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1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROPUSE SPRE REALIZARE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

Trasabilitatea produselor vitivinicole se asigură de către producătorii de struguri şi producătorii 

vitivinicole, prin ducerea evidenţei produselor (în funcţie de genul de activitate) şi prin ţinerea 

registrelor vitivinicole de evidenţă, cu condiţia demonstrării înregistrării tuturor menţiunilor din 

registru, completarea fişelor de cupaj şi prezentarea declaraţiilor vitivinicole, însă credibilitatea acestora 

este scăzută deoarece nu poate fi confirmată prin anumiți markeri de calitate din struguri, individuali 

fiecărui soi în parte și crearea unei baze de date naționale. 

Evident, se cer cercetări pentru identificarea acestor markeri și creare bazei de date, ceea ce ne va da 

posibilitatea identificării soiului de struguri Rara Neagră atât în produse monovarietale cât și în orice 

cupaj din orice zonă a Republicii Moldova. 

Obiectivele proiectului includ: 

1. indentificarea principalelor parametri de calitate ale strugurilor care influenţeaza caracteristicile 

vinurilor materie primă și produsului finit; 

2. identificarea, cuantificarea şi trasabilitatea principalilor compuşi glucidici pe parcursul maturării 

strugurilor, procesării lor şi obținerii vinului materie primă; 

3. identificarea, cuantificarea şi trasabilitatea principalilor acizi organici pe parcursul maturării 

strugurilor, procesării lor şi obținerii vinului materie primă; 

4. identificarea, cuantificarea şi trasabilitatea principalilor compuşi fenolici pe parcursul maturării 

strugurilor, procesării lor şi obținerii vinului materie primă; 

5. identificarea, cuantificarea şi trasabilitatea capacității antioxidante pe parcursul maturării 

strugurilor, procesării lor şi obținerii vinului materie primă. 

 

Pentru realizarea obiectivelor vor fi  utilizate diferite tehnici si metode de analiza fizico-chimice, 

spectrofotometrice şi de cromatografie avansate, pentru caracterizarea unor markeri de calitate din 

struguri, vin materie primă şi produs finit. 

Posibilitatea identificării şi urmăririi, de-a lungul tuturor etapelor de producție și de distribuție a unui 

produs vitivinicol, a unui material încorporat sau care este în contact cu acest produs asigură 

inofensivitatea şi ocrotirea sănătăţii populaţiei, precum şi protecţiei mediului înconjurător. 
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2. REZULTATELE ȘTIINȚIFICE OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI PE ETAPE 

Etapa I (01.01 – 30.06.2018) - Managementul de proiect. Analiza stării actuale privind cultivarea 

strugurilor din soiul autohton Rară Neagră în diferite zone vitivinicole ale Republicii Moldova.  

 Rezultatele obținute includ următoarele aspect teoretice și experimentale:  

 Studiul bibliografic al literaturii de specialitate pe plan național și internațional cu privire la  

cercetări enochimice a strugurilor și vinului de Rară Neagră, a practicii internaționale de 

identificare a soiurilor specifice unor țări, criteriile de trasabilitatea a produselor alimentare, în 

special vinuri.  

 Studiul bibliografic al literaturii de specialitate ce reflectă individualizarea markerilor și a 

evoluției lor în procesul de producerii și maturare a vinurilor din soiul autohton Rară Neagră.  

 Selectarea metodelor de prelucrare matematico-statistică a rezultatelor obținute.  

 Stabilirea indicilor de trasabilitate pentru soiul autohton Rară Neagră.  

 Selectarea metodelor de analiză fizico-chimice a strugurilor, mustuielii și vinurilor.  

 Pregătirea reactivelor, veselei, verificarea aparatelor pentru analizele fizico-chimice, însușirea 

metodelor de analiză de către echipa de lucru.  

 Consultarea condițiile agrotehnice de cultivare (starea viilor după perioada de iarnă, tăiatul, 

forfinatul solului, protecția de boli și dăunători, fertilizarea, asigurarea cu apă sau irigarea, suma 

temperaturilor active etc.) a strugurilor de Rară Neagră și impactul lor asupra calității și 

componenții chimice a strugurilor din informația din literatură și din practica viticultorilor.  

 Alegerea  podgoriilor și plantațiilor cu soiuri de struguri autohtone Rară Neagră din diferite 

zone de cultivare atât pe principiul asemănării condițiilor geo-climatice  

 Selectate metodele statistice de tratare a rezultatelor în conformitate cu recomandările OIV.  

 Planificarea experimentelor și activității de cercetare și inovare pentru etapa II.  

Etapa II (01.07 – 31.12.2018) – Controlul maturării strugurilor de pe diferite plantații a RM.  

Rezultatele obținute includ următoarele aspect teoretice și experimentale:  

 Controlul maturării strugurilor de soiuri autohtone pe plantațiile selectate.  

