi din diverse 

structuri vegetale, pentru a contura perioadele în care acumularea acestora este 

maximă (diferenţiat pentru fiecare categorie de resurse). 

 

Cercetări în scopul stabilirii celor mai adecvate metode de condiţionare şi de 

depozitare a diverselor tipuri de resurse, pentru menţinerea integrală a însuşirilor bio-

protective şi minimizarea degradărilor stereo-structurale: 

 Cercetări comparative a performanţelor calitative ale metodelor de uscare. 

 Stabilirea corelaţiilor dintre perioada de stocare şi degradările minime în funcţie 

de categoriile de resurse. 
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Amenajarea spaţiilor de extracţie, purificare, încorporare pe excipienţi şi de 

porţionare în doze adecvate a extractelor fluide (în conformitate cu legislaţia în vigoare 

şi reglementarea normelor HACCP), privind regulile de bună practică în domeniu: 

 Optimizarea parametrilor de extracţie, concentrare şi purificare a extractelor 

conform cerinţelor de siguranţă şi securitate alimentară. 

 

Sistematizarea traseelor de utilităţi şi prestabilirea consumurilor în vederea 

nominalizării capacităţilor aferente aplicaţiei: 

 Amenajarea spaţiilor în linii tehnologice modulare, în vederea optimizării 

operaţiilor de resurse, condiţionare, extracţie, purificare, omogenizare, dozare şi 

depozitare a produselor şi preparatelor nutraceutice. 

 Stabilirea capacităţii utilajelor în sistem modular diferenţiat (corelat cu greutatea 

şi volumul specific al resurselor), care să asigure un flux de fabricaţie continuu. 

 

Licitarea în vederea achiziţiei utilajelor conducătoare (conform fluxului 

tehnologic stabilit), pentru extracţia solvolitică şi încorporarea extractelor concentrate 

în produse nutraceutice, conform normelor de siguranţă şi securitate alimentară: 

 Licitarea de utilaje confecţionată din materiale care să nu afecteze componenţa și 

stereo-structura diferitelor categorii de compuşi bioactivi. 

 Licitarea de utilaje cu un nivel înalt de finisare a incintelor de prelucrare pentru a 

realiza în condiţii optime operaţiile de curăţire aferente derulării şarjelor de 

fabricaţie. 

 

Amplasarea medicamentelor pe flux, testarea curbelor de proces pentru şarjele 

demonstrative şi conducătoare: 

 Stabilirea marjelor de reproductibilitate sub aspectul nivelului compuşilor 

bioactivi şi a excipienţilor de incorporare pentru diverse categorii de produse 

nutraceutice. 

 

Rezultatele anticipate 

 

Prin acest studiu ar putea fi elaborată o altă categorie de nutraceutice. Studiile au fost 

demarate la nivel de laborator şi se are în vedere extinderea lor, întrucât în literatura de 

specialitate a ultimilor ani, există informaţii ce fundamentează importanţa nutraceuticelor 
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aditivate cu aceşti componenţi, în afecţiuni majore respectiv în: cancer, boli cardiovasculare, 

sindromul metabolic, afecţiuni neuropsihice. 

 

În această categorie se încadrează: 

 Concentratele terpenoidice (terpeno-lactone). 

 Concentratele terpenoidice din ciuperca Ganoderma lucidum (acizi ganodenici 

oxigenaţi. 

 Concentratele terpenoidice din ciuperca Ganoderma applanatum (acid 

aplanoxidic). 

 Concentratele terpenoidice din răşina de pin (acid abietic şi derivaţii). 

Din numeroase resurse forestiere accesorii (ca de ex.: din cetină de brad, preferabil 

brad Duglas, ienupăr, muguri de pin, răşină de pin, izmă de pădure, scoarţă de cireş sălbatic), 

s-au extras constituenţi bioactivi cu însuşiri nutraceutice, alături de compuşi cu însuşiri 

aromatizate deosebite.  

Aceste extracte s-au integrat pe suporturi gelifiante slab acidulate (pectină şi gelatină 

alimentară), produsele rezultate cu foarte bune însuşiri organoleptice de miros, culoare şi gust 

s-au porţionat şi s-au copertat cu ciocolată amăruie. Acest gen de produse foarte atractive, se 

doreşte de asemenea să fie realizate şi extinse prin derularea acestui studiu. 

Pentru unele fructe de pădure cu caracter sezonier (ca de ex.: zmeur, afinele, cătina şi 

coacăzele), s-au identificat oportunităţi de valorificare superioară prin fracţionarea acestora 

rezultând sucul celular şi reziduul format din pieliţe şi sâmburi. 

La nivel de micropilot, sucul celular s-a încorporat pe suporturi pulverulente prin 

atomizare, respectiv pe proteine solubile din zer (produsul WPC-80) şi pe maltodextrine, 

excipienţi adecvaţi pentru stabilizarea îndelungată a compuşilor bioactivi.  

Produsele atomizate s-au încorporat în gelule în doze fezabile pentru consumul 

individualizat respectiv 0,4-0,5 gr./celulă. 

Reziduul remanent, s-a extras ulterior cu etanol de 50-70% v/v, acidulat la PH-3,5-4, 

rezultând un concentrat fluid, cu un conţinut ridicat în antocianidine şi bioflavonoide, care s-a 

integrat împreună cu alte categorii de extracte în recepturile suplimentelor fluide prezentate 

anterior. 

În final, apreciem că toate aceste produse şi altele similare provenind din resursele 

forestiere accesorii ale zonei montane Vatra Dornei, pot fi obţinute şi extinse profitabil prin 

derularea activităţilor. 
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Sisteme inteligente, adaptive de recunoaștere a tipurilor de microorganisme 

și determinarea numărului acestora 

(Propunere de proiect) 

 

În ultimii ani, datorită creșterii puterii sistemelor de calcul și a calității camerelor 

digitale, tehnicile de recunoaştere a obiectelor şi clasificării automate a imaginilor, au început 

să se dezvolte și să aibă o importanță deosebită în toate domeniile de activitate.  

Prin sintagma „recunoaşterea obiectelor şi clasificarea automată a imaginilor” 

(Pattern Recognition and Classification), se înţelege capacitatea calculatorului, prin softul său 

specializat, de a determina conţinutul unei imagini imitând cât mai real capacitatea umană de 

„citire" a imaginilor, în vederea luării unor decizii ulterioare.  

Prin clasificarea automată a imaginilor se înţelege de fapt o categorie de tehnici, 

metode şi algoritmi de recunoaştere a obiectelor şi formelor în imagini ce permit clasificarea 

imaginilor pe baza obiectelor recunoscute. 

În laboratoarele universităților și ale institutelor de cercetare există microscoape de 

ultimă generație, realizate de firme consacrate, dotate cu camere performante ce pot 

achiziționa imagini de înaltă performanță a eșantioanelor prelevate.   

Un impediment major, este acela că această aparatură nu poate fi folosită efectiv în 

procesul educațional, deoarece numărul de studenți este foarte mare în raport cu aparatura 

disponibilă.  

O alternativă viabilă, este folosirea tehnicilor immersive e-learning, bazate pe 

tranzacția constructivistă colaborativă, care include medii instrucționale virtuale, ce permit 

celor care învață să experimenteze singuri cu diverse concepte prin granularitate sau 

abstracțiune. Ele oferă oportunități pentru învățare colaborativă, dar și pentru stimularea 

creativității celor instruiți. 

În astfel de medii virtuale, este posibilă învățarea folosind simulări, care fac posibilă 

experimentarea unor situații neprevăzute, dar și efectuarea unor greșeli, fără consecințele 

negative care ar putea apărea dacă aceste greșeli ar fi făcute într-un laborator real.  

Mai mult, se creează oportunități pentru învățarea reflectivă, în care cel instruit poate 

identifica motivele pentru care a greșit și poate reflecta asupra experienței avute.  

Simulările bazate pe computer au în plus câteva avantaje, cum ar fi faptul că pot fi 

direcționate pentru a stimula dobândirea abilităților, competențelor sau cunoștințelor vizate, 
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pot fi explicate de experți, sunt private și pot fi folosite ori de câte ori este necesar, exact când 

și unde este nevoie de ele.  

Acest studiu are ca obiectiv realizarea unui pachet software capabil să „recunoască” 

tipul microorganismelor și să numere câte specimene dintr-un anumit tip sunt pe eșantionul 

analizat. 

Cheia succesului algoritmilor de recunoaştere este alegerea unor atribute sau 

caracteristici cât mai potrivite.  

În general, se consideră că  obiectele sunt înzestrate cu doar trei atribute principale: 

mărimea, culoarea şi forma.  

Totuşi, în practică determinarea cu exactitate şi completă a celor trei caracteristici 

fundamentale este extrem de dificilă, sau chiar imposibilă şi presupune proiectarea şi 

implementarea unor metode de aproximare a lor.  

Numărul posibilităţilor de aproximare a mărimii şi formei combinate între ele şi 

înmulţite cu numărul nuanțelor  de culori (conţinute de exemplu: în textura obiectelor), 

conduce la un număr foarte mare de alegeri posibile.  

Secretul reuşitei în problema recunoaşterii, constă tocmai în reducerea acestui număr 

uriaş de posibilităţi de a alege dintre mărimile, formele şi culorile „sugerate” de imagine.  

Rezultatul final al acestei etape este un vector de ”n” atribute extrase (v1, v2, …, vn), 

nu neapărat numerice. 

Elementul de noutate, inovativ, în cadrul acestui proiect este generat de folosirea unor 

rețelele neuronale profunde (DNN – Deep Neural Networks) și rețelele neuronale recurente 

(RNN – Reccurent Neural Network), pentru recunoașterea formelor microorganismelor.  

Aceste tipuri de rețele neuronale, au generat progrese în mai multe domenii, inclusiv 

recunoașterea obiectelor, traducerea automată, recunoașterea vorbirii etc. 

Un element definitoriu al acestor tipuri de rețele neuronale, este acela că sunt ușor 

„antrenabile”,  procesarea și extragerea caracteristicilor la nivel mediu, fiind înlocuite cu 

mașini neuronale, pentru care fiecare strat de prelucrare poate fi trasabil. Acest lucru permite 

sistemului să învețe caracteristicile ierarhice adecvate din datele brute (semnal, imagine, 

spectrograma). A doua „proprietate-cheie”, este structura ierarhică „profundă” a acestor 

modele.  

În timp ce receptoarele cu două straturi au fost cunoscute de mult ca aproximatoare ale 

funcțiilor universale, ele necesită un număr arbitrar de unități în stratul unic ascuns.  

Puterea arhitecturilor stratificate „profunde”,  constă în eficiența lor, în ceea ce 

privește numărul de parametrii pentru a specifica modele foarte complexe.  
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Intuitiv, această eficiență este rezultatul compoziției: fiecare strat al rețelei extrage 

caracteristici neliniare, care sunt definite în termeni de caracteristici ale stratului anterior.  

În acest fel, după mai multe straturi, modele complexe de nivel de obiect pot fi 

detectate ca o constelație de părți, care sunt detectate ca o constelație de sub-părți etc. 

Vizualizarea activării neuronilor în rețele convoluționale confirmă această intuiție. 

În scopul antrenării acestor rețele, partenerii P3 UB-FB, CO-INCE si P2 UBB, vor 

realiza seturi de fotografii electronice ale unui număr cât mai mare de eșantioane de probe, 

astfel încât specialiștii P5 UPG să poată „antrena” în condiții optime rețeaua neuronală 

dezvoltata. 

Obiectivele studiului, au fost dezvoltate făcându-se o analiză aprofundată a resurselor 

umane, financiare și de timp existente la nivelul consorțiului.  

 

Obiectivele sunt definite astfel încât să îndeplinească următoarele criterii regăsite 

sub acronimul ”SMARTER”: 

 să fie specifice – ușor de înțeles, legat de ceea ce se dorește să se obțină prin 

proiect;  

 să fie  măsurabile – în termeni de calitate și cantitate;  

 să se exprime în cifre, procente;  

 să fie aprobate – un obiectiv care nu se încadrează în direcția aprobată de 

către finanțator riscă să conducă proiectul spre eșec;  

 să fie realiste posibil de atins, să poată fi executate într-un  timp finit – 

specificat; 

 să poată fi  evaluate pe intervalul de timp în care se așteaptă realizarea lor 

și să poate fi revizuite. 

 

Modalități inovative de depoluare a apei potabile din zona montană  

Vatra Dornei 

 

Sursa de apă potabilă a orașului Vatra Dornei, cea care ajunge în robinetele dornenilor  

este reprezentată de Râul Dorna. În acest râu se produc, uneori și scurgeri accidentale de 

reziduuri de la fabricile de apă minerală din Poiana Negri, Bucovina, sau îngrășăminte 

organice provenite din mini-fermele populației.  
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Scopul acestei lucrări este acela de a crea soluții inovative pentru depoluarea apei 

potabile din această zonă.  

Propun crearea unui dispozitiv de filtrare și monitorizare a apelor contaminate, cât și a 

celor reziduale (fântâni, lacuri, râuri). Acest studiu abordează problema ridicată de UNESCO, 

în ceea de privește studiul privind sursele de apă potabilă din zonele montane din întreaga 

lume, prin World Water Development Report, 2003, care preconizează o scădere a 

disponibilității de apă potabilă, de 30 până la 40% în 2023. 

Obiectivul acestui studiu este de acela de a crea un dispozitiv eficient din punct de 

vedere al costurilor, accesibil comunităților mici, autonom și cu o durată de viață suficientă 

pentru a deveni un produs viabil, atât din punct de vedere economic, cât și social, prin 

impactul asupra surselor de apă potabilă la nivel comunitar.  

Vatra Dornei se află în nord-estul României, în partea de sud-vest a județului Suceava, 

la 110 km de Suceava, capitala județului. Se află la confluența râului Bistrița și a râului 

Dorna, în Depresiunea Dornelor. Datorită împrejurimilor sale montane, Vatra Dornei este o 

stațiune balneară și de schi, dintre cele mai vechi din România. 

Sursa de apă potabilă pentru orașul Vatra Dornei este în principal râul Dorna.  

Poluarea apelor provine din îngrășămintele eliminate accidental în mediu a unor mici 

cantități de îngrășăminte organice din mini-fermele populației, sau din apa reziduală din 

instalația de îmbuteliere a apei minerale. Acest lucru poate afecta calitatea apei din Râul 

Dorna, care reprezintă singura sursă de apă potabilă a orașului. 

Scopul acestui studiu este acela de a propune metode noi, care ar putea fi utilizate 

pentru depoluarea apei potabile în cazul apariției unor evenimente imprevizibile. 

Obiectivul acestui studiu îl reprezintă importanța și necesitatea dezvoltării și 

implementării unor sisteme de monitorizare fiabile, cu costuri reduse pentru apa potabilă, cât 

și pentru râurile care asigură apă pentru fauna sălbatică. 

Studiul răspunde problemei semnalate de către UNESCO, conform documentului 

oficial World Water Development Report, 2003, care semnalează o descreștere a 

disponibilității apei potabile la nivel global de 30 până la 40% până în 2023.  

Echipa își propune să demonstreze funcționalitatea operațională a unui filtru 

membranar, pornind de la un material nanostructurat avansat, funcționalizat, capabil să 

elimine contaminanții biologici, precum virusuri, bacterii, compuși toxici, precum și produșii 

lor secundari de degradare.  

Echipa noastră de cercetători este susținută de rezultatele prezentate în Brevetul de 

invenție nr. RO 127171, care descrie o metodă de fabricare a unui material compozit 
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multifuncționalizat biodegradabil, care include în structura sa patru componente structurale 

diferite. Fiecare componentă structurală a compozitului conține diferite funcționalități chimice 

grefate.  

Tehnologia de filtrare propusă pentru îndepărtarea contaminanților biologici constă în 

elaborarea unui tip inovator de filtru capsulat, care este încărcat cu un tip special de material 

funcționalizat.  

În efectuarea acestui studiu am pornit de la brevetul RO 127 171: „Material compozit 

polifuncționalizat, biodegradabil și procedeu de obținere a acestuia”, care este capabil să 

separe, să încapsuleze și să degradeze complet poluanții biologici și produșii lor de 

metabolism prezenți în apele de suprafață, împreună cu celulele de combustie microbiene 

(MFC), active în reducerea contaminanților oxidați (nitrați, perclorați etc.). 

Validarea în laborator a noii tehnologii de filtrare a apelor uzate, pornește de la un 

concept de tehnologie care a fost formulat anterior la nivel de prototip experimental de 

laborator.  

Noutatea soluției propuse este dată de materialul compozit funcționalizat, care este 

încapsulat în filtru și care este capabil să reţină, degradeze și încapsuleze complet, într-o 

singură etapă majoritatea contaminanților biologici, precum și produșii lor intermediari de 

degradare din apele cu încărcătură biologică. 
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Materialul nanocompozit realizat prin brevetul RO 127 171: 

„Material compozit polifuncționalizat, biodegradabil și procedeu de obținere a acestuia” 

 

Având în vedere incidența infecțiilor cu E. coli (microorganismele din tractul digestiv 

al rumegătoarelor, eliberate în mediu prin fecale și contaminează rapid apele de suprafață, 

afectând atât animalele, cât și mediul înconjurător), S. aureus (organisme prezente în 25% din 

cavitatea nazală a oamenilor), germeni extreme de rezistenți, care pot produce intoxicații 

alimentare grave, (prin rezistența lor binecunoscută la antibiotice, cum ar fi: MRSA și CA-

MRSA); Pseudomonas spp. (în special P. aeruginosa, care este un agent patogen oportunist, 

cu importanță clinică ridicată, prezent în apă, fiind una dintre cele mai studiate bacterii (recent 

au fost descoperite noi tulpini rezistente la antibiotice); P. vulgaris (prezent în intestinele 

mamiferelor, dar și ale oamenilor).  

Acesta poate fi și un contaminant al apelor de suprafață, reprezentând cauza principal 

a infecțiilor tractului urinar (produce 10-15% din infecțiile urinare provocate de calculi) 

(Keefe, W.E., 1976). 