 Determinarea momentului de maturare tehnologică și recoltarea strugurilor.  

 Pregătirea, semnarea și distribuirea contractelor de achiziție a strugurilor și reagenților chimici.  

 Aducerea materialelor necesare la departamentul Oenologie în baza facturilor fiscal.  

 Realizarea rodajului metodelor de evidență în podgorii și a metodelor de analiză de laborator.  

 Prelucrarea strugurilor în condițiile de microvinificație la Departamentului de Enologie, 

facultatea Tehnologia Alimentelor.  

 Controlul proceselor de  fermentație alcoolice  a mustului și macerație-fermentație a mustueilii.  

 Studiul practic al maturității strugurilor de pe podgoriile vitivinicole din republica Moldova.  
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 Analiza gradului de alterare a stugurilor din soiuri de struguri autohtone de pe podgoriile 

vitivinicole din republica Moldova.  

 Realizarea evoluției parametrilor tehnologici – concentrația în masă a acizilor titrabili, a 

zaharurilor, pH-ului și maturității fenoloce.  

 Monitoriza procesul de maturare a strugurilor prin analiza componenței mecanice și fizico-

chimice a strugurilor cu identificarea markerilori individuali ai strugurilor din soiul autohton 

Rară Neagră.  

 Producerea și monitorizarea vinurilor în condițiile de microvinificație. 

  Diseminarea rezultatelor la Conferința Internațională MTFI – 2018 cu 2 participări și a unui 

articol în Journal of Engineering Science. 

 Elaborarea raportului final în baza rezultatelor obținute.  

 

Etapa III (01.01 – 30.06.2019) – Studierea influenței tratărilor de stabilizare, păstrare și maturare a 

vinurilor materie prime elaborate în condițiile de microvinificare.  

Rezultatele obținute includ următoarele aspect teoretice și experimentale:  

• Dinamica procesului de cleire cu 3 tipuri de bentonită și gelatină asupra calității, potențialului 

de substanțe biologic active și markerilor individuali de trasabilitate a vinurilor elaborate din 

soiul autohton Rară Neagră și soiurile europene Merlot, Malbec și Cabernet Sauvignon.  

• Monitorizarea evoluției indicilor organoleptici pe parcursul păstrării și condiționării vinurilor 

obținute cu cele 3 tipuri de bentonită și gelatină studiate.  

• Realizarea procesului de stabilizare tartrică și complexă a vinurilor obținute.  

• Dinamica procesul de maturare, în prezența diferitor preparate pe bază de stejar cu diferite 

nivele de tratare termică și granulometrie a vinurilor obținute prin analize senzoriale specializate 

și fizico-chimice a acestora.  

• Pregătirea reactivelor, inventarului de laborator, verificarea aparatelor în vederea realizării 

parametrilor fizico-chimice, însușirea metodelor de analiză de către echipa de lucru.  

• Variația conținutului de substanțe biologic active și a capacității antioxidante din vinurile 

obținute în prezența diferitor preparate pe bază de stejar cu diferite nivele de tratare termică și 

granulometrie prin analize fizico-chimică specifice.  

• Indicii de cupaj a vinurilor cu conținut divers al soiului Rară Neagră și celor europene Merlot, 

Malbec și Cabernet Sauvignon cu analiza cantitativă și calitativă a modificărilor înregistrate.  

• Deseminarea și participarea la conferința internațională CISA-2019 cu 2 teze științifice, 22-25 

mai, Bacău, România și publicarea unui articol în Journal of Engineering Science.  

• Planificarea experimentelor și activității pentru etapa IV.  
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Figura 1. Schema tehnologică de preșucrare a strugurilor 

 

Etapa IV (01.07 – 31.12.2019) – Controlul producerii vinurilor în condiții industriale cu 

implementarea procesului tehnologic elaborat în condiții de producere la fabricile naționale. 

Rezultatele obținute includ următoarele aspect teoretice și experimentale:  

 În curs de obținere a actelor de implementare în practică a procedeului elaborat de la S.A. 

„Cricova” și ÎM „Vinaria Purcari” SRL.  

 Deseminarea și participarea la conferința internațională CISA-2019 cu 2 teze științifice, 22-25 

mai, Bacău, România. 

 Realizarea work-shopului de diseminare a rezultatelor din proiect pe 5 decembrie 2019. 

 Participarea la conferința de profil EUROALIMENT, 5-7 septembrie Galați și Iași Chem-Iași 

din octombrie 2019. 