În același timp, cele 4 specii de bacterii sunt exo-electrogenice (Venkata Mohan S., et 

al., 2008; Wrighton, K.C., et al., 2011; Bretschger O., et al., 2010), făcând perfectă utilizarea 

lor în MFC fără agenți mediatori, pentru eliminarea sulfaților, clorurilor, fosfaților și nitraților 

cu reacții redox bio-catalitice. Aceștia generează curenți electrici, care pot fi utilizați pentru 

alimentarea electronică de control și pentru monitorizarea contaminanților. 
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Disponibilitatea locală a microorganismelor (întâlnite frecvent în apele de suprafață), 

necesită crearea unui sistem care să le capteze în coloana de filtrare, folosind în acest scop 

materialul A/00718/2011.  

Monitorizarea rapidă va fi implementată și prin integrarea biosenzorului 

A/00764/2012, obținând un sistem complet de monitorizare și filtrare a apelor de suprafață. 

Pentru buclele de control și feedback, va fi utilizat un dispozitiv electronic. 

Scopul principal al acestui articol este acela de a propune un dispozitiv de 

monitorizare și filtrare a apelor contaminate de suprafață, din zonele rezidențiale din Vatra 

Dornei, în principal (puțuri, lacuri, râuri), în care prezența contaminanților biologici și chimici 

afectează animalele de fermă și culturile, care reprezintă baza lanțului alimentar. 

Pentru a atinge acest obiectiv, propunem construirea un dispozitiv prototip, în care se 

va integra un biosensor, capabil să detecteze microorganismele: Escherichia coli, Salmonella 

spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter (A/00764/26.10.2012) și unul pentru un 

material polifuncționalizat, pentru filtrarea poluanților biologici (A00718/21.07.2011). 

 

Obiectele specifice sunt: 

• (O1) Proiectarea și construirea unei baterii de MFC cu un singur compartiment, 

heterogen, pentru detectarea și monitorizarea contaminanților biochimici din apele de 

suprafață. Parametrii chimici considerați sunt concentrațiile de sulfați, clorați, fosfați și nitrați, 

iar pentru partea biologică numărul de bacterii din speciile Escherichia coli (Venkata Mohan, 

et al., 2008), Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp. (Wrighton K. C., et al., 2011;  

Bretschger O., et al., 2010), Proteus vulgaris (Yuan Y., et al., 2011). 

• (O2) Proiectarea și construirea unui sistem de filtrare biochimică pentru agenții 

patogeni din apele de suprafață, autonomi, adaptabili, folosind nano-filtre poli-active și 

bacterii eterogene cu un singur comprimat MFC fără mediator. Contaminanții considerați 

sunt:  speciile bacteriene Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp., 

Proteus vulgaris, dar și sulfații, clorații, fosfații și nitrații. 

• (O3) Proiectarea și construirea unui sistem de monitorizare și control încorporat, cu 

ajutorul biosenzorilor. 

 

La finalul studiului, dorim să obținem un sistem pilot de laborator, capabil să asigure 

debite continue de filtrare a apelor contaminate biologic; parametrii critici de funcționare ai 

modelului de laborator vor fi în final validaţi conform legislației românești și UE în vigoare 

pentru apele contaminate. 
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Studiul își propune construirea unui prototip capabil să monitorizeze și să 

decontamineze apele de suprafață, atât din punct de vedere biologic, cât și chimic, într-o 

manieră non-poluantă, netoxică, autonomă și ușor de întreținut.  

Având în vedere rezultatele Raportului OKO, privind calitatea apei din România, din 

zonele rurale (din care numai 16% din populație au acces la apă potabilă), precum și potrivit 

unui studiu finanțat de OKO, în anul 2021, țara noastră va deține 91% din sursele de apă 

potabilă la nivel urban și 16% la nivel rural.  

Prin acest studiu se evidențiază importanța dezvoltării unor astfel de dispozitive 

autonome în zona Vatra Dornei, eficiente din punctul de vedere al costurilor, capabile să 

monitorizeze activ sursele de apă comunitare, pentru uzul uman și animal. 

Prin monitorizarea activă a apei, infecțiile animalelor ar putea fi detectate în timp real, 

fără consecințe economice și/sau de sănătate publică. 

 

Studiul va duce la obținerea unui dispozitiv de filtrare extrem de eficient prin: 

•      creșterea disponibilității; 

• specularea proprietăților biochimice și electrice ale microorganismelor implicate. 

Celulele de combustie microbiană (MFC), sunt cunoscute încă de la începutul 

secolului XX, prin progresele înregistrate în domeniul științei materialelor. Au aplicații 

practice în producerea energiei electrice, folosind apele reziduale și în același timp, 

decontaminarea acestora. 

Principiul de funcționare din spatele MFC-urilor, utilizează carbohidrații stocați în 

energie, prin oxidarea anodică și prin reducerea catodică, folosind electroni din circuitul 

extern și protoni din circuitul ionic intern. 

Unul dintre motivele pentru care MFC-urile sunt studiate intens în ultimii 4 ani, este 

descoperirea microorganismelor exo-electrogenice, având capacitatea de a transfera electroni 

în afara celulei. Acestea sunt clasificate în (Venkata Mohan, et al., 2008): Shewanella 

putrefaciens IR-1, Clostridium butyricum, Desulfuromonas acetoxidani, Geobacter 

metallireducens, Geobacter sulfurreducens, Rhodoferax ferrireducens, Aeromonas 

hydrophilia (A3), Pseudomonas aeruginosa, Desulfobulbus propionicus, Geoprixrobacter 

electrodiphilus, Geothrix fermentans, Shewanella oneidensis DSP10 , Escherichia coli, 

Rhodopseudomonas palustris, Ochrobactrum antropic YZ-1, Desulfovibrio desulfuricans, 

Acidiphilium sp.3.2Sup5, Klebsiella pneumonia L17, Thermincola sp. Strain JR, Pichia 

anomala. 
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Majoritatea MFC-urilor utilizează bacterii pentru a procesa deșeurile, dar le combină 

cu materiile nano-compozite. 

 

Studiul completează setul de echipamente și tehnologii în domeniul depoluării 

apelor de suprafață prin următoarele atribute: 

 Utilizând avantajul Brevetului de invenție, nr. A00718/21.07.2011, pentru 

materialele nano-compozite folosite în sistemele de filtrare a apei, pentru izolarea 

microorganismelor utilizate în MFC. 

 Tensiunea produsă în MFC, poate fi utilizată pentru a detecta în timp real necesarul 

de oxigen biochimic (BOD). Inovația constă în utilizarea MFC-urilor heterogene, a activității 

metabolice a diferitelor specii bacteriene pentru determinarea simultană din punct de vedere 

calitativ și cantitativ, a contaminanților biochimici din apele de suprafață. 

Durata de viață a unui astfel de dispozitiv este destul de mare - peste 5 ani (Kim B. H., 

et al., 2003), ceea ce îl face important din punct de vedere economic. Componența de 

monitorizare a sistemului va fi susținută de biosenzorul patentat A/00764 / 26.10.2012. 

 

Model de plan de afaceri în scopul admiterii la finanțare a unui proiect eco-

inovativ, privind depoluarea apelor de suprafață din municipiul  

Vatra Dornei 

 

Planul de afaceri este un instrument de management pe care echipa  proiectului îl 

consideră necesar pentru implementarea și ulterior operarea rezultatelor prin producerea și 

vânzarea unei noi generații de filtre inovative de depoluare a apelor de suprafață prin 

utilizarea nano-tehnologiilor ca element de noutate pe piața locală. 

 

Descrierea rezultatelor de cercetare care fundamentează proiectul 

 

Proiectul propus spre finanţare este fundamentat pe rezultatele ce constituie obiectul 

brevetului RO 127171 cu titlul: „Material compozit polifuncţionalizat biodegradabil și 

procedeu de obținere a acestuia”. 

Proiectul propune valorificarea rezultatelor cercetării brevetului RO 127171, prin 

scoaterea pe piaţă a unor produse inovative de depoluare biochimică (microorganisme, toxine, 

compuşi de degradare biochimică, etc.) a apelor de suprafaţă.  
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Invenţia cuprinsă în brevet, se referă la valorificarea reziduurilor industriale de tip 

oxidic şi respectiv celulozic, în vederea obţinerii unui material compozit polifuncţionalizat 

biodegradabil, capabil să separe, încapsuleze şi să degradeze complet poluanţii biologici şi 

produşii lor de metabolism prezenţi în apele de suprafaţă.  

Compozitul funcţionalizat de depoluare biochimică poate fi obţinut sub formă de 

pulbere, suspensie, sau sub formă de suspensie concentrată.  

În formă pulverulentă materialul poate fi utilizat în procese de depoluare a suprafeţelor 

cu întindere mare, prin dispersare.  

Obţinerea compozitului sub formă de suspensie concentrată, favorizează depunerea sa 

sub formă de filtre moleculare, astfel încât, să poată fi utilizate în procese de depoluare la 

scară largă a apelor de suprafaţă.  

De asemenea, flexibilitatea structurală a compozitului care intră în structura 

materialelor de depoluare, favorizează obţinerea unor filtrele de diferite forme şi cu diferite 

grosimi, astfel încât, să poată fi depuse pe diferite matrici suport, care să le confere rezistenţa 

dorită, în vederea implementării în procese aplicative de separare a poluanţilor biochimici.  

 

Aplicarea invenţiei, dezvoltarea şi valorificarea sa prin prezentul proiect, va 

îmbunătăţii semnificativ soluţiile oferite de metodele şi tehnologiile actuale de depoluare, 

propunând altele noi, după cum urmează:  

 obţinerea de materiale ieftine de depoluare biochimică, cu randamente şi eficienţă 

ridicate de depoluare biochimică, obţinute prin valorificarea deşeurilor de natură 

oxidică şi a celor celulozice; 

 obţinerea unor materiale biodegradabile cu impact pozitiv asupra mediului; 

 obţinerea competitivă (preţ, calitate, eficienţă), a unor materiale de depoluare 

biochimică care să fie capabile să separe spectre largi de poluanţi; 

 obţinerea de materiale compozite funcţionalizate cu înaltă flexibilitate aplicativă, 

care să ofere posibilitatea modelării lor sub diverse forme aplicative, în funcţie de 

cerinţele şi necesităţile pieţei; 

 obţinerea de noi materiale de depoluare, care prin modul lor de structurare şi de 

acţiune, conduc la îmbunătăţirea procedurilor de management al deşeurilor; 

 obţinerea de materiale de depoluare „inteligente” complet valorificabile, 

generatoare de profit economic, atât înainte, cât şi după utilizare, ca urmare a 

activităţilor de comercializare a materialelor/produselor de depoluare rezultate în urma 

proceselor de valorificare a deşeurilor. 
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Reziduurile de depoluare rezultate, pot fi îmbogăţite cu materie organică naturală, 

putând fi redate mediului înconjurător ca factori de îmbogăţire organică şi minerală a solului. 

Acest fapt, conduce la creşterea valorii economice a produsului, precum şi la 

îmbunătăţirea factorilor de management al deşeurilor, prin transformarea lor în materiale 

biodegradabile superioare utile în procesele de remodelare a fertilităţii solului.  

Este permisibil datorită favorizării proceselor de degradare şi de încapsulare ale 

poluanţilor, de către structura funcţională şi morfo-structurală a compozitului de depoluare 

propus, reziduurile de depoluare rezultate generând structuri chimice prietenoase cu mediul 

înconjurător, uşor de asimilat în timp. Acest concept este unul inovator, fiind aplicat pentru 

prima dată în prezenta propunere, constituind o îmbunătăţire semnificativă a metodelor şi 

tehnologiilor de depoluare biochimică existente. 

Problema tehnică pe care îşi propune să o rezolve brevetul RO 127171 cu titlul: 

„Material compozit polifuncţionalizat biodegradabil și procedeu de obținere a acestuia”, 

constă în realizarea unui material compozit polifuncţionalizat biodegradabil, capabil să 

separe, încapsuleze şi să degradeze complet poluanţii biologici şi produşii lor de metabolism 

prezenţi în apele de suprafaţă.  

Soluţia la această problemă, constă în realizarea unui material compozit  

polifuncţionalizat pe bază de reziduuri reziduurilor industriale funcţionalizate cu conţinut 

ridicat de oxizi minerali, precum şi a celor de tip celulozic, şi a unui procedeu de depoluare a 

apelor uzate în care se foloseşte acest material. 

 

Sustenabilitatea financiară: 

Proiectul o dată implementat va obține venituri. El se va auto-susţine, din realizarea și 

comercializarea produselor, aspect care dă posibilitatea de reinvestire şi îmbunătăţire a 

calităţii serviciilor prestate.  

Proiectul are nevoie de susținere financiară din fondurile structurale deoarece este 

derulat de o întreprindere nou inovatoare însă considerăm că nu va fi  dependent de subvenţii, 

scutiri de impozite şi taxe deoarece desfăşoară o activitate profitabilă. 

Managementul proiectului şi studiul de piaţă demonstrează capacitatea proiectului de a 

deveni o investiție durabilă, după terminarea finanţării nerambursabile. 

În viitorul apropiat solicitantul și-ar putea propune îmbunătăţirea caracteristicilor 

materialului compozit de depoluare biochimică, elaborarea unui prototip pentru instalaţia de 

obţinere a filtrelor de depoluare biochimică pe bază de materiale compozite biodegradabile, 
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dezvoltarea, îmbunătăţirea, valorificarea şi continuarea rezultatelor acceptate spre brevetare, 

precum şi optimizarea modulelor, proiectarea şi realizarea unei micro-staţii de depoluare. 

Statisticile demonstrează faptul că, există o solicitare constantă din partea agenţilor 

economici privind elaborarea unor tehnologii de depoluare care să vină în sprijinul unităţilor  

de producţie şi comercializare din industria chimică, alimentară, medicamentului, 

petrochimică, etc. 

Factorul determinant care limitează implementarea locală a tehnologiilor de depoluare 

este costul de implementare. Pentru a face accesibile tehnologiile de depoluare este necesară o 

tehnologie de fabricare a materialelor de depoluare care scadă costurile de comercializare.  

Astfel, solicitantul va avea ca obiectiv simplificarea parametrii tehnologici de obţinere 

a filtrelor, prin realizarea în regie proprie (materie primă şi forţă de muncă din cadrul firmei) a 

principalelor componente ale produsului. Un alt element care va contribui la scăderea 

preţurilor de valorificare va fi constituit de tehnologia/metoda de depoluare propusă, care va 

utiliza materiale uşor accesibile şi la costuri reduse. Toţi aceşti factori vor favoriza ofertarea 

de produse către un număr mare de beneficiari. 

Capacitatea de inovare va fi îmbunătăţită prin realizarea unor produse şi tehnologii 

competitive în domeniul depoluării mediului.  

Competitivitatea înglobează, atât calitatea produselor, cât şi costurile, termenele de 

livrare, rezolvarea problemelor legate de protecţia şi creşterea productivităţii firmei, prin 

impactul pe piaţa românească a unor produse şi tehnologii noi în acest domeniu.  

 

Sustenabilitatea instituţională 

 

Tehnologia informaţională şi de comunicaţii (TIC) va juca un rol important, atât în 

procesul de producţie, cât şi ca instrumente de comunicare, e-marketing, monitorizare, 

gestiune, promovarea şi vânzarea produselor. 

 

În acord cu activităţile descrise în proiect, procesul de obţinere a filtrelor de 

depoluare va fi automatizat, în vederea:  

 economisirii resurselor energetice; 

 creşterii trasabilităţii obţinerii produselor; 

 configurării dinamice a tipului de produs dorit a fi obţinut; 

 creşterii producţiei, ridicarea standardelor de calitate, etc.  
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Odată cu începerea proiectului, vor fi create o serie de instrumente digitale care să 

uşureze relaţionarea cu beneficiarii, aprecierea gradului de satisfacţie al acestora, promovarea 

şi vânzarea produselor, efectuarea şi plata electronică a comenzilor.  

 

În cadrul proiectului, vor fi depuse eforturi pentru a implementa un sistem TIC 

performant, care va îndeplinii următoarele funcţii orientate:  

 susţinerea activităţilor electronice, în scopul creării unor relaţii susţinute cu clienţii; 

 creşterea eficienţei interne, în vederea îmbunătăţirii proceselor, managementului 

informaţiilor, planificării şi luării deciziilor; externalizarea proceselor economice 

specifice, în vederea măririi productivităţii datorate e-intermediarilor, care susţin 

schimbul de date între companii. 

Capitalul şi profitul acumulate în urma valorificării pe piaţă a rezultatelor cercetării 

vor fi reinvestite în dezvoltarea firmei, îmbunătăţirea serviciilor şi produselor oferite, 

dezvoltarea infrastructurii de producţie (automatizare, monitorizare, management, etc.), 

precum şi în îmbunătăţirea capacităţii administrative si tehnice a întreprinderii, în vederea 

menținerii proiectului pe toată perioada de operare. 

Datele preliminare achiziţionate, referitoare la potenţialul de implementare al soluţiilor 

propuse, precum şi la potenţialul de absorbţie al pieţei vizate, sunt încurajatoare.  

Identificarea obiectivelor ce trebuie atinse pe termen mediu corelate cu investiția 

propusă prin proiect. 

 

Proiectul propus spre finanțare implementează unul dintre cele trei obiective de 

dezvoltare pe termen mediu ale societății și anume: 

 Creșterea productivității muncii, prin utilizarea unor tehnologii și produse 

inovative. 

 Dezvoltarea cooperării în domeniul CDI la nivel național și european prin 

parteneriate în domeniul proceselor și produselor cu nivel ridicat de know how.  

Proiectul va implementa o nouă clasă de materiale nanocompozite funcţionalizate, cu 

caracter biodegradabil, capabile să separe, degradeze şi încapsuleze poluanţii biochimici din 

apele de suprafaţă. Specificul acestui proiect constă în valorificarea unei  idei brevetate, ca 

bază de pornire. 
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Obiectivul general (OG): 

Dezvoltarea inovativă precum şi diversificarea serviciilor oferite, prin producerea şi 

comercializarea unei noi generaţii de filtre de depoluare la preţuri competitive. 

Proiectul va implementa o nouă clasă de materiale compozite nanostructurate 

funcţionalizate, cu caracter biodegradabil, capabile să separe, degradeze şi încapsuleze 

poluanţii biochimici din apele de suprafaţă. 

 

Obiective specifice (OS): 

OS1. Dobândirea de competențe și de noi cunoștințe, necesare pentru procesul de 

inovare tehnologică și aplicare practică a tehnologiei de producere a filtrelor pentru depoluare 

prin  continuarea cercetării industriale pornind de la rezultatele brevetului nr. RO 127171. 

 

OS2. Introducerea în producție a rezultatelor cercetării prin obținerea seriei zero de 

filtre de depoluare biochimica (FDB-MC) ca urmare a:  

 dezvoltării modelului experimental pentru filtrele de depoluare biochimică; 

 testării și optimizării parametrilor tehnologici specifici produsului și a tehnologiei de 

producție. 

 

Pentru realizarea acestor obiective vor fi parcurse următoarele etape: 

 elaborarea modelelor și soluțiilor noi pentru realizarea filtrelor de depoluare 

biochimică pe baza de materiale compozite (FDB-MC); 

 realizarea, testarea și demonstrarea funcționalității FDB-MC (model funcțional); 

 proiectarea, execuția și testarea instalației de obținere a FDB-MC; 

 proiectarea, execuția, testarea și pregătirea de fabricație a prototipului FDB-MC; 

 lansarea în producție a seriei „zero”. 

 

Implementarea proiectului va contribui la îndeplinirea următoarelor obiective: 

 creşterea capacităţii de cercetare a IMM-urilor inovative în vederea obţinerii de 

produse, tehnologii sau servicii noi sau îmbunătăţite prin aplicarea în producţie cu 

precădere a rezultatelor de CD de tipul cererilor şi brevetelor de invenţie; 

 creşterea accesului întreprinderilor la CDI prin îmbunătăţirea performanţei metodelor 

de tratare şi valorificare a deşeurilor rezultate din procesele de depoluare; 

 promovarea inovării prin creşterea, atât a prestigiului firmei/instituției văzute ca un 

IMM inovativ, cât şi al specialiştilor săi, facilitându-se astfel încheierea unor 
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parteneriate ştiinţifice (consorţii de CD naţionale sau europene constituite în scopul 

realizării unor proiecte de anvergură, capabile să participe la competiţiile naţionale şi 

europene). 

 

Descrierea ideii de proiect: 

Ideea proiectului, a plecat de la identificarea cererii de produse noi indigene în piața 

țintă, care s-a pliat pe obiectivul de dezvoltare pe termen mediu al societății, la care se adaugă 

un proiect deja realizat prin brevetul nr. RO 127171 cu titlul „Material compozit 

polifuncţionalizat biodegradabil și procedeu de obținere a acestuia”. 

Responsabilitățile directorului de proiect vor fi de natură administrativă: de organizare 

și rezolvare a problemelor curente din implementare.  

Însă, prin natura activităților din proiect, va participa și ca cercetător în activitățile de 

cercetare, dezvoltare și inovare alături de cercetătorii seniori. 

 

Responsabilul financiar al proiectului, va asigura activitatea financiar-contabilă 

prin întocmirea și urmărirea pistei de audit a proiectului şi va avea următoarele 

responsabilităţi:  

 monitorizează buna desfăşurare a proiectului din punct de vedere economico – 

financiar prin realizarea de rapoarte periodice funcție de solicitările primite în 

implementare; 

 verifică corectitudinea contractelor încheiate şi a achiziţiilor efectuate, asigurând 

respectarea procedurilor specifice, conform bunelor practici de management financiar 

(naţionale si europene) existente   în   domeniul   achiziţiilor   publice și atribuirii 

contractelor de prestări servicii; 

 verifică cererile de plată;  

 supervizează     activitatea     de     colectare     a documentelor justificative  

pentru    realizarea cheltuielilor, conform planificării bugetare; evaluează ofertele 

financiare; 

 prin delegarea de competențe de la managerul proiectului, stabileşte orice întâlnire 

pe teme financiare ori de câte ori este nevoie; 

 urmăreşte relaţiile contractuale din punct de vedere financiar cu furnizorii de 

servicii, dotări şi echipamente. 
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Prin implementarea acestui proiect, se vor putea produce şi comercializa filtre 

inovative de depoluare biochimică a apelor de suprafaţă, care îndeplinesc trei condiţii 

esenţiale ale unui circuit care asigură protecţia mediului înconjurător: 

 folosesc ca materie primă deşeuri de natură oxidică şi celulozică; 

 se obţin filtre inovative ecologice de depoluare biochimică a apelor de suprafaţă care 

sunt formate dintr-un material compozit polifuncţionalizat biodegradabil capabil să 

separe, încapsuleze şi degradeze complet poluanţii biochimici şi produşii lor de 

metabolism prezenţi în apele de suprafaţă; 

 reziduurile de depoluare sub formă de material compozit încărcat cu poluanţi 

biochimici constituie materiale ce pot fi îmbogăţite şi prelucrate suplimentar pentru a 

putea fi redate în condiţii de siguranţă mediului înconjurător sub formă de 

îngrăşăminte semi-artificiale. 

 

În România, principalii poluatori ai apelor de suprafaţă sunt operatorii din: 

 industria alimentară: prelucrarea cărnii, prelucrarea laptelui şi a produselor din lapte; 

 industria lemnului şi a produselor din lemn; 

 industria tutunului şi a produselor din tutun; 

 industria medicamentelor; 

 industria chimică şi petrochimică; 

 industria energetică; 

 ape menajere provenite din instituţii publice, spitale, şcoli, instituţii de cercetare, etc. 

 

În majoritatea situaţiilor, factorii generatori de poluare utilizează metode şi tehnici de 

depoluare şi de decontaminare, care permit separarea unui număr mic de poluanţi din fluxurile 

de apă. Această situaţie este datorată selectivităţii şi afinităţii scăzute a materialelor utilizate, 

precum şi eficienţei lor scăzute, în raport cu întreg spectrul de poluanţi conţinuţi de ape. 

Soluţiile de depoluare biochimică şi organică sunt greu accesibile în întreprinderile 

mici şi mijlocii, limitând posibilităţile acestora de implementare a tehnologiilor noi de 

depoluare. 

Majoritatea instituţiilor, întreprinderilor şi agenţilor economici utilizează metode şi 

tehnologii de depoluare ineficiente şi depăşite din punct de vedere tehnologic, favorizând 

poluarea şi impurificarea apelor de suprafaţă, prin procese secundare de degradare a 

poluanţilor şi de eliminare a acestora în fluxurile exterioare.  
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În majoritatea situaţiilor, tehnologiile şi metodele actuale de depoluare sunt 

generatoare ale unor cantităţi semnificative de deşeuri, al căror management implică resurse 

financiare semnificative pentru sortare, stocare, tratare şi valorificare. 

Proiectul propune o serie de soluţii şi concepte inovatoare în domeniul depoluării 

apelor, concretizate prin ofertarea de produse inovative de depoluare, favorizând accesul 

instituţiilor şi agenţilor economici cu posibilităţi financiare limitate la tehnologii, materiale şi 

soluţii de depoluare de ultimă generaţie.  

Estimăm că, preţul de comercializare al unui filtru, capabil să separe poluanţii organici 

din 1000 l (1 m3) de apă puternic contaminată biochimic, va fi cuprins între 25 şi 30 lei. 

Datorită conceptelor inovatoare care fundamentează proiectul şi compozitul 

funcţionalizat biodegradabil de depoluare, cantitatea de deşeuri generate şi stocate va fi redusă 

semnificativ, proiectul contribuind la alinierea României la standardele europene în domeniu. 

Apele uzate urbane sunt definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape uzate 

menajere cu ape uzate industriale şi/sau scurgerile apei de ploaie.  

Poluarea apelor cauzată de aglomerările umane se datorează în principal 

următorilor factori: 

 

 Ratei reduse a populaţiei racordate la sistemele colectare şi epurare a apelor 

uzate. 

Serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare au un rol important 

pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. Datorită ratei reduse a populaţiei racordate la sisteme de 

colectare şi epurare a apelor uzate, se produce poluarea râurilor prin evacuarea apelor uzate 

menajere prin rigole, direct în râu şi poluarea pânzei freatice prin infiltrarea în sol a apelor 

uzate. 

 

 Funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente.  

Staţiile de epurare reprezintă principalul mijloc pentru tratarea apelor poluate, însă, 

dacă acestea nu funcţionează corespunzător, conduc la poluarea apelor de suprafaţă cu 

substanţe organice, nutrienţi şi substanţe toxice. 

 

 Managementului necorespunzător al deşeurilor. 

Dezvoltarea zonelor urbane necesită o mai mare atenţie şi din punct de vedere al 

colectării deşeurilor menajere prin construirea unor depozite ecologice de deşeuri şi 
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eliminarea depozitării necontrolate a acestora, întâlnită deseori pe malurile râurilor şi a 

lacurilor. 

 

 Dezvoltării zonelor urbane şi protecţiei insuficiente a resurselor de apă. 

Captările de apă pentru potabilizare sunt reglementate prin lege, în ceea ce priveşte 

calitatea apei şi protecţia sursei de apă. Lipsa zonelor de protecţie constituie un pericol de 

contaminare a apei. 

Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată de evacuările de ape uzate, când acestea 

nu sunt pre-epurate sau neadecvat epurate, înainte de a fi descărcate în receptor.  

Statisticile anuale pe principalele surse de apă în România, respectiv ”Sinteza calității 

apelor din România”, elaborată anual de Administrația Națională “Apele Române”, în 

perioada 2007-2009, au estimat că volumul total al apelor uzate descărcate în receptorii 

naturali, a crescut cu circa 221,158 milioane m3/an (4,25%).  

În aceeași perioadă, volumul total de apă uzată provenită de la aglomerările umane 

care a fost evacuat în receptorii naturali suficient epurat a crescut cu 43,925 milioane m3/an 

(14,6%). 

Prin urmare, în perioada 2007 – 2009, procentul de ape uzate provenite de la 

principalele surse de poluare care au ajuns în receptorii naturali, în special râuri, neepurate sau 

insuficient epurate, a scăzut de la 77,8% in anul 2007 la 76% in anul 2009. 

Impactul surselor de poluare asupra receptorilor naturali, depinde de debitul apei şi de 

încărcarea cu substanţe poluante. Încărcarea cu poluanţi a apelor uzate de la aglomerările 

urbane au cel mai mare impact referitor la încărcarea cu substanţe organice, materii în 

suspensii, nutrienţi, detergenţi şi substanţe extractibile. 

 

În momentul de faţă, în România, segmentul de piaţă dedicat colectării, tratării şi 

aprovizionării cu apă (cod CAEN 3600) este împărţit după cum urmează: 

 colectarea, tratarea şi epurarea apelor provenite din activităţile pre-orăşeneşti şi 

industriale aferente: pe acest segment operează societăţi pe acţiuni al căror acţionari 

majoritari sunt primăriile şi consiliile judeţene; 

 potabilizare în vederea îmbunătăţirii calităţii apelor destinate consumului (ape 

provenite de la reţeaua centrală): pe acest segment de piaţă operează agenţi economici 

particulari care produc filtre şi sisteme de filtrare conexe, precum şi accesorii ale 

acestora; 
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 tratarea şi epurarea apelor care nu provin din activităţi preorăşeneşti şi industriale 

aferente (localităţi izolate sau aplicaţii personalizate): pe acest segment de piaţă 

operează firme particulare care produc staţii de epurare şi tratare a apelor menajere de 

dimensiuni reduse, precum şi accesorii destinate acestora. 

 

Tendințele de evoluție la nivel național/internațional privind nivelul CDI 

 

Preocupările comunităţii ştiinţifice în domeniul depoluării apelor reziduale rezultate 

din activităţile şi fluxurile industriale și casnice abordează mai multe direcţii de cercetare. 

Principalele limitări ale tehnicilor actuale de depoluare sunt generate de varietatea 

mare de tipuri şi clase de poluanţi organici prezenţi în apele industriale, precum şi de 

activităţile de management al deşeurilor, asociate proceselor de depoluare. 

Pentru depăşirea acestor inconveniente este necesar consumul unor importante resurse 

financiare, necesare pentru adaptarea, completarea şi implementarea de noi metode şi 

tehnologii de depoluare a apelor rezultate în urma activităţilor şi proceselor industriale și 

casnice.  

 

Pe scurt, în acord cu datele prezentate în literatura de specialitate, avantajele şi 

limitările principalelor metode şi tehnici de depoluare biochimică a apelor de suprafaţă 

sunt următoarele: 

 Procesele oxidative de depoluare a apelor sunt tehnici de tratare în urma cărora 

sunt generate cantităţi semnificative de radicali liberi, responsabili de degradarea compuşilor 

organici (Gogate & Pandit, 2004; Al-Kdasi et al., 2004). Această tehnică necesită condiţii 

speciale şi costuri ridicate de implementare tehnologică. Metoda generează cantităţi 

semnificative de produşi secundari de degradare, care nu pot fi controlaţi din punct de vedere 

calitativ, cantitativ, precum şi al efectelor pe care aceştia le generează în cadrul proceselor 

tehnologice, sau asupra mediului înconjurător. 

 Metodele microbiologice de depoluare, implică utilizarea culturilor microbiene 

pentru asimilarea şi degradarea anumitor tipuri sau clase de poluanţi organici (Ahluwalia & 

Goyal, 2007; Theron et al., 2008; Durai & Rajasimman, 2011; Kunz, 2010). Aceste metode 

prezintă o selectivitate ridicată în raport cu tipul de poluanţii, implicând o serie de riscuri 

referitoare la controlul microorganismelor şi a efectelor pe care acestea le pot induce 
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ecosistemelor. Metoda nu este aplicabilă în cazul apelor care conţin spectre largi de poluanţi 

organici. 

 Coagularea şi flocularea este o metodă eficientă de eliminare a dispersiilor din 

apa contaminată, prin neutralizarea sarcinilor electrice de pe suprafaţa coloizilor 

(Cheremisinoff, 2002; Bratby, 2006). Pentru a favoriza procesele de coagulare şi de floculare 

sunt adăugaţi o serie de adjuvanţi chimici: NaOH, Na2CO3, Ca(OH)2, CaO, FeSO4, Fe2(SO4)3, 

FeCl3, FeCl2, CuSO4, Al2O3, Al2(SO4)3. Metoda nu prezintă eficienţă asupra poluanţilor 

organici cu putere mare de dispersie. Adjuvanţii de floculare pot interacţiona chimic cu 

anumiţi poluanţi organici, generând compuşi chimici, sau substanţe toxice periculoase pentru 

sănătatea umană şi mediul înconjurător. 

 Clorinarea este tehnica cea mai uzitată de dezinfectare a apelor de suprafaţă 

încărcate organic şi microbiologic. Studii recente indică faptul că, clorul poate reacţiona 

chimic cu poluanţii organici şi poate genera compuşi carcinogenici, sau substanţe toxice 

periculoase pentru sănătatea umană şi mediul înconjurător. 

 Depoluarea foto-catalitică (TiO2, TiO2-xNx,CuO-ZnO, H2O2; suporturi zeolitice 

dopate cu Cu, Zn, Fe, Y, Nd, etc.), necesită perioade îndelungate de timp de depoluare şi 

decontaminare, prezentând acțiune selectivă asupra anumitor poluanţi organici (Savage et al., 

2009; Hashimoto et al., 2005).  

Metoda nu este aplicabilă în situaţii reale de depoluare, care implică: cantităţi mari de 

ape contaminate, număr mare de poluanţi, controlul produşilor de degradare. 

 Nanotehnologiile ca metode de îndepărtare a poluanţilor organici implică 

utilizarea anumitor tipuri de nanoparticule sau materiale nano-structurate (nanoparticule 

metalice, fulerene, nanotuburi de carbon, structuri metalo-oxidice simple sau compuse, 

nanopolimeri, etc.), ca medii suport de degradare a poluanţilor, prin procese catalitice, 

oxidative, de reducere, sorbţie sau reticulare (Savage et al., 2009).  

Aceste tehnici şi metode prezintă selectivitate ridicată în raport cu anumiţi poluanţii 

organici cu grad mare de dispersie şi periculozitate, fiind limitate din punct de vedere 

economic. Spectrul limitat de poluanţi degradaţi, timpul de degradare al acestora, precum şi 

lipsa controlului asupra produşilor de degradare limitează utilizarea nanoparticulelor în 

procesele de depoluare biochimică. 

 Materialele micro şi nano-membranare, reprezintă una din metodele cele mai 

utilizate de îndepărtare a poluanţilor organici prin osmoză inversă, reticulare şi procese de 

nano-filtrare (Cassano et al., 2001; Hussain et al., 2010).  
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Aceste materiale sunt utilizate sub diferite forme inerte chimic, sau în stare 

funcţionalizată. Caracteristicile de depoluare ale membranelor sunt puternic dependente de 

porozitate, structura şi funcţionalitatea lor chimică, precum şi de caracteristicile chimice ale 

mediului gazdă. Pot reţine un număr mare de compuşi biochimici şi organici. 

 Materialele şi compozitele funcţionalizate sunt structuri materiale cu structură 

nano sau micrometrică, purtătoare ale unor funcţiuni chimice implementate în mod controlat 

(Gómez-Romero, 2004).  

Tipul şi cantitatea de poluanţi organici îndepărtaţi depinde sensibil de structura 

funcţională şi porozitatea materialului utilizat. Aceste materiale pot îndepărta prin reticulare 

un spectru larg de poluanţi biochimici, putând fi integrate în aplicaţii de separare 

macromoleculară controlată.  

Compozitele funcţionalizate prezintă proprietăţi de depoluare similare materialelor 

funcţionalizate.  

În funcţie de structura compozită suport şi de funcţionalitatea chimică implementată, 

compozitele pot prezenta un spectru extins de retenţie a poluanţilor, în raport cu materialele 

funcţionalizate.  

Pe baza acestui tip de materiale de depoluare pot fi dezvoltate soluţii viabile de 

depoluare ecologică. Structura şi proprietăţile compozitelor funcţionalizate le recomandă a fi 

utilizate în aplicaţii de îndepărtare controlată a poluanţilor organici din apele de suprafaţă şi 

din fluxurile tehnologice. 

 Depoluarea cu ajutorul materialelor schimbătoare de ioni (zeoliţi, răşini sintetice, 

polimeri funcţionalizaţi, etc.) şi a carbonului activat este limitată din punct de vedere 

economic şi din punct de vedere al spectrului de poluanţi îndepărtat (Cheremisinoff, 2002). 

Metodele specifice şi mixte de depoluare sunt limitate din punct de vedere al 

viabilităţii, precum şi din punct de vedere tehnologic şi economic. Tehnicile cu grad sporit de 

specificitate sunt dezvoltate pentru îndepărtarea unui anumit tip de poluant, având o 

aplicabilitate limitată.   

Pe materialul compozit de depoluare biochimică, au fost efectuate o serie de teste 

preliminare, care au demonstrat faptul că acesta reţine, degradează şi încapsulează complet 

poluanţii biologici şi produşii lor de degradare. În plus, a fost demonstrată calitatea 

compozitului funcţionalizat de a reduce încărcătura organică a apelor puternic contaminate la 

nivel de ppm, fiind comparabil din punct de vedere al calităţii cu filtrele pe bază de carbon 

activ.  
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Din punct de vedere al spectrului de poluanţi organici şi biologici separaţi de 

materialul filtrant, acesta prezintă caracteristici superioare de depoluare, în raport cu filtrele 

pe bază de carbon activ.  

 

Caracteristicile specifice ale pieței 

 

Piața națională a produselor destinate filtrării apelor uzate, fie menajere, fie 

industriale prezintă următoarele particularități: 

 concurență insuficientă manifestată la nivelul vânzătorilor datorită dimensiunilor 

reduse ale pieței; 

 informare redusă la nivelul utilizatorilor finali de filtre de depoluare; 

 produse scumpe cu marje de profit nu foarte mari (maximum 9%, ceea ce presupune 

că există alte categorii de cheltuieli care au presiune pe prețul final de tipul 

cheltuielilor de transport sau cele legate de forța de muncă care fac ca prețul la 

utilizator să fie ridicat pe toate segmentele de filtre comercializate în România); 

 lipsa de cooperare și stimulare a cooperării/parteneriatului între operatorii privați și 

unitățile de cercetare și de învățământ de la nivel local sau central; 

 lipsa unui mediu stimulativ de taxare pentru investițiile productive și inovatoare; 

 nu există o piață a producătorilor de filtre autohtonă, care să stimuleze dezvoltarea 

tehnologică. 

 

În final, se vor produce şi comercializa filtre inovative de depoluare a apelor de 

suprafaţă, care prin cele trei condiţii pe care le vor îndeplini vor avea ca țintă protecţia 

mediului înconjurător: 

 folosesc ca materie primă deşeuri de natură oxidică şi celulozică; 

 sunt formate dintr-un material compozit polifuncţionalizat biodegradabil capabil să 

separe, încapsuleze şi degradeze complet poluanţii biochimici şi produşii lor de 

metabolism prezenţi în apele de suprafaţă; 

 reziduurile de depoluare sub formă de material compozit încărcat cu poluanţi organici 

constituie materiale ce pot fi îmbogăţite şi prelucrate suplimentar pentru a putea fi 

redate în condiţii de siguranţă mediului înconjurător sub formă de îngrăşăminte semi-

artificiale (acest rezultat va fi tratat pentru comercializare prin diversificarea 

produselor după implementarea proiectului și obținerea rezultatelor). 
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Filtrele rezultate în urma implementării proiectului, pot fi utilizate  de către cele trei 

segmente ale grupului țintă, cu scopul de a obține o apa fie utilizabilă în alte procese 

industriale, fie pentru potabilizarea și creșterea nivelului ei de calitate. 

Ofertarea de produse competitive de depoluare, va favoriza accesul instituţiilor, 

agenţilor economici și populației la tehnologii, materiale şi soluţii de depoluare de ultimă 

generaţie.  

Dezvoltarea unor microsisteme în cadrul unității unde se va implementa această 

propunere de proiect, va favoriza dezvoltarea de soluţii ieftine personalizate de depoluare a 

apelor reziduale menajere şi industriale, fundamentate pe filtre de depoluare biodegradabile. 

 

 

 

Eco-economie circulară 

 

Microsistemele de implementare a filtrelor de depoluare vor avea o durată de viaţă de 

minim 3 ani, permiţând înlocuirea filtrelor saturate cu poluanţi. 

Caracteristicile filtrelor (grosime, cantitatea minimă de apă depoluată), precum şi 

dimensiunile microsistemelor care se vor implementa, vor fi stabilite în funcţie de nevoile şi 

necesităţile utilizatorilor.  

Microsistemele vor fi configurate ca dimensiuni şi capacitate pentru a putea deservi 

între 1-5 (1 m3/oră), 5-8 (2 m3/oră), 9-15 (3 m3/oră), 16-25 (6 m3/oră), 26-35 (7.5 m3/oră), 

36-60 (13 m3/oră), respectiv 61-90 persoane (19 m3/oră). 

Structura generală a unui microsistem destinat integrării filtrelor de depoluare 

biochimică este prezentată în figură. 

 

OBȚINERE 
FILTRE 

ECOLOGICE 

MATERIE 
PRIMĂ 

(DEȘEURI 
OXIDICE ȘI 

CELULOZICE) 

MEDIU 

ÎNGRĂȘĂMINTE 
ARTIFICIALE 
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Schema generală pentru microsistemul de integrare a filtrelor de depoluare destinate apelor reziduale 

menajere și industriale (1. Cameră de filtrare; 2. Filtru; 3. Controler de debit; 4. Cameră de colectare a 

apei depoluate; 5. Controler de nivel; 6.Controler de PH; 7. Motor rotativ și controler de viteză; 8. Cale de 

acces a apelor menajere/industriale; 9. Cale de colectare a apei depoluate; 10. Fanta colectoare. 

 

Segmentul de piaţă destinat potabilizării apelor include filtre de depoluare destinate 

următoarelor aplicaţii ţintă: dozatoare de apă, piscine, acvarii, etc.  

Accesarea segmentului de piaţă destinat filtrelor de potabilizare a apei, se adresează 

celei de a treia componente a grupului țintă la care făceam referire anterior, consumatorii 

persoane fizice. Acest segment de piaţă este unul secundar, resursele umane şi financiare, 

fiind canalizate în vederea întăririi poziţiei pe piaţa filtrelor şi sistemelor destinate apele 

menajere şi apele provenite din activităţi şi fluxuri industriale. 

Filtrele destinate acestui segment de piaţă vor fi obţinute în configuraţii asemănătoare 

celor din figură. 

 

 

Configurația de obținere a filtrelor destinate potabilizării apei. 

1. Camera de filtrare. 2. Element activ de filtrare.  
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Pentru atingerea obiectivelor propuse, nu sunt necesare procese tehnologice 

suplimentare sau module şi echipamente dedicate obţinerii distincte a filtrelor destinate 

eliminării poluanţilor din apele menajere, apelor industriale sau apelor destinate consumului, 

întrucât: 

 tehnologia de segmentare, asamblare şi formatare a filtrelor de depoluare 

propuse este una modulară şi flexibilă: destinaţia produsului este dictată în faza de 

asamblare a filtrelor, nefiind dependentă de fazele propriu-zise de obţinere; 

 echipamentele de segmentare, asamblare şi formatare a filtrelor de depoluare 

propuse sunt configurate dinamic, astfel încât, trecerea de la un tip de filtru la altul 

să poată fi efectuată rapid prin modificarea dimensiunilor platformei de asamblare şi 

formatare; 

 întregul proces de obţinere, asamblare şi ambalare al filtrelor este automatizat, 

minimizând consumul de resurse umane şi financiare.  

Cu alte cuvinte, din punct de vedere al procesului tehnologic și al tehnologiilor, se 

dorește utilizarea unor tehnologii optime și care să aibă eficiență din punct de vedere al 

resurselor umane, materiale (materii prime) și financiare. 

Datorită conceptelor inovatoare care fundamentează proiectul şi compozitul 

funcţionalizat biodegradabil de depoluare, cantitatea de deşeuri generate şi stocate va fi redusă 

semnificativ, proiectul contribuind la alinierea României la standardele europene în domeniu.  

Comercializarea acestor subproduse pentru îngrășământ în agricultură, va putea genera 

venit după anul 3 de durabilitate ulterior finalizării proiectului. 

 

Identificarea segmentului de piață țintă a beneficiarilor direcți și indirecți 

 

Segmentul de piaţă dedicat colectării, tratării şi aprovizionării cu apă (cod CAEN 

3600) este împărţit după cum urmează: 

 colectarea, tratarea şi epurarea apelor provenite din activităţile pre-orăşeneşti şi 

industriale aferente; 

 potabilizare în vederea îmbunătăţirii calităţii apelor destinate consumului (ape 

provenite de la reţeaua centrală); 

 tratarea şi epurarea apelor care nu provin din activităţi preorăşeneşti şi industriale 

aferente (localităţi izolate sau aplicaţii personalizate). 
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 Beneficiarii direcţi pe piață ai produsului sunt: 

 

 Ape industriale: 

 institute, agenţi economici şi unităţi de producţie din toate cele cinci sectoare 

industriale vizate de directivele comunitare de mediu (LCP 88/609/EC, IPPC 

96/61/EC,  IPPC 96/62/EC, 85/337/EEC, 97/11/EEC, 2000/60/EEC, Seveso II - 

96/82/EC), plus agricultura şi industria agroalimentară, industria petrochimică şi a 

polimerilor: produse petrochimie şi polimeri. 

 

 Ape menajere:  

 staţii municipale de colectare şi tratare a apelor uzate din localități mici; 

 primării, localităţi urbane care nu beneficiază de resurse integrate de tratare a apelor; 

 firme private mici: spălători şi curăţători chimice, spălătoriilor auto, unităţi de 

prelucrare a produselor agroalimentare, carmangerii, hoteluri, pensiuni, benzinării, 

etc.; 

 ferme agricole, gospodării mici; 

 spitale, şcoli, institute de cercetare, clădiri şi utilităţi de interes naţional, etc. 

 

 Ape potabile:  

 utilizatori persoane fizice de apa potabilă, acvarii, piscine, etc. 

 

 Beneficiarii indirecți ai segmentului de piață identificat vor fi toate instituţiile 

statului cu atribuţii în depoluarea şi conservarea apei:  

 

 Apele Române, Ministerul Mediului, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă, etc. 

 

Prețurile practicate la viitoarele produse: 

Microsistemele de implementare a filtrelor de depoluare vor avea o durată de viaţă de 

minim 3 ani, permiţând înlocuirea filtrelor saturate cu poluanţi. Estimăm că preţul de 

comercializare al unui microsistem de integrare a filtrelor de depoluare biochimică va fi de 

aproximativ 2000 de lei. 

Caracteristicile filtrelor (grosime, cantitatea minimă de apă depoluată), precum şi 

dimensiunile microsistemelor care le vor implementa, vor fi stabilite în funcţie de nevoile şi 

necesităţile utilizatorilor.  
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Microsistemele vor fi configurate ca dimensiuni şi capacitate pentru a putea deservi 

între 1-5 (1 m3/oră), 5-8 (2 m3/oră), 9-15 (3 m3/oră), 16-25 (6 m3/oră), 26-35 (7.5 m3/oră), 

36-60 (13 m3/oră), respectiv 61-90 persoane (19 m3/oră).  

 

Analiza mediului concurențial pe plan național și potențialul pieței 

 

Analiza efectuată  ia în considerare, la nivel național, majoritatea celor mai importante 

societăţi pe acţiuni şi firme private care au ca obiect de activitate cod CAEN 3600, 

înregistrate în registrul comerţului.  

Cele două segmente de piaţă vizate: tratarea apelor reziduale/industriale și 

potabilizarea apelor, servicii conexe, prezintă o cifră de afaceri totală de aproximativ 1.62 

miliarde lei. 

Ponderea tehnologiilor de filtrare superioară (osmoza, ultra-filtrarea, filtrarea, filtrarea 

pe carbon, tehnologiile fundamentate pe nanotehnologii şi materiale funcţionalizate), este 

reflectată de ponderea segmentului de piaţă dedicat potabilizării apei.  

Acest fapt este datorat specificităţii proceselor de îmbunătăţire a calităţii apei de băut, 

care necesită materiale cu proprietăţi superioare de filtrare, astfel încât să poată fi integrate în 

sisteme de filtrare mobile şi de dimensiuni mici.  

Profitul obţinut de operatorii în domeniul tratării şi valorificării apelor este unul 

scăzut, mulţi dintre aceştia raportând pierderi în anul fiscal 2010. 

 

 

Media profitabilităţii activităţilor economice pe segmentul de piaţă de tratare a apelor 

menajere/industriale 
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În cazul segmentului de potabilizare a apei, acest fapt este datorat lipsei producţiei 

interne, majoritatea operatorilor fiind reprezentanţi ai marilor producători externi de filtre şi 

sisteme de filtrare conexe (Eco Water, JUDO Waseraufbereitung GmbH, NOBEL, 

AQUAMAX, AFRISO, DARAQUA, AQUAMAG, FLOCHEM, H2O INTERNATIONAL, 

etc.). 

Atât pe segmentul apelor menajere, cât şi pe segmentul potabilizării, rezultă o medie a 

profitabilităţii de aproximativ 8.2 %, în raport cu cifra de afaceri a respectivelor segmente de 

piaţă. 

 

Media profitabilităţii operatorilor economici privaţi  

pe segmentul de piaţă de potabilizare a apei 

 

Principalii competitori: 

Din punct de vedere al operatorilor privați care comercializează filtre, sisteme și 

servicii în domeniul codului CAEN 3600 situația la nivel național se prezintă conform figurii. 

 

Cota de piaţă a principalilor competitori care operează în domeniul potabilizării apelor şi tratării apelor 

reziduale/industriale 
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Niciunul din potenţialii competitori nu furnizează un singur tip de filtru, sau servicii 

asociate acestora, majoritatea fiind reprezentanţi ai marilor producători din afara ţării. 

De altfel, această concurență poate fi considerată indirectă, deoarece societățile 

menționate nu produc filtre, ci doar le comercializează, iar din această perspectivă  analiza 

noastră, se va referi la analiza de preț, sau prețul de vânzare al produselor cu care vom 

concura. 

 

Prețurile practicate pe piață a produselor similare  

produsului nostru 

 

Pe baza analizelor de piaţă efectuate şi pe baza datelor centralizate în tabelul  

rezultă următoarele preţuri medii pentru principalele tipuri de clase de filtre: 

 filtrele cu carbon activ prezintă preţuri de comercializare cuprinse între 30 şi 45 de lei, 

permiţând filtrarea câtorva metrii cubi (1000-5000 l) de apă de băut, ale căror 

caracteristici chimice au fost îmbunătăţite anterior; 

 capacitatea de filtrare depinde de calitatea apei filtrate, în cazul apelor 

reziduale/industriale acestea devenind ineficiente şi neutilizabile; 

 preţul unui sistem simplu care integrează acest tip de mediu de filtrare, creşte preţul 

produselor aproximativ de 10 ori, ajungând să coste între 400 şi 1000 de lei; 

 filtrele osmotice sunt de 3-5 ori mai scumpe decât cele cu cărbune activ, în condiţiile 

în care nu îmbunătăţesc sensibil capacitatea de filtrare; 

 preţul unui chit simplu care integrează acest tip de mediu de filtrare, creşte preţul 

produselor, ajungând până la 5000-6000 de lei; 

 filtrele ceramice, filtrele polimerice (polietilenă, poliamidă, etc.), sunt comparabile ca 

preţ şi performanţă cu filtrele prin osmoză inversă. 

 

Cei patru competitori principali ai produselor noastre au împreună o cotă de piaţă de 

66.2%, o cifră de afaceri de 26.061.975 lei şi profituri însumate de 3.558.149 lei.  

În cazul produsului nostru a fost estimată o rată de profitabilitate de aproximativ 45%, 

marja fiind suficientă pentru a acoperi eventuale riscuri de natura formării în piață a prețului 

pentru un produs nou.  

O contribuţie importantă la creşterea ratei profitabilităţii o au procesele inovative de 

producţie care simplifică fluxul de producţie, economisind resurse umane şi financiare. 
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Prezentarea produsului nostru față de cel al concurenților 

 

În figuri este prezentat filtrul de depoluare, descris în brevetul RO 127171 şi 

propus pentru implementare tehnologică în cadrul prezentei propuneri de proiect. 

Rezultatele parţiale ale testelor de determinare a gradului de depoluare demonstrează 

faptul că, filtrul propus de noi prezintă caracteristici de depoluare mai bune ca cele ale 

carbonului activ.  

 

 

Filtru deshidratat impregnat cu compozit funcționalizat 

 

 

Filtru hidratat impregnat cu compozit funcționalizat biodegradat 
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Structura interioară a unui filtru biodegradat  

(se  poate observa direct flora biologică care degradează în continuare substratul celulozic) 

 

În momentul de faţă, carbonul activ şi materialele membranare de filtrare prin osmoză 

inversă sunt materialele care fundamentează majoritatea produselor de depoluare (filtre, 

sisteme de filtrare) destinate obţinerii şi îmbunătăţirii apei potabile.  

 

Produsul nostru prezintă următoarele caracteristici: 

 Este produs din materiale 100% biodegradabile. Reziduurile şi deşeurile de 

depoluare rezultate pot fi dispuse în mediul înconjurător (câmpii, terenuri arabile, etc.), fără a 

afecta funcţionalitatea biodiversităţii, sau structura mediului înconjurător;  

 Nu generează reziduuri care să necesite proceduri şi tratamente speciale de 

stocare, management şi distrugere. 

 Reziduurile de depoluare sunt biodegradate rapid (1-2 săptămâni), rezultând o 

structură anorganică îmbogăţită cu materie organică, care poate constitui substrat de fertilizare 

a solului; 

 Poate separa poluanţii biochimici şi un număr mare de poluanţi organici. 

 Poate fi transpus uşor în diferite configuraţii de filtrare, în funcţie de 

necesităţile şi cerinţele aplicaţiilor de depoluare cerute de clienţi (benzi filtrante, filtre 

compacte, etc.). 

 Costurile de obţinere mai mici decât costurile de obţinere ale produselor din 

clasa sa, existente pe piaţă (cărbune activ, membrane osmotice, membrane polimerice, filtre 

ceramice şi bioceramice, etc.). 
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 Resursele necesare fabricării sunt accesibile şi ieftine (reziduurile celulozice 

pot fi procurate din centrele de colectare a hârtiei; reziduurile oxidice nu implică costuri 

financiare).  

 

Obiectivele de marketing 

 

În stabilirea obiectivelor de marketing, s-a pornit de la obiectivele de dezvoltare pe 

termen mediu, corelate cu particularitățile identificate ale pieței naționale a produselor 

destinate filtrării apelor uzate și grupul de beneficiari țintă identificați. 

 

Așa cum am menționat mai sus obiectivele de dezvoltare ale societății sunt: 

 creșterea productivității muncii în societatea în care se va implementa acest proiect, 

prin utilizarea unor tehnologii și produse inovative în vederea apropierii societății de 

nivelurile nanotehnologice europene; 

 dezvoltarea cooperării în domeniul CDI la nivel național și european prin parteneriate 

în domeniul proceselor și produselor cu nivel ridicat de know how.  

Proiectul va implementa o nouă clasă de materiale nanocompozite funcţionalizate, cu 

caracter biodegradabil, capabile să separe, degradeze şi încapsuleze poluanţii biochimici din 

apele de suprafaţă. Specificul acestui proiect constă în valorificarea unei  idei brevetate, ca 

bază de pornire. 

 

Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea în Municipiul Vatra Dornei 

 

Principala resursă de apă de suprafață existentă pe teritoriul Municipiului Vatra 

Dornei, este formată din cursul râului Bistrița și câțiva afluenți ai acestuia, printre care și râul 

Dorna. 

Municipiul Vatra Dornei, dispune de un sistem centralizat de distribuție a apei potabile 

pentru alimentarea consumatorilor casnici, industriali și publici. 

Nu este disponibilă o resursă de apă de rezervă.  

Tratarea apei se realizează în stația Roșu, construită între anii 1967-1968. Aceasta 

procesează apa brută captată de râul Dorna. Debitul proiectat este de 17.280 m
3
/zi, iar 

producția medie actuală este de 4500 m
2
/zi. 
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Rețeaua de canalizare este divizată de râul Dorna și râul Bistrița Aurie, în partea de 

sud și cea de nord. Sistemul de canalizare este alcătuit din mai multe zone de colectare având 

o lungime de 35,3 km (2012). Sistemul de canalizare al Municipiului Vatra Dornei are o 

singură stație de pompare a apei uzate, amplasată în zona intersecției dintre Strada Calea 

Transilvaniei și Strada Piscului. 

 

În 2009, a fost elaborat Master Planul pentru Sectorul de Apă și Apă Uzată, 

Județul Suceava. Acesta a avut ca obiective specifice: 

 Îmbunătățirea calității apei potabile și siguranței sănătății publice. 

 Protejarea mediului, în special, a calității apei din cursurile naturale și a apei 

subterane. 

 Maximizarea numărului de locuitori branșați la apa potabilă. 

 Maximizarea colectării apei uzate. 

 Îmbunătățirea calității serviciilor și creșterii siguranței alimentării cu apă. 

 Optimizarea rețelei de distribuție a apei și a sistemului de colectare și epurare a 

apei uzate. 

 Obținerea de economii la energie și reducerea costurilor operaționale în general. 

 Definirea unui program pe termen lung în sectorul de apă și apă uzată. 

 Creșterea capacității operatorului regional. 

 

Municipiul Vatra Dornei este inclus și pe lista investițiilor prioritare aferente 

proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Suceava”, prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

 

Sursele de poluare ale apelor se împart în: 

 surse punctiforme; 

 surse difuze.  

 

 Sursele de poluare punctiforme de ape uzate, sunt reprezentate 

de: apele menajere, industriale, pluviale și de drenaj. Acestea sunt colectate 

într-un sistem de canalizare și evacuate într-un receptor natural prin conducte 

sau canale de evacuare. Principalele cauze ale poluării din acest tip de surse 

sunt degradarea colectoarelor de canalizare și tehnologiile învechite ale 

sistemelor de canalizare și epurare menajeră și pluvială. 
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 Sursele de poluare difuză sunt reprezentate de emisiile care 

sunt descărcate ca efluent în apele de suprafață prin intermediul unor conducte 

localizate într-un anumit punct. Principiul de propagare al acestor emisii se 

realizează prin infiltrare în sol sau prin antrenarea de către precipitații în apel 

de suprafață.  

 

Principalele surse de poluare cu emisii evacuate în mod dispers sunt: 

- îngrășămintele chimice utilizate în agricultură; 

- pesticidele, utilizate pentru combaterea dăunătorilor; 

- inexistența sistemelor de canalizare în unele aglomerări umane din mediul rural; 

- unele activități din industrie; 

- traficul auto. 

 

Fostele „exploatări miniere de la uzina de preparare Iacobeni” și „exploatarea minieră 

Călimani”, au reprezentat principalele surse de poluare cu impact ireversibil asupra calității 

mediului și a apei.  

Astfel, prin apele uzate la flotație, apa deversată, scurgerile din halele de preparare, 

apele de carieră, de subteran și apele meteorice care spală haldele de steril, încărcate cu 

cantități ridicate de fier și sulfați. 

Marii agenți economici din zona Vatra Dornei, au fost principalii poluatori economici 

la nivelul anului 2013, deversând în cursurile râurilor resturi rezultate în urma proceselor 

tehnologice. 

Alte surse de poluare a apei sunt reprezentate de deversarea apelor menajere direct pe 

sol, contaminând astfel pânza freatică situată la adâncimi reduse de aproximativ 1,5-2 metri.  

Deversarea apelor menajere, se realizează în unele locuri și direct în cursul râurilor, 

determinând o poluare semnificativă a apei și a mediului înconjurător.  

Prin depozitarea rumegușului depozitat în urma prelucrării lemnului de-a lungul 

cursurilor de apă, în unele sectoare sunt perturbate ecosistemele naturale.  

Efectele directe ale activității antropice s-au răsfrânt, în cea mai mare parte, asupra 

calității cursurilor de apă, rezultând dereglarea ecosistemelor acvatice și generarea unui 

dezechilibru în peisajul local. 
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Piața națională a produselor destinate filtrării apelor uzate, fie menajere, fie 

industriale prezintă următoarele particularități: 

 concurență insuficientă manifestată la nivelul vânzătorilor de produse și nu al 

producătorilor locali sau investitori străini; 

 informare redusă la nivelul utilizatorilor finali de filtre de depoluare; 

 produse scumpe cu marje de profit nu foarte mari (maximum 9% ceea ce presupune că 

există alte categorii de cheltuieli care au presiune pe prețul final de tipul cheltuielilor 

de transport sau cele legate de forța de muncă care fac ca prețul la utilizator să fie 

ridicat pe toate segmentele de filtre comercializate în România); 

 lipsa de cooperare și stimulare a cooperării/parteneriatului între operatorii privați și 

unitățile de cercetare și de învățământ de la nivel local sau central; 

 lipsa unui mediu stimulativ de taxare pentru investițiile productive și inovatoare; 

 nu există o piață a producătorilor de filtre autohtonă, care să stimuleze dezvoltarea 

tehnologică. 

 

Segmentul de piaţă dedicat colectării, tratării şi aprovizionării cu apă (cod CAEN 

3600) este împărţit după cum urmează: 

 colectarea, tratarea şi epurarea apelor provenite din activităţile pre-orăşeneşti şi 

industriale aferente; 

 potabilizare în vederea îmbunătăţirii calităţii apelor destinate consumului (ape 

provenite de la reţeaua centrală); 

 tratare şi epurare a apelor care nu provin din activităţi preorăşeneşti şi industriale 

aferente (localităţi izolate sau aplicaţii personalizate). 

Beneficiarii indirecți ai segmentului de piață identificat vor fi toate instituţiile statului 

cu atribuţii în depoluarea şi conservarea apei: Apele Române, Ministerul Mediului, 

Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă, etc. 

 

Pe baza cadrului general strategic definit mai sus obiectivele de marketing ale 

societății vor fi: 

 realizarea unor campanii de promovare a produselor care să vizeze caracteristicile 

grupului țintă de beneficiari pe un nivel de adâncime stabilit, având la baza studiilor de 

piață realizate prin proiect (vezi corelare cu cererea de finanțare pe componenta de 

descriere a activităților); 
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 construirea unor canale de distribuție eficiente pentru o mai bună satisface a clienților 

din grupul țintă; 

 pregătirea profesională continuă pentru formarea unei echipe de vânzări profesionale, 

fără discriminare de vârstă și sex. 

Priorităţile activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare experimentală, desfăşurate 

în cadrul proiectului vor fi orientate în vederea adjudecării unui segment de piaţă extins în 

domeniul depoluării apelor de suprafaţă, oferind produse de calitate la preţuri competitive. 

Astfel, un rol major îl vor avea activităţile şi planurile de management, publicitate şi 

informare.  

 

Pornind de la ideea conform căreia „clienţii nu cumpără produse, ci soluţionează 

soluţii pentru problemele lor”, în studiile de piaţă care se vor realiza în perioada de 

implementare a proiectului și care vor fundamenta concret viitoarea politică de vânzări 

se va ţine seama de următorii factori: 

 

 Factori ce ţin de produs: 

 flexibilitate în modularea structurală şi funcţională a filtrului; 

 posibilitatea de separare a unui număr mare şi variat de poluanţi biochimici; 

 reticulare nediferenţiată a unui număr mare de poluanţi organici; 

 încapsulare şi degradare a poluanţilor şi produşilor secundari de degradare al acestora; 

 randament şi eficienţă în depoluare; 

 prietenos cu mediul înconjurător; 

 dimensiuni adaptabile în funcţie de necesităţi; 

 uşurinţă de manipulare şi transportare. 

 

 Factori ce ţin de afacere se vor realiza prin: 

 promovare şi reclamă; 

 ofertă diversificată; 

 programul de lucru al angajaţilor; 

 amplasamentul clădirii; 

 metode de vânzare. 
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Strategia de marketing 

 

Strategia de marketing este dezvoltată astfel încât sub  umbrela unei abordări generale 

de prezentare a inovaţiei şi a avantajelor noului produs, abordarea clienţilor să se facă 

stratificat, folosind diferite tehnici de promovare şi vânzare.  

Pentru promovarea produsului şi informarea potenţialilor clienţi va fi folosit în primul 

rând Internetul. Acesta, fiind un mediu interactiv foarte utilizat şi care livrează în mod rapid 

informaţia, este instrumentul cel mai potrivit pentru informarea clienţilor.  

De asemenea, pagina de internet a societății ce va fi dezvoltata prin proiect, va fi 

trecută pe toate materialele de promovare şi de informare produse.  

În plus, vor fi create prezentări cât mai atractive care să semnalizeze avantajele 

produsului în activitatea curentă a potenţialilor clienţi.  

Pentru a maximiza impactul activităţilor de comunicare, au fost luaţi în calcul în 

această abordare şi multiplicatorii de informaţii. Astfel, fără a mări cheltuielile de promovare, 

va fi obţinut efectul de multiplicare a informaţiei prin colaborarea cu mass media.  

Multiplicatorii de informaţii sunt intermediari care preiau informaţia, o îmbunătăţesc 

şi o transferă mai departe către publicul final.  

Din punct de vedere al mesajului ce va genera efectul dorit, dată fiind existenţa pe 

piaţă a sute de alte mesaje care caută să atragă atenţia pentru produsele pe care le promovează.  

Ca urmare a faptului că un mesaj este puţin probabil să reţină atenţia un timp 

îndelungat, responsabilul de concepere a mesajului va trebui să ţină cont de necesitatea ca 

acesta să acapareze şi să menţină atenţia audienţei, dar să şi o motiveze să răspundă, fie într-

un mod perceptual, fie comportamental. 

 

Evaluarea şi alegerea mesajului potrivit, va întruni trei caracteristici majore 

necesare:  

 ca acesta să aibă un înţeles scoţând în evidenţă avantajele care fac produsul mai 

dezirabil şi mai interesant pentru potenţialii clienţi; 

 să fie distinct, comunicând acestora prin ce se impune acest produs pe piaţă; 

 să fie credibil. 
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Politica/strategia de preţ pentru rezultatele obţinute prin implementarea 

proiectului pentru produse/tehnologii/procese/servicii 

 

Unul din punctele cheie ale strategiei de marketing este cel al poziţionării produsului şi 

al construcţiei de preţuri.  

Din punctul de vedere al factorilor interni, în stabilirea preţului rezultatelor obţinute 

prin implementarea proiectului, au fost luate în considerare costul procesului şi al serviciilor, 

precum şi marja de profit urmărită.  

În stabilirea preţului potrivit pentru produsul rezultat în urma activităţilor de cercetare, 

dezvoltare experimentală și inovare, propuse prin proiect se are în vedere marja de profit 

(unul dintre cei mai utilizaţi indicatori financiari), ce prezintă ponderea costului bunurilor 

vândute sau serviciilor prestate, în raport cu volumul vânzărilor. 

 

În stabilirea preţului s-a avut în vedere: 

 cererea manifestată pe piaţă, acţiunile şi nivelul concurenţei; 

 preţul pe care clientul este dispus să îl accepte; 

 materii prime indigene (deşeuri de natură oxidică şi celulozică).  

 

Proiectul va avea ca rezultat o tehnologie performantă care va creşte portofoliul de 

servicii și produse ale solicitantului. 

Prin acest proiect, se propun o serie de concepte inovatoare concretizate prin oferirea 

de produse de depoluare accesibile din punct de vedere financiar de către un spectru larg de 

poluatori, potenţiali clienţi.  

 

În acest sens, estimăm că preţurile de comercializare ale viitoarelor produse vor 

fi: 

 Microsistemele de implementare a filtrelor de depoluare vor avea o durată de viaţă 

de minim 3 ani, permiţând înlocuirea filtrelor saturate cu poluanţi. Estimăm că preţul de 

comercializare al unui microsistem de integrare a filtrelor de depoluare biochimică va fi de 

aproximativ 2000 de lei. 

 Caracteristicile filtrelor (grosime, cantitatea minimă de apă depoluată), precum şi 

dimensiunile microsistemelor care le vor implementa, vor fi stabilite în funcţie de nevoile şi 

necesităţile utilizatorilor. Microsistemele vor fi configurate ca dimensiuni şi capacitate pentru 
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a putea deservi între 1-5 (1 m3/oră), 5-8 (2 m3/oră), 9-15 (3 m3/oră), 16-25 (6 m3/oră), 26-35 

(7.5 m3/oră), 36-60 (13 m3/oră), respectiv 61-90 persoane (19 m3/oră). 

 Preţul de comercializare al unui filtru, capabil să separe poluanţii organici din 

1000 l (1 m3) de apă puternic contaminată biochimic, va fi cuprins între 25 și 30 lei. Prețurile 

orientative la care facem referire nu includ TVA. 

Având în vedere gama diversificată de pieţe de desfacere a acestor produse (ape 

uzate industriale, ape menajere, ape uzate urbane, ape poluate accidental, etc.), la care 

se vor adăuga beneficiarii de pe piaţa externă, rezultatele aplicării brevetului RO 

127171, conferă un potenţial ridicat de valorificare practică din partea solicitantului, 

oferind o serie de oportunităţi cum ar fi: 

 reducerea cheltuielilor materiale prin valorificarea unor deşeuri de natură oxidică  şi 

celulozică; 

 obţinerea avantajoasă de materiale de depoluare biochimică, care să separe spectre 

largi de poluanţi biochimici; 

 obţinerea unor materiale biodegradabile cu impact pozitiv asupra mediului prin 

redarea acestora în circuitul natural, sub formă de îngrăşăminte semi-artificiale; 

 reducerea riscurilor secundare de poluare ca urmare a degradării şi încapsulării 

poluanţilor de către compozitul funcţionalizat. 

 

Politica/strategia de promovare pentru rezultatele obţinute prin 

implementarea proiectului 

 

Strategia de promovare va cuprinde următoarele aspecte: 

 resurse umane: dezvoltarea structurii departamentului de marketing-promovare; 

 grupul țintă: identificat și particularizarea promovării funcție de acesta; 

 resurse materiale: alocarea unui buget de marketing cu o pondere mai mare din cifra 

de afaceri anuală, structurat pe produse, procese şi tehnologii. 

 

Va fi dezvoltată în cadrul unității, o structură de marketing şi promovare în care îşi vor 

desfăşura activitatea trei persoane: product manager, analist de marketing, reprezentant 

comercial.  

Pornind de la activitatea de promovare directă a produselor (door-to-door), către 

beneficiarii direcţi şi indirecţi, se urmăreşte integrarea în strategia de promovare a unui sistem 
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de comunicaţii integrate de marketing. Măsurarea impactului acestor strategii va permite 

solicitantului să-şi formeze o poziţie şi o imagine foarte bună pe piaţă, precum şi accesul cu 

noi produse şi tehnologii inovative de depoluare. 

 

Politica/strategia de produs pentru rezultatele obţinute prin implementarea 

proiectului 

 

Urmăreşte atât o integrare pe verticală prin diversificarea produselor şi 

tehnologiilor, cât şi o integrare pe orizontală prin promovarea unor produse inovative 

ecologice din gama filtrelor de depoluare biochimică prin: 

 consolidarea politicii de brand: produsele vor fi reprezentate de produse înregistrate 

sub brand comercial propriu; 

 promovarea pe piaţă a unor produse ecologice „inteligente”, de depoluare a apelor de 

suprafaţă la costuri foarte atractive pentru cumpărători; 

 poziţionarea pe piaţă a produselor prin politici de penetrare pentru câştigarea cotei de 

piaţă şi ulterior menţinerea pe piaţă în creştere. 

Problema tehnică pe care îşi propune să o rezolve invenţia „Material compozit 

polifuncţionalizat biodegradabil și procedeu de obținere a acestuia”, constă în realizarea 

unui material polifuncţionalizat biodegradabil, care să separe, încapsuleze şi să degradeze 

complet poluanţii biologici şi produşii lor de metabolism prezenţi în apele de suprafaţă. 

 

În ceea ce privesc  strategiile de produs şi de preţ concluzionăm următoarele: 

 asigurarea unui raport preţ-calitate favorabil în comparaţie cu competitorii, în special 

cu firmele reprezentante din România; 

 acordarea de discount-uri pentru sponsorii care contractează un număr mare de 

produse; 

 diferenţierea marjei de profit în funcţie de locul de provenienţă al sponsorului, având 

în vedere că solicitările legislative sunt diferite de la zonă la zonă, ceea ce implică 

cheltuieli diferite; 

 creşterea numărului de produse realizate pentru sponsorii din pieţele puternic 

reglementate  (Europa; Ungaria; SUA, etc.), care asigură o marjă ridicată a profitului 

şi care influenţează în mod pozitiv rentabilitatea totală. 
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În concluzie, strategia de marketing a solicitantului, în vederea creşterii veniturilor 

realizate, se va axa pe următoarele aspecte: 

 Promovare:  

 realizarea de cercetări inovative cu aplicabilitate imediată în domeniul ştiinţelor 

medicale; 

 crearea de colective mixte multidisciplinare, cu experienţă ştiinţifică şi practică 

deosebită; 

 valorificarea rezultatelor prin publicarea în reviste cu scor de influenţă peste 0.30, cărţi 

de specialitate, comunicări ştiinţifice, simpozioane şi congrese; 

 înființarea și promovarea editurii și revistei proprii; 

 maximizarea profitului în condiţiile stabilirii unor preţuri competitive la nivel mondial 

şi local; 

 cercetarea periodică a pieţei în vederea identificării potenţialilor clienţi interesaţi de 

produsele firmei; 

 colaborări cu noi parteneri de afaceri externi şi interni; 

 dezvoltarea site-ului proiectului; 

 dezvoltarea compartimentului de marketing-promovare. 

 

Estimăm o medie de creştere a cifrei de afaceri a unității solicitante de 50 %/an, din 

contractele cu terţi în perioada de durabilitate, ca urmare a unei campanii de promovare 

agresive, prin intermediul site-ului propriu, broşurilor transmise la simpozioane, congrese, 

conferinţele producătorilor în domeniu.  

 

Analiza S.W.O.T. 

 

Are în vedere evidenţierea cât mai concretă a tuturor influenţelor interne și externe 

asupra modului de derulare a activităţilor firmei. Sunt identificate punctele forte şi punctele 

slabe, atât la nivelul unității solicitante, cât şi pe ansamblul pieţei în cadrul căreia aceasta 

acţionează, ţinând cont de domeniile de activitate specifice. 

 

Puncte tari: 

 Cercetare in scopul dobândirii de noi competențe pentru o societate românească. 

 Module componente ale procesului de producție stabilit. 
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 Prototip al procesului testat și verificat. 

 Active corporale achiziționate pentru introducerea în producție. 

 Filtrele obţinute au un preţ de cost scăzut: prezintă siguranţă în exploatare, design 

modern, pot fi uşor modelate funcţie de necesităţile clientului, nu ocupă loc mult, sunt 

complet biodegradabile. 

 Creșterea valorii activelor societății prin brevetarea rezultatelor. 

 Se conformează directivei europene în domeniul apelor uzate. 

 

Puncte slabe: 

 Existenta unor deficiente in funcționarea infrastructurii cu consecință directă și 

realizarea unor întârzieri în procesul de testare a sistemului. În vederea contracarării 

acestui posibil punct slab se va monitoriza permanent infrastructura tehnică și se va 

avea în vedere remedierea disfuncționalităților pe măsură ce acestea apar, precum și 

creșterea gradului de fiabilitate a soluției de tip hard sau soft. 

 Deficiențe în integrarea componentelor proiectului și realizarea de întârzieri față de 

planificarea inițială în implementarea sistemului. Se va verifica funcționalitatea 

sistemului, realizându-se apoi integrarea soluțiilor fără alte inconveniente. 

 Lipsa experienței în procesele de producție cu introducere de prototipuri în producție. 

 Posibilitatea unei cuprinderi incomplete a aspectelor conceptuale si funcționale ale 

sistemului, cu utilitate previzibilă în atingerea scopului proiectului. 

 

Oportunități: 

 Posibilitatea de consolidare a activității de cercetare, proiectare și dezvoltare a 

software-ului de către firma solicitantă prin extinderea sferei de cuprindere a noțiunii 

de cercetare-dezvoltare, în special în ceea ce privește inovarea tehnologică în 

domeniul managementului apelor reziduale menajere sau industriale. 

 Inexistenţa la nivel naţional a unor instrumente eficiente, dedicate acțiunilor de 

promovare și management al apelor uzate menajere și industriale. 

 

Riscuri: 

 Este considerată a fi o ameninţare posibilitatea existenţei unor demersuri în direcţia 

cercetării, dezvoltării şi a unor prototipuri de sisteme de filtrare. 
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 Modificări legislative care să influenţeze posibilitatea de implementare a proiectului 

sau chiar implementarea în sine, pentru a reduce efectele eventuale ale unei astfel de 

ameninţări. S-a avut în vedere prevederea unor intervale suplimentare de timp pentru 

reorganizarea activităţilor în funcţie de schimbările apărute, iar actele adiţionale vor 

reflecta schimbările impuse de modificările legislative. 

 Insuficienta planificare financiară aferentă activităţilor proiectului care să determine 

cheltuieli suplimentare din partea instituţiei solicitante, altele decât cele explicitate în 

buget.  

 Neluarea în calcul a tuturor posibilelor activităţi ce sunt necesare a fi urmate pentru 

realizarea în bune condiţii şi la un nivel calitativ superior a proiectului. 

 Posibilitatea creşterii ratei inflaţiei, a creşterii cursului euro/leu, având ca și consecință 

directă o creștere proporțională a preturilor echipamentelor și/sau a serviciilor 

achiziționate prin proiect. Pentru a se preîntâmpina consecințele enunțate, se vor stabili 

preturi fixe în contractele semnate, conform bugetului aprobat și se vor respecta 

obligațiile contractuale, pentru a se evita plata de penalități către furnizorii selectați.  

 

Din analiza de mai sus rezultă că trebuie urmărite permanent calitatea produselor şi 

calitatea serviciilor astfel încât, solicitantul să aibă argumente de competitivitate în piaţă.  

Astfel, factorii critici de care se va ţine cont sunt: 

 competiţia preţurilor; 

 dezvoltarea de noi produse pe piaţă; 

 calitatea produselor; 

 suportul pentru clienţi; 

 compatibilitate şi adaptabilitate; 

 folosirea sistemelor IT şi de comunicaţii. 

 

Prezentarea rezultatelor cercetării/dezvoltării experimentale/cunoştinţelor 

tehnice/brevetelor şi a rezultatelor pe care aceasta le va avea asupra 

produselor/proceselor/tehnologiilor/serviciilor întreprinderii 

 

Proiectul îşi propune inovarea de proces și de produs prin realizarea unei micro-

instalaţii, care să producă şi să asambleze soluţia optimă aleasă pentru produsului inovativ: 

filtrele de depoluare. 
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Rezultatele experimentale şi produsele obţinute, vor servi în procesul de luare a 

unor decizii necesare în stabilirea strategiilor eficiente de depoluare a apelor de 

suprafaţă prin crearea unor materiale compozite funcţionalizate biodegrabile, care să 

ofere: 

 posibilitatea de control a proceselor de depoluare;  

 posibilitatea de biodegradare a reziduurilor de depoluare; 

 posibilitatea de separare a unui număr cât mai mare şi variat de poluanţi biochimici, 

având în vedere poluarea intensă a apelor de suprafaţă din România. 

Produsele proiectului vor asigura un beneficiu real prin creşterea competitivităţii 

produselor obţinute în acest important sector de protecţie a mediului.  

Proiectul îşi propune realizarea unor produse de depoluare biochimică şi găsirea unor 

soluţii avantajoase din punct de vedere al preţului de comercializare, astfel încât, produsele 

ofertate să prezinte diversitate şi calitate superioară, să fie „prietenoase cu mediul”, să 

prezinte impact asupra dezvoltării tehnologiilor şi metodelor de protecţie a mediului 

înconjurător, să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei.  

Politica României în privinţa asigurării protecţiei mediului înconjurător este orientată 

în vederea alinierii cu cerinţelor U.E. în domeniul protecţiei apelor, printr-o serie de 

reglementări şi prin realizarea unor proiecte de anvergură, care să conducă la îmbunătăţirea 

calităţii apelor de suprafaţă. 

În acord cu cele menţionate mai sus, rezultă necesitatea conservării, dezvoltării şi 

protecţiei resurselor de apă, precum şi protecţia împotriva formelor de poluare şi de 

modificare a caracteristicilor resurselor de apă. În acest sens, produsele şi tehnologiile 

obţinute prin proiect vor duce la optimizarea depoluării apelor de suprafaţă.  

Cercetările în domeniu vor fi continuate, făcând obiectul unor proiecte europene de 

cercetare abordate în viitor (ex.: realizarea unor staţii ecologice de tratare şi epurare a apelor 

de suprafaţă). 

 

Gradul de noutate/originalitate al soluţiilor, metodelor, instrumentelor de 

lucru propuse 

 

Proiectul propus ia în considerare limitările metodelor şi tehnicilor actuale de 

separare ale poluanţilor, propunând soluţii noi de obţinere a unui material 

nanocompozit cu funcţionalitate polivalentă, capabil:  
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 să reticuleze nediferenţiat un număr mare de poluanţi organici; 

 să încapsuleze şi să degradeze poluanţii şi produşii acestora de degradare; 

 să prezinte parametrii superiori de depoluare (randament, eficienţă); 

 să fie biodegradabil şi prietenos cu mediul înconjurător.  

De asemenea, proiectul îşi propune realizarea unei micro-instalaţii, care să producă şi 

să asambleze soluţia optimă aleasă pentru filtrele de depoluare biochimică. 

Cercetările şi rezultatele obţinute in cadrul acestui proiect vor conduce la creşterea 

vizibilităţii academice a noii firme inovative, prin furnizarea de tehnologii noi în domeniul 

depoluării şi protecţiei mediului.  

Proiectul va genera domenii tematice noi, precum şi posibilitatea de reorientare 

profesională a tinerilor cercetători în domeniu, implicit crearea de locuri de muncă atractive. 

 

Propus pentru finanţare va contribui la îmbunătăţirea capacităţii de inovare, 

reducând decalajele economice, sociale şi tehnologice, în raport cu nivelul mediu al 

Uniunii Europene, în raport cu tematicile şi domeniile:  

 tehnologiile şi metodele de depoluare biochimică; 

 valorificarea, tratarea şi managementul deşeurilor, prin obţinerea de noi clase de 

materiale biodegradabile, utilizabile ulterior ca îngrăşăminte semi-artificiale de 

îmbogăţire organică a solului.  

Toate aceste elemente vor conduce la creşterea valorii economice a produselor 

obţinute de solicitant şi la obţinerea de profit economic. 

 

Impactul tehnic 

 

Proiectul va genera un impact tehnic major în domeniul depoluării biochimice a 

apelor de suprafaţă, datorită următoarelor aspecte: 

 simplificarea tehnologiilor de depoluare şi de potabilizare a apelor de suprafaţă; 

 generarea unor noi procese şi tehnologii de valorificare şi tratare a deşeurilor; 

 generarea unor noi procese şi tehnologii de distrugere a deşeurilor; 

 obţinerea unor materiale noi cu eficienţă ridicată de depoluare biochimică a apelor de 

suprafaţă; 

 dezvoltarea de noi metode şi tehnologii de depoluare fundamentate pe nanotehnologii 

şi materiale nanostructurate funcţionalizate. 
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Proiectul propune nanotehnologiile ca sursă viabilă de separare a poluanţilor organici, 

fiind prima propunere din lume, care demonstrează funcţionalitatea, utilitatea, potenţialul şi 

viabilitatea nano-tehnologiilor şi materialelor nano-structurate ca tehnică de depoluare 

biochimică şi organică la scară. 

 

Impactul economic 

 

Rezultatele obţinute în cadrul proiectului vor crea o nișă în segmentul  de piaţă dedicat 

produselor şi tehnologiilor de depoluare biochimică ecologice, fundamentate pe valorificarea 

deşeurilor.  

Rezultatele cercetării vor fi valorificate din punct de vedere economic şi al drepturilor 

de proprietate intelectuală, fiind luată în considerare îmbunătăţirea proprietăţilor şi 

caracteristicilor filtrelor de depoluare, precum şi a compozitului funcţionalizat de depoluare 

biochimică, în vederea satisfacerii unui segment variat de piaţă, corelat cu cererea de servicii 

şi materiale existentă.  

Soluţiile elaborate vor fi brevetate, urmând ca produsele comercializate să fie obţinute 

în parteneriat sau sub licenţă, în acord cu legislaţia în vigoare. 

 

Principalele activităţi prin care solicitantul va înregistra profit vor fi: 

 valorificarea filtrelor de depoluare biochimică; 

 valorificarea produselor derivate pe bază de materiale compozite; 

 servicii de asistenţă şi mentenanţă; 

 subcontractarea către terţi a drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială.  

 

În urma activităţilor de producţie şi comercializare vor creşte contribuţiile societății 

către stat. Activităţile economice prestate de firmă vor contribui la creşterea competitivităţii 

economice şi a mediului de afaceri în domeniu. Pentru susţinerea activităţilor propuse va fi 

angajat personal care să acopere necesarul de forţă de muncă, în corelaţie cu cerinţele şi 

necesităţile pieţei şi clienţilor.  

Capitalul şi profitul acumulate în urma valorificării pe piaţă a rezultatelor cercetării 

vor fi reinvestite în dezvoltarea firmei, îmbunătăţirea serviciilor şi produselor oferite, 

dezvoltarea infrastructurii de producţie, precum şi în îmbunătăţirea capacităţii sale 

administrative și tehnice. 
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Impactul social 

 

Rezultatele proiectului vor fi condiţionate de atingerea obiectivelor socio-economice 

concrete, privind creşterea capacităţii şi adaptarea unităţilor din acest sector de activitate la 

amploarea şi rapiditatea schimbărilor care se produc la nivel mondial, respectiv: 

 

 În plan raţional, prin:  

 conştientizarea potenţialilor mari poluatori privind efectele negative ale poluării, 

impactul negativ asupra mediului, sănătăţii publice şi a celei animale precum şi 

necesitatea implementării şi dezvoltării unor tehnici de depoluare, accesibile şi 

prietenoase cu mediul; 

 necesitatea ameliorării relaţiei dintre poluator şi mediu; 

 crearea unui sistem de informare, integrat, pentru potenţiali beneficiari, principalii 

competitori de pe piaţă, cetăţeni; 

 realizarea, în contextul societăţi moderne, a unei legături directe între beneficiar şi 

producător, care să permită o accesibilitate mai mare la serviciile de calitate. 

 

 În plan operaţional prin: 

 realizarea campaniilor de educaţie publică privind prevenire şi controlul riscurilor pe 

care le reprezintă poluarea apelor de suprafaţă; 

 obţinerea consensului naţional asupra strategiilor de implementare a unor sisteme de 

depoluare cât mai accesibile, eficiente şi uşor de modelat în funcţie de domeniul în 

care sunt utilizate; 

 valorificarea experienţei acumulate de specialişti în acest domeniu; 

 reducerea timpului şi costurilor mari percepute la ora actuală în domeniul depoluării 

mediului precum şi obţinerea unor tehnologii total inofensive asupra mediului; în 

cazul propunerii înaintate, reziduurile rezultate în urma depoluării biochimice a apelor 

de suprafaţă sunt transformate în îngrăşăminte semi-artificiale, utilizabile în 

fertilizarea terenurilor agricole. 

Prin colaborarea între cercetătorii din cadrul echipei de proiect se va forma un nucleu 

mixt de cunoştinţe tehnico-ştiinţifice fundamentale şi analizate, nucleu care va sta la baza 

realizării proiectului. 
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Pe parcursul implementării proiectului se va urmări în permanenţă aspectul aplicativ 

prin raportarea la exigenţele utilizatorilor finali.   

Proiectul respectă politica de calitate şi conservarea mediului, precum şi legislaţia în 

vigoare a României, legislaţie care a fost modificată conform normelor, în acord cu OJC 323 

din 10.12.2006, o dată cu integrarea ţării noastre în cadrul Uniunii Europene. 

Oportunitatea implementării proiectului ţinând cont de cerinţele pieţii, cererea 

potenţialilor beneficiari, evoluţia tehnologică, etc. 

 

Oportunitatea proiectului este fundamentată de următoarele elemente şi factori: 

Cerinţa pieţei: 

În momentul de faţă există o cerere de filtre de depoluare în rândul populaţiei, datorită 

calităţii inferioare a apelor furnizate de reţeaua centrală de alimentare cu apă (vezi Anexa 6 la 

Planul de afacere referitoare la cercetarea de teren pe bază de chestionar și eșantion în rândul 

populației).  

Lipsa unor produse competitive din punct de vedere calitativ şi economic a condus la 

furnizarea pe piaţă a unor produse care nu pot fi accesate decât de segmentul de cumpărători 

care înregistrează venituri mari. Media preţului sistemelor de filtrare destinate potabilizării 

apei, adresate populaţiei, este situată între 1000-2000 lei. 

 

Lipsa unei pieţe competitive de sisteme de filtrare destinate potabilizării apelor 

este datorată: 

 numărului mic de operatori economici privaţi care operează în acest sector la nivel 

naţional, operează mai puţin de 25 de firme care comercializează produse similare; 

 majoritatea furnizează un spectru larg de produse, cu preţuri variate, fundamentate pe 

tehnologii de depoluare diferite; 

 majoritatea firmelor care furnizează produse în domeniu sunt reprezentanţi ai marilor 

producători de filtre şi sisteme de filtrare din afara ţării, cu alte cuvinte avem de a face 

cu o concurență indirectă pe piața locală; 

 lipsa sectorului autohton de producători particulari de filtre şi sisteme de filtrare şi 

sisteme de potabilizare: sistemele comercializate sunt scumpe datorită preţurilor de 

producător, la care se adaugă taxe şi impozite de import, etc.; 
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 lipsa unor tehnologii inovatoare de obţinere a unor noi materiale şi sisteme de filtrare 

şi potabilizare, la nivel naţional şi internaţional: filtrele şi sistemele de filtrare sunt 

fundamentate pe: osmoză, filtrare mecanică, ultra-filtrare, filtre cu carbon; 

 preţurile de comercializare nu pot fi reduse sub pragul critic de achiziţie, procesare, 

taxare, etc., specific fiecărui tip de tehnologie. 

În sectorul tratării apelor menajere rurale, în România, situaţia tehnologiilor şi 

operatorilor furnizori de tehnologii de tratare şi depoluare, este similară celei prezentate 

anterior. Aceeaşi situaţie este întâlnită în cazul generatorilor de poluare de mici dimensiuni, 

principalul factor care limitează accesul acestora la tehnologiile de depoluare fiind costurile 

de achiziţie, implementare şi sustenabilitate ridicate. 

 

Reglementările legislative: 

Datorită creşterii exponenţiale a cantităţii de deşeuri colectate, implicaţiile financiare 

şi de mediu suportate de societate sunt semnificative.  

În momentul de faţă, România este deficitară în ceea ce priveşte implementarea 

directivelor comunitare de mediu (LCP 88/609/EC – Directiva privind centralele mari; IPPC 

96/61/EC – Directiva privind prevenirea şi controlul poluării industriale;  IPPC 96/62/EC – 

Directiva fiică privind Plafonul National de Emisii; Directiva 85/337/EEC, amendata prin 

Directiva 97/11/EEC privind evaluarea impactului de mediu; Directiva cadru pentru apă - 

2000/60/EEC; Directiva Seveso II - 96/82/EC), fiind nevoită să îşi adapteze structura 

macroeconomică în vederea retehnologizării proceselor industriale generatoare de poluare. 

Costurile suportate de statul român pentru alinierea la standardele europene în 

domeniu sunt estimate la 20 de miliarde de euro, plus un cost de 7.5 miliarde de euro prevăzut 

de aşa numitul „Scenariu de Referinţă”. Beneficiile estimate, datorate controlului poluării, ca 

urmare a implementării directivelor LCP si IPPC sunt cuprinse între 0.78 si 5.85 miliarde pe 

an, limita superioara a acestor beneficii fiind de aproximativ opt ori mai mare decât limita 

superioara a costurilor de conformare. 

Lipsa unor soluţii tehnologice de depoluare biochimică şi organică, ieftine şi care să 

realizeze adaptarea progresivă la standardele de mediu a entităţilor şi macro-entităţilor 

generatoare de poluare, constituie principalul impediment care îngreunează implementarea 

directivelor europene.  

La nivel de stat, impactul social (şomaj) şi macro-economic (PIB) generat de adaptarea 

bruscă şi sustenabilitatea politicilor de mediu, constituie al doilea element major care 

îngreunează implementarea directivelor europene.  
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Pentru conformarea României la politicile de mediu comunitare şi în sprijinul 

sectoarelor industriale vizate de Directivele Europene de Mediu, proiectul propune 

soluţii implementabile, care vor avea ca efect:  

 reducerea decalajului existent între România şi Statele Europene, în domeniul poluării 

biochimice şi organice; 

 ofertarea de soluţii tehnologice şi produse ieftine de depoluare, flexibile din punct de 

vedere al  implementării în fluxurile de procese industriale; 

 îmbunătăţirea calităţii apelor reziduale redate fluxurilor de colectare de suprafaţă, 

datorită reducerii semnificative a cantităţilor de poluanţi deversaţi; 

 reducerea cantităţilor de deşeuri de depoluare generate şi stocate, ca urmare a:  

- valorificării deşeurilor rezultate în urma unor procese industriale, care în mod 

normal constituie focare de poluare ale mediului înconjurător; 

- eficientizării randamentelor proceselor de separare a poluanţilor, prin fabricarea 

inovativă a unor filtre de depoluare înalt funcţionalizate chimic; 

- reducerii cantităţii de deşeuri stocate, prin fabricarea inovativă a unor filtre 

biodegradabile de depoluare biochimică şi organică, astfel încât, să poată fi redate 

în siguranţă mediului înconjurător. 

Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate 

urbane, modificată şi completată de Directiva Comisiei 98/15/EC în 27 februarie 1998, este 

baza legală a legislaţiei comunitare în domeniul apelor uzate. 

Obiectivele se referă la protecţia mediului împotriva efectelor negative ale evacuărilor 

de ape uzate urbane şi de ape uzate din anumite sectoare industriale (în principal prelucrarea 

şi fabricarea produselor din industria alimentară). 
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JUMP OVER THE ABYSS 
 

Termenul de abis se referă în general, la adâncurile mărilor, râurilor, 

interiorul pământului, infinitatea cosmosului, dar și la profunzimea sufletului. 

De-a lungul timpului, mulți scriitori și mai ales filozofi au vorbit despre 

această noțiune referindu-se în special la lumea abisală a sufletului. 

Ființa umană este carne și conștiință, trup și suflet, inima ei este un abis 

care nu poate fi umplut decât cu evlavie. Pentru a sări de pe un mal pe altul, ai 

nevoie de o singură armă, de credință. 

Credința în Dumnezeu este singura care îți dă curajul să sari chiar dacă 

pe celălalt mal te așteaptă un bandit înarmat. 

Nădejdea te face să nu cunoști frica. Chiar dacă cineva ar închide 

speranța în interiorul abisului abisal, ea tot va îndrăzni să înflorească chiar și 

acolo. 

Dragostea față de Dumnezeu, față de adevăr și dreptate, îți va da puterea 

să nu te avânți în abisul compromisului. Să nu cobori în locuri atât de goale care 

să-ți strice sufletul și să-ți strivească inima. 

Mila față de tot ce există viu pe acest pământ, îți va da puterea să sari pe 

celălalt mal și să mergi drept înainte, fără să privești înapoi. 

Bunul simț ne spune că existența noastră nu reprezintă mai mult decât 

un petic de lumină între două eternități de întuneric. 

Eu nu mai sunt adolescentul cronofob, ci omul matur. Natura mi-a dat și 

mie un loc, o frântură din veșnicie. 
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PAINTING  HAT 

 
Imaginația nu are granițe. Călătorește liberă pentru că adevărul nu are hotare, 

nu crede în reguli, înnoiește hărțile cunoscute și desenează mereu altele noi. 

Întotdeauna e loc de mai bine, mai mult, mai departe, mai interesant și mai 

divers. 

Imaginația te eliberează din prizonieratul societății și te rebranșează la bogăția 

și la adevărul vieții. Ușor-ușor, inevitabil, societatea îți domesticește spiritul. Te 

subordonează tiparelor și convențiilor cu povara așteptărilor lor. În timp, dacă nu 

suntem vigilenți, ne vom înstrăina de noi înșine și ne vom pierde din autenticitate și 

implicit din forță și din creativitate. 

Imaginația zădărnicește mereu hotarele vechiului. Pictorul Claude Monet 

spunea: „Ca să vezi, trebuie să uiți cum se numește lucrul pe care îl privești”. Peste 

ani, Pierre Bernard, adăuga: „Precizia denumirii știrbește unicitatea vederii”. 

Imaginația te invită să vezi cu ochii tăi și îți oferă o experiență personală, o 

șansă în plus la integritate, pentru că fiecare experiență contribuie la o mai bună și 

corectă cunoaștere de sine. Imaginația nu îți oferă numai destinația, ci și călătoria, 

având parte nu numai de cunoaștere, ci și de surpriză și poveste. Imaginația descrie 

capacitatea unui copil de a-și construi prin joc propria lume, dar și pentru a descrie 

capacitatea oamenilor de știință de a se gândi la lucruri care ar putea fi, dar nu există. 

Conduce la noi invenții și descoperiri științifice și îi determină pe oameni să creeze 

opere de artă incredibile. Este necesar să cultivăm imaginația unui copil, ceea ce, din 

fericire, este ușor de făcut! Și dacă cineva data viitoare îți va spune: „Aici nu e poezie, 

aici e lupta pe ciolan!”, adică tradus asta e realitatea cruntă, restul se petrece numai în 

imaginația ta, atunci tu să-i răspunzi: ”Realitatea ta lasă mult loc imaginației mele”! 
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28 iunie – 

2 iulie 2009 

Simona Ivana, 

Bogdan T 

Alexandru, 

Ipate Iudith, 

Popescu 

Classical Swine Fever (CSF) FEMS – The 3
rd

 Congress 

of European 

Microbiologists/poster 

Gothenbur

g, Sweden 

28 iunie – 

2 iulie 2009 
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Alexandru, 

Caplan D.M., 

Baraitareanu S. 

D.M. Caplan, S. 

Ivana, M.E. 

Caplan, A.N. 

Popescu, I. 

Ipate 

Antibiotic susceptibility of 

Bacillus anthracis causing 

human death 

FEMS – The 3
rd

 Congress 

of European 

Microbiologists/poster 

Gothenbur

g, Sweden 

28 iunie - 

2 iulie 2009 

S. Ivana, A. 

Bogdan, I. Ipate, 

A. Popescu, D.M. 

Caplan, S. 

Bărăităreanu 

Classical swine fever (CSF) INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM ON 

ANIMAL GENOMICS 

FOR ANIMAL 

HEALTH/oral 

Paris 23-25 

octombrie 

2007 

 

Ivana S, Caplan 

D.M., Popescu 

N.A., A.T. 

Bogdan, Ipate I. 

Food Poisoning – The Main 

Danger in the Catering Type 

Food Industry in Romania 

IUMS – XII. 

INTERNATIONAL 

CONGRESS OF 

BACTERIOLOGY AND 

APPLIED 

MICROBIOLOGY/oral 

Istanbul, 

Turkey 

5-9 august 

2008 

Ivana S., Caplan 

D.M., Popescu 

N.A., Bogdan A., 

Ipate I. 

The food safety in food 

poisoning caused by 

Clostridium botulinum 

IUMS – XII. 

INTERNATIONAL 

CONGRESS OF 

BACTERIOLOGY AND 

APPLIED 

MICROBIOLOGY/poster 

Istanbul, 

Turkey 

5-9 august 

2008 

Ivana S, Caplan 

D.M., Popescu 

N.A., Bogdan A., 

Ipate I. 

Achievement of an efficacious 

treatment scheme in 

Pasteurelosis in man and pats 

IUMS – XII. 

INTERNATIONAL 

CONGRESS OF 

BACTERIOLOGY AND 

APPLIED 

MICROBIOLOGY/poster 

Istanbul, 

Turkey 

5-9 august 

2008 

 

Diseminarea rezultatelor cercetării după cum se observă din tabelul de mai sus, s-a 

realizat în cadrul unor simpozioane şi congrese de microbiologie din lume dintre care 

amintim: XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, Istanbul; 3 

RD Congress of European Microbiologists, Federation of European Microbiological Societies 

(FEMS), Gothenburg, Sweden; simpozion DAGENE, Kozard, Ungaria; IV National 

Veterinary Pathology Congress, Antalya, Turcia. 
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Raport privind participarea la al-XII-lea Congres Internațional de Bacteriologie și 

Microbiologie Aplicată, Istanbul, Turcia, 

5-9 august 2008 

 

IUMS a fost fondată în anul 1927, ca Societate Internaţională de Microbiologie şi a 

devenit Asociaţia Internaţională a Societăţilor de Microbiologie afiliată la Uniunea 

Internaţională de Ştiinţe Biologice (IUBS) ca divizie în 1967. 

IUMS a devenit organizaţie ştiinţifică independentă în anul 1980. Obiectivele Uniunii 

sunt: de a promova studiul ştiinţelor microbiologice la nivel internaţional; de a iniţia, facilita 

şi coordona cercetarea ştiinţifică şi alte activităţi care implică cooperarea internaţională; de a 

asigura discuţii ştiinţifice şi de diseminare a rezultatelor cercetării internaţionale la conferinţe; 

de a ajuta la publicarea rapoartelor. 
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Scopul Uniunii este acela de a promova cercetarea şi de a deschide noi oportunităţi 

privind schimbul de informaţii ştiinţifice între cercetători de pe întreg mapamondul pentru 

promovarea sănătăţii şi bunăstării omului, animalelor cât şi al mediului (“one health”).  

IUMS promovează etica de conduită în cercetare, astfel încât să se împiedice utilizarea 

unor microorganisme ca arme biologice pentru protejarea sănătăţii publice şi promovarea 

păcii în lume. 

IUMS doreşte ca toate societăţile sale membre să adopte sau să dezvolte un cod de 

etică pentru a preveni folosirea abuzivă a cunoştinţelor şi cercetării ştiinţifice. 

Diviziile sunt responsabile pentru organizarea congreselor internaţionale: Congresul 

Internaţional de Bacteriologie şi Microbiologie Aplicată, Congresul Internaţional de 

Micologie şi Congresul Internaţional de Virusologie. O întâlnire a celor trei divizii este 

organizată numai o dată la fiecare 3 ani. 

 

 

 

Al XII-lea Congres Internaţional de Microbiologie Aplicată şi Bacteriologie s-a 

desfăşurat în perioada 5-9 august 2008 la Istanbul, Turcia, unde s-au întâlnit cele 3 divizii ale 

IUMS. Manifestarea ştiinţifică internaţională s-a desfăşurat în locaţia Ludfil Kirdal în 7 săli 

de conferinţă dotate la cel mai înalt nivel. La secţiunea postere au fost prezentate 663 de 

postere. 
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Echipa de cercetare din cadrul proiectului finanţat de CNMP, numărul 6034/2007 a 

susţinut 3 postere (prezentate în tabelul de mai sus). Programul de desfăşurare al congresului a 

fost extrem de complex, s-au prezentat lucrări de interes internaţional în domeniul 

microbiologiei de către cercetători de pe tot mapamondul pe toate cele 3 ramuri ale IUMS.  
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Ceremonia de deschidere a congresului a fost comună, fiind prezentate toate 

oficialităţile din cele 3 divizii ale IUMS.  

Propuneri: Echipa noastră de cercetare a făcut următoarele propuneri de îmbunătăţire a 

activităţii IUMS: 

 Considerăm că este nevoie de o mai bună cunoaştere a celor 3 divizii ale 

microbiologiei (bacteriologiei, virusologie, micologie) în vederea localizării 

importanţei zoonozelor bacteriene şi a biodiversităţii microbiologice; 

 Realizarea unor laboratoare speciale în domeniul biotehnologiilor şi 

bioremedierii cu utilizarea eficientă a microorganismelor cu rol benefic în 

microbiologia alimentară şi microbiologia ecologică; 

 Este nevoie de îmbunătăţirea colaborării internaţionale pentru ca cercetătorii de 

reală valoare să poată accesa fonduri din programele de cercetare 

internaţională. 

 

Diseminarea rezultatelor cercetării prin participări şi comunicări în cadrul 

unor conferinţe şi simpozioane din ţară: Iaşi, Cluj-Napoca, Bucureşti, 

Timişoara, Oradea şi altele 

 

Lucrări susţinute în cadrul unor conferinţe şi simpozioane din ţară cu comitet de 

program: 

Echipa de 

cercetare 

Titlul Manifestare/ 

Activitate 

Locul  de 

desfășurare 

Perioada 

Simona Ivana Chemotherapy in 

breast cancer in 

dogs and cats 

Al VIII-lea Congres 

Naţional de Medicină 

Veterinară/oral 

Băile Felix, 

Judeţul Bihor, 

România 

17-20 

octombrie 

2000 

Simona Ivana Epidemiology of 

cancer disease in 

dogs and cats 

Al VIII-lea Congres 

Naţional de Medicină 

Veterinară/oral 

Băile Felix, 

Judeţul Bihor, 

România 

17-20 

octombrie 

2000 

Simona Ivana  Frequency by age 

and race related 

to inefficiency in 

breast cancer 

treatment in the 

bitch 

Al VIII-lea Congres 

Naţional de Medicină 

Veterinară/oral 

 

Băile Felix, 

Judeţul Bihor, 

România 

17-20 

octombrie 

2000 

Simona Ivana BCG and solaskil FMV symposium FMV Bucureşti, 30 noiembrie 
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terapy for 

mammary tumors 

in the bitch 

„Contribuţia cercetării 

ştiinţifice la progresul 

Medicinii 

Veterinare”/poster 

România 2001 

Simona Ivana Frequency of 

mammary tumors 

in multiparous 

bitches 

IX
th  

National Congress of 

Veterinary Medicine/oral 

Iaşi, România 24-27 

septembrie 

2003 

Simona Ivana Frequency tumors 

and female age in 

breast cancer in 

dogs and cats 

„Conferinţa Naţională 

Jubiliară de Oncologie 

Comparată cu participare 

internaţională”/oral 

Tulcea, 

România 

20-23 

septembrie 

2006 

Sinona Ivana, F.I. 

Ivana, A.N. 

Popescu, Iudith 

Ipate 

Transmiterea 

criptosporidiozei 

umane prin apă şi 

alimente 

Conferinţa Naţională de 

Parazitologie(oral 

Constanţa, 

România 

8-10 

noiembrie 

2007 

Simona Ivana, F. 

I. Ivana, Dana 

Magdalena 

Caplan, A. N. 

Popescu, Iudith 

Ipate  

Stereomicroscopi

c biodiversity of 

staphylococci 

species isolated 

from food 

National Congress of 

Veterinary Medicine/oral 

Poiana Braşov, 

România 

18-21 

septembrie 

2007 

Simona Ivana, F.I. 

Ivana, Dana 

Magdalena 

Caplan, A.N. 

Popescu, Iudith I. 

Diagnosis and 

treatment of 

leptospire 

infections in dogs 

X
th

 National Congress of 

Veterinary Medicine/oral 

Poiana Braşov, 

România 

18-21 

septembrie 

2007 

Iudith Ipate, A.T. 

Bogdan, L.G. 

Tobă, G.F. Tobă, 

Simona Ivana 

Research on 

embryo biopsy for 

sexing and 

genetic testing of 

bovine embryos 

X
th

 National Congress of 

Veterinary 

Medicine/poster 

Poiana Braşov, 

România 

18-21 

septembrie 

2007 

Dana M. Caplan, 

Simona Ivana, R. 

Dumitrache 

Contaminarea 

alimentelor cu 

germeni din genul 

Listeria 

X
th

 National Congress of 

Veterinary 

Medicine/poster 

Poiana Braşov, 

România 

18-21 

septembrie 

2007 

Ivana Simona, F.I. 

Ivana, A.T. 

Bogdan, A.N. 

Diagnosis and 

treatment of 

bacterial 

Simpozionul „Contribuţii 

ale cercetării ştiinţifice la 

progresul Medicinii 

FMV Bucureşti, 

România 

22 noiembrie 

2007 
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Popescu, Iudith 

Ipate 

infections caused 

by Salmonella 

and Escherichia 

in cattle, equine 

and sheep 

Veterinare”/oral 

Ivana Simona, F.I. 

Ivana, A.T. 

Bogdan, A.N. 

Popescu, Iudith 

Ipate, D.M. 

Caplan 

Stereomicroscopi

c biodiversity of 

the main yeats 

and moulds from 

foods 

Simpozionul „Contribuţii 

ale cercetării ştiinţifice la 

progresul Medicinii 

Veterinare”/oral 

FMV Bucureşti, 

România 

22 noiembrie 

2007 

Simona Ivana, A. 

T. Bogdan, Ioniţă 

L., A. N. Popescu, 

Ipate Iudith 

Boxer keratitis International Scientific 

Symposium "Progress and 

Prospects in Veterinary 

Medicine"/oral 

Iaşi, România 5-6 iunie 2008 

Simona Ivana, A. 

T. Bogdan, Ioniţă 

L., Ipate Iudith, A. 

N. Popescu 

Cat scratch 

disease (CSD) 

International Scientific 

Symposium "Progress and 

Prospects in Veterinary 

Medicine"/oral 

Iaşi, România 5-6 iunie 2008 

Andreescu 

Nicoleta, Caplan 

D. Magdalena, 

Ivana Simona 

Pet dog and 

owner 

leptospirosis a 

case study 

International Scientific 

Symposium "Progress and 

Prospects in Veterinary 

Medicine"/oral 

Iaşi, România 5-6 iunie 2008 

Ivana Simona, 

A.T. Bogdan, 

Nicoleta 

Andreescu, Dana 

M. Caplan, et. al. 

Diagnosis and 

treatment of 

leptospirosis in 

humans and dogs 

VII
th 

International 

Symposium “Prospects for 

the 3
rd

 Millennium 

Agriculture”/oral 

USAMV Cluj 

Napoca, 

România 

2-4 octombrie 

2008 

Simona Ivana, 

A.T. Bogdan, L. 

Ioniţă, A.N. 

Popescu, Iudith I. 

Prophylaxis and 

control of 

cysticercosis/taeni

osis transmitted to 

humans by food 

stuffs 

A XVII –a Conferinţă 

Naţională de Parazitologie 

/oral 

USAMV Cluj 

Napoca, 

România 

6-8 noiembrie 

2008 

Simona Ivana, 

A.T. Bogdan, L. 

Ioniţă; A.N. 

Popescu, Iudith I. 

Symptoms, 

diagnosis and 

treatment in 

fasciolosis by 

A XVII –a Conferinţă 

Naţională de Parazitologie 

/oral 

USAMV Cluj 

Napoca, 

România 

6-8 noiembrie 

2008 
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alimentary origin 

Simona Ivana, 

A.T. Bogdan, L. 

Ioniţă; A.N. 

Popescu, Iudith I. 

The incidence of 

cases of 

toxoplasmosis 

transmission by 

food stuffs 

A XVII –a Conferinţă 

Naţională de Parazitologie 

/oral 

USAMV Cluj 

Napoca, 

România 

6-8 noiembrie 

2008 

Simona Ivana Biodiversitatea 

speciilor de 

Listeria din 

produsele 

alimentare 

Simpozionul 

“Biodiversitatea în 

agricultură”/poster 

Academia 

Română, 

Bucureşti, 

România 

21 februarie 

2008 

Iudith Ipate, 

Simona Ivana, A. 

Străteanu 

Participări 

internaţionale ale 

Centrului de 

Studii şi Cercetări 

de Biodiversitate 

Agrosilvică- 

Acad. “David 

Davidescu” 

Simpozionul ziua 

internaţională a 

biodiversităţii/oral 

CSCBA David 

Davidescu, 

Academia 

Română, 

Bucureşti, 

România 

22 mai 2008 

Simona Ivana, A. 

T. Bogdan, A.N. 

Popescu, I. Iudith 

Biodiversitatea în 

relaţie cu 

zoonozele 

bacteriene 

Simpozionul ziua 

internaţională a 

biodiversităţii/oral 

CSCBA David 

Davidescu, 

Academia 

Română, 

Bucureşti, 

România 

22 mai 2008 

Dana M. Caplan, 

Simona Ivana, M. 

E. Caplan 

Penicillin 

resistant B. 

Anthracis strains 

isolated from 

farmers 

A XII-a Conferinţă 

Naţională de 

Microbiologie cu 

participare 

internaţională/oral 

Sibiu, România 30 octombrie-

1 noiembrie 

2008 

Simona Ivana, I. 

Ţogoe, et.al. 

Leptospirosis 

management and 

biodiversity 

Manifestare ştiinţifică cu 

tema “Identificarea, 

conservarea şi dezvoltarea 

biodiversităţii zootehnice 

şi veterinare”/poster 

CSCBA David 

Davidescu, 

Academia 

Română, 

Bucureşti, 

România 

22 mai 2009 

Ivana S., 

Câmpeanu G., 

Bogdan A.T., et. 

al. 

The hog cholera 

epidemiology and 

diagnostic 

“Scientific research 

contributions to Veterinary 

Medicine progress” 

Symposium/oral 

FMV Bucureşti, 

România 

19-20 

noiembrie 

2009 
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Simona Ivana, A. 

Bogdan, Iudith I., 

et. al. 

Achievement of an 

efficacious human 

and companion 

animal
,
s therapy 

in Pasteurella 

multocida 

infections 

VIII
th 

International 

Symposium “Prospects for 

the 3
rd 

millennium 

agriculture”/oral 

USAMV Cluj 

Napoca, 

România 

7-10 

octombrie 

2009 

Simona Ivana, A. 

Bogdan, Ipate I., 

L. Ioniţă, A. 

Popescu 

Food poisoning - 

the main danger 

in the catering 

type food industry 

Manifestare ştiinţifică 

“Biodiversity is life – 

Agrobiodiversity is our 

life”/poster 

Râu de Mori 

Conference 

Center, 

Hunedoara, 

România 

15-17 aprilie 

2010 

Iudith Ipate, 

Bogdan A., Brem 

G., Seregi I., 

Simona Ivana  

Research 

regarding the new 

biodiversity 

indicators in 

genetic diversity 

of the region- 

country Hateg 

Manifestare ştiinţifică 

“Biodiversity is life – 

Agrobiodiversity is our 

life”/poster 

Râu de Mori 

Conference 

Center, 

Hunedoara, 

România 

15-17 aprilie 

2010 

Simona Ivana, F.I. 

Ivana, C. Chiurciu 

Romavermectin 

B1+ - Un produs 

antiparazitar 

intern şi extern cu 

spectru larg 

A XIX-a Conferinţă 

Naţională Aniversară de 

Parazitologie/oral 

USAMV 

Bucureşti, 

România 

16-17 

decembrie 

2010 

Dana M. Caplan, 

Simona Ivana, 

Anca Michaela 

Israil, M. E. 

Caplan 

Susceptibilitatea 

la antibiotice a 

tulpinilor de 

Pasteurella 

A II-a Conferinţă 

Naţională de 

Microbiologie şi 

Epidemiologie 

Sinaia, România 14-16 

octombrie 

2010 

M. E. Caplan, D. 

M. Caplan, S. 

Ivana 

Transmission of 

Listeria spp. by 

food products 

from animal 

origin 

Symposium 

“Contributions of scientific 

research to the progress of 

Veterinary 

Medicine/poster 

FMV Bucureşti, 

România 

18-19 

noiembrie 

2010 

Simona Ivana 

(coord.)  

Leptospirosis and 

Pasteurellosis – 

an occupational 

health hazard for 

pet owners and a 

public health 

Manifestare ştiinţifică: 

“Eveniment aniversar 150 

de ani de la înfiinţarea 

învăţământului medical 

veterinar românesc – 

“Şcoala” de Medicină 

Biblioteca 

Naţională a 

României 

Atrium parter, 

Bucureşti, 

România 

27 aprilie 

2012 
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issue for urban 

communities 

Veterinară de la Bucureşti 

şi Biblioteaca sa”/oral 

Simona Ivana, A. 

T. Bogdan, A. 

Popescu 

Biodiversitatea în 

relaţie cu 

zoonozele 

bacteriene din 

genurile 

Pasteurella 

Masă Rotundă “The role of 

agrobiodiversity in 

sustainable development of 

mankind, in relation to the 

integrated management of 

water resources in 

anthropogenic ecosystems 

friendly with the 

environment.” 

CSCBA 

Academia 

Română, 

Bucureşti, 

România 

22 mai 2013 

Simona Ivana, 

Gâjâilă G, M. 

Dobrea, C. 

Negoiţă 

 

Scurtă prezentare 

a activităţii 

profesorului 

Constantin Şt. 

Motaş 

Cerc Ştiinţific Prof. dr. dr. 

HC “Horea Bârză” , 

întrunirea cu tema 

“Constantin Şt. Motaş 

savant de renume mondial, 

profesor la Şcoala 

Superioară de Medicină 

Veterinară, Bucureşti, 

primul decan al 

FMVB”/oral 

Aula 

Universitară a 

FMV Bucureşti, 

“Prof. univ. dr. 

Aurel E. 

Popoviciu” 

27 martie 

2014 

Simona Ivana, 

Iordache P. 

Zamora, Pîrvu D. 

C.  

Metodă şi 

dispozitiv pentru 

identificarea 

simultană a 

microorganismelo

r de tip E. coli, 

Salmonella spp, 

L. 

monocytogenes, 

Campylobacter 

spp din alimente 

Cerc Ştiinţific Prof. dr. dr. 

HC “Horea Bârză” , 

întrunirea cu tema 

“Constantin Şt. Motaş 

savant de renume mondial, 

profesor la Şcoala 

Superioară de Medicină 

Veterinară, Bucureşti, 

primul decan al 

FMVB”/oral 

Aula 

Universitară a 

FMV Bucureşti, 

“Prof. univ. dr. 

Aurel E. 

Popoviciu” 

27 martie 

2014 

Ivana Simona, 

Dobrică B., Ioniţă 

L. 

Sistem interactiv 

de pregătire şi 

testare a 

studenţilor în 

domeniul 

microbiologiei 

Cerc Ştiinţific Prof. dr. dr. 

HC “Horea Bârză” , 

întrunirea cu tema 

“Constantin Şt. Motaş 

savant de renume mondial, 

profesor la Şcoala 

Superioară de Medicină 

Veterinară, Bucureşti, 

Aula 

Universitară a 

FMV Bucureşti, 

“Prof. univ. dr. 

Aurel E. 

Popoviciu” 

27 martie 

2014 
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primul decan al 

FMVB”/oral 

Simona Ivana, 

Dana Magdalena 

Caplan, Marius 

Eduard Caplan, 

Valentin Gh. 

Goran, Rotaru 

Elena 

Evaluarea unui 

sistem interactiv 

de predare și 

învățare în 

domeniul 

microbiologiei / 

Evaluation of an 

interactive system 

for teaching and 

learning activities 

in the field of 

microbiology  

(P27). A IX-A 

CONFERINȚĂ 

NAȚIONALĂ DE 

MICROBIOLOGIE ȘI 

EPIDEMIOLOGIE 

Volumul 61, 

Brașov, 

România 

22 octombrie 

2016 

Dana Magdalena 

Caplan, Simona 

Ivana, Marius 

Eduard Caplan 

Microbiomul 

cavităţii bucale la 

animalele de 

companie / Oral 

Microbioma in 

Pets 

(P28). A IX-A 

CONFERINȚĂ 

NAȚIONALĂ DE 

MICROBIOLOGIE ȘI 

EPIDEMIOLOGIE 

Volumul 61, 

Brașov, 

România 

22 octombrie 

2016 

Simona Ivana Innovative System 

for Fast Detection 

of Emergent 

Foodborne 

Pathogens / 

Sistem inovativ de 

detectare rapidă a 

elementelor 

patogene 

transmise prin 

hrană 

The International 

Conference 5th Economic 

Scientific Research –

Theoretical, Empirical and 

Practical Approaches, 

ESPERA 

București, 

Romania 

24-25 mai 

2018 
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YOU ARE FREE TO CHOOSE! 

 
Unii dintre noi aleg să alerge prin muzee pentru a admira cât mai multe 

picturi, în timp ce alții aleg să alerge pe acoperișuri pentru cât mai multe 

apusuri de soare. Și într-un caz și în altul nu ai nevoie de vreme bună, ci numai 

de o inimă caldă, de un suflet frumos. În timp ce unii dintre noi aleg să fie 

asemenea stelelor ce răsar pe cer, alții aleg să fie apusuri de soare. 

Unii aleg răsăritul, iar alții amurgul. Dar până la urmă toți suntem de 

acord că orice apus de soare are răsăritul lui și invers. Depinde unde te plasezi. 

Mai sunt unii dintre noi care sunt de părere că dacă ai norocul să te afli 

într-un loc atât de frumos încât să poți admira și răsăritul și apusul, înseamnă 

că ai trăit ca un lord. 

Alții, atunci când lumea se mișcă prea repede și simt că se pierd în 

haosul ei, simt acut nevoia să pătrundă ei înșiși, atom cu atom, în fiecare 

culoare a apusului de soare. 

Mai există, indubitabil, mai există încă unii dintre noi, care preferă 

apusul de soare și consideră că e imposibil să-l privești și să nu visezi. Însuși 

Claude Debussy afirmă cu tărie că: „Nu-i nimic mai muzical decât apusul de 

soare”. 

Și totuși, să nu uităm că un apus de soare frumos se naște dintr-un eșec 

al căderii. 
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CAPACITATEA DE A ÎNDRUMA STUDENȚI ȘI TINERI 

CERCETĂTORI 

 

 Realizarea de publicații în reviste ISI și BDI împreună cu studenții, tinerii 

cercetători, masteranzi sau doctoranzi.  

 Integrarea studenților și tinerilor cercetători, masteranzi și doctoranzi în echipele 

de cercetare ale proiectelor și brevetelor, menționate la punctul A. 

 Organizarea de cercuri științifice cu includerea și participarea studenților. 

 

Coordonator lucrări de licenţă 

 

În cei 25 de ani de activitate efectuaţi în cadrul Disciplinei de Microbiologie de am 

coordonat peste 100 de lucrări de licenţă dintre care le menţionez pe cele din 2014-2015: 

 Metode de diagnostic şi control a infecţiilor bacteriene produse de germenii 

din genul Leptospira; 

 Metode de izolare şi identificare a toxiinfecţiilor alimentare produse de 

Escherichia coli; 

 Măsuri de prevenire şi combatere a infecţiilor bacteriene produse de germenii 

coliformi din produsele de origine alimentară; 

 Diagnosticul şi controlul toxiinfecţiilor alimentare produse de bacteriile din 

genul Salmonella; 

 Metode de izolare şi identificare a bacteriilor din genul Vibrio din produsele 

alimentare. 

 

Organizarea de manifestări ştiinţifice 

 

Dintre manifestările ştiinţifice organizate o menţionez pe cea pe care o consider cea 

mai importantă și anume în cadrul Cercului Ştiinţific „Prof. dr. dr. H.C. Horea Bârză” al 

Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti respectiv a Disciplinei de Microbiologie. 

Manifestarea ştiinţifică a avut ca temă „Constantin Şt. Motaş, savant de renume 

mondial, profesor la Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, Bucureşti, primul decan al 

Facultăţii de Medicină Veterinară, Bucureşti” din data de 27 martie 2014, ora 11:00 în Aula 

Universitară a Facultăţii de Medicină Veterinară, Bucureşti. 
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Manifestarea a avut următorul program:  

 Cuvânt de deschidere a şedinţei (Prof. univ. dr. Viorel Popa); 

 Scurtă prezentare a activităţii lui Constantin Şt. Motaş (Simona Ivana); 

 Scurtă prezentare a brevetului “Metodă şi dispozitiv pentru identificarea 

simultană a microorganismelor de tip Escherichia coli, Salmonella spp., 

Listeria monocytogenes, Campylobacter spp. din alimente” (echipa de 

cercetare se găseşte la secţia brevete); 

 Scurtă prezentare a brevetului “Sistem interactiv de pregătire şi testare a 

studenţilor în domeniul microbiologiei” (echipa de cercetare se găseşte la 

secţia brevete); 

 Cuvânt de încheiere a şedinţei (Prof. univ. dr. Viorel Popa). 

 

 

 

Profesorul Constantin Şt. Motaş (1869-1931) a fost Directorul Şcolii Superioare de 

Medicină Veterinară înfiinţată în 1883 de către profesorul Alexandru Locusteanu. 

Transformarea Şcolii de Medicină Veterinară în Facultate de Medicină Veterinară şi 

încadrarea noii instituţii în cadrul Universităţii Bucureşti, a avut loc în data de 22 iulie 1921. 
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Constantin Şt. Motaş a fost ultimul director al Şcolii Superioare şi primul decan al 

FMVB, în anul 1921.  

Profesorul Şt. Motaş a avut o activitate didactică şi de cercetare impresionantă dintre 

care amintim: 

 Prima evidenţiere prin examen microscopic direct pe frotiu proaspăt a lui 

Tripanosoma equiperdum din sângele de cal şi iepuri inoculaţi (1902); 

 Prima evidenţiere în ţara noastră a microfilariilor din sângele câinilor; 

 Metoda de colorare Nocard-Motaş; 

 A efectuat studii clinice şi terapeutice în morva equină şi antraxul suin şi în 

variola ovinelor şi suinelor; 

 Împreună cu profesorii Al. Riegler şi Al. Ciucă a făcut parte din echipa care a 

preparat vaccinul antiholeric, cu care în 1913 doctor Ioan Cantacuzino şi echipa sa 

au realizat marea experienţă epidemiologică de vaccinare în plin focar de holeră. 

Despre activitatea de susţinere a profesiei şi a rolului medicului veterinar se pot spune 

multe. Menţionăm numai contribuţia sa activă şi deosebită la toate forurile superioare, 

inclusiv în parlament pentru transformarea Şcolii Superioare în Facultate şi pentru buna 

organizare a Institutului Pasteur şi a Institutului Naţional Zootehnic. 
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