 Elaborarea raportului final în baza rezultatelor obținute.  
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 3. CELE MAI RELEVANTE REALIZĂRI OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI  

Piața produselor alimentare a devenit extrem de dinamică în ultimele decenii, creșterea exigențelor 

și diversificarea necesităților consumatorilor a impus producătorii să dezvolte și să obțină produse noi 

ce  corespund acestor cerințe. Promovând soiurile autohtone naționale putem asigura extinderea piețelor 

de desfacere și cucererirea consumatorilor prin comercializarea unor vinuri ce pot fi identificate în orice 

colț al lumii prin trasabilitatea acestuia. Identificarea calitativă și cantitativă a componenților chimici ai 

strugurilor di soiul Rară Neagră, permite stabilirea specificului soiului cu  regăsirea ulterioară a acestor 

indici în produsul final, indiferent de podgorie, agrotehnologie și tehnologie de prelucrare a 

strugurilor/vinurilor. 

Majoritatea cercetărilor pe plan internațional sunt axate pe studierea profilului aromatic și fenolic al 

soiului Rară Neagră, însă nu sunt axate pe identificarea compușilor endogeni individuali, specifici 

fiecărui soi de strugure în parte. Rezultatele ştiinţifice de cercetare obţinute în cadrul proiectului 4/TC 

au adus un aport în ştiinţă privind determinarea complexului de criterii în determinarea originalităţii 

produsului şi un aport în dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova, prin propunerea unei 

metode de urmărire a trasabilităţii prin stabilirea indicilor specifici originalităţii produsului în baza 

rezultatelor obținute cît și cele viitoare preconizate.  

Perspectivele de valorificare a rezultatelor cercetării prin cooperare naţională şi internaţională sunt 

reale precum şi propuneri de colaborare în această direcţie au fost stabilite cu Centrul de Cercetări 

pentru Oenologie a Academiei Române de Științe, filiala Iași. În această ordine de idei, putem menţiona 

aplicarea rezultatelor la certificarea produselor vinicole iar acest fapt va contribui la majorarea puterii 

de concurenţa pe piaţa a producţiei autohtone faţă de producţia de import. 

 

4. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ORGANIZATE LA NIVEL NAȚIONAL/INTERNAȚIONAL 

 

În conformitate cu planul calendaristic al Proiectului pentru tineri cercetători „Stabilirea criteriilor de 

transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone” a fost organizat pe data de 05 

decembrie 2019 un work-shop-ul dedicat diseminării rezultatelor proiectului sus-numit de către 

directorul de proiect dr., conf. univ. Covaci Ecaterina și echipa de cercetare. Evenimentul s-a organizat 

la facultatea Tehnologia Alimentelor, departamentul Oenologie și Chimie, auditoriul 5-120. Persoanele 

invitate și participante au fost 30 la număr, șefi departamente, colaboratori, studenți, doctoranzi din 

cadrul facultății TA, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Stăuceni, Universitatea 

„Vasile Alecsandrii” din Bacău (România). La finele activității probele de vin, cupaje experimentale 

au fost degustate și apreciate de cei prezenți.  
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5. CONCLUZII ȘI REZUMATUL RAPORTULUI CU EVIDENȚIEREA REZULTATULUI, 

IMPLEMENTĂRILOR ȘI  RECOMANDĂRILOR 

În cadrul proiectului pentru tineri cercetători intitulat „Stabilirea criteriilor de transabilitate a 

vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone”, din cadrul direcţiei strategice 51.07. 

„Biotehnologie”, s-au realizat obiectivele propuse integral cu obținerea rezultatelor ștințifice 

remarcabile în aspect teoretic și experimental.  

Piața produselor alimentare a devenit extrem de dinamică în ultimele decenii, creșterea exigențelor și 

diversificarea necesităților consumatorilor a impus producătorii să dezvolte și să obțină produse noi ce  

corespund acestor cerințe. Identificarea calitativă și cantitativă a componenților chimici ai strugurilor di 

soiul Rară Neagră, permite stabilirea specificului soiului cu regăsirea ulterioară a acestor indici în 

produsul final, indiferent de podgorie, agrotehnologie și tehnologie de prelucrare a strugurilor/vinurilor.  

Majoritatea cercetărilor pe plan internațional sunt axate pe studierea profilului aromatic și fenolic al 

soiului Rară Neagră, însă nu sunt axate pe identificarea compușilor endogeni individuali, specifici 

fiecărui soi de strugure în parte. Rezultatele ştiinţifice de cercetare obţinute în cadrul proiectului 20/TC 

în perioada I anul 2019 au adus un aport în ştiinţă privind determinarea complexului de criterii în 

determinarea originalităţii produsului şi un aport în dezvoltarea social-economică a republicii Moldova, 

prin propunerea unei metode de urmărire a trasabilităţii (stabilirea indicilor specifici originalităţii 

produsului în baza rezultatelor obținute și cele preconizate). Posibilitatea identificării şi urmăririi, de-a 

lungul tuturor etapelor de producție și de distribuție a unui produs vitivinicol, a unui material încorporat 

sau care este în contact cu acest produs asigură inofensivitatea şi ocrotirea sănătăţii populaţiei, precum 

şi protecţiei mediului înconjurător. 

Perspectivele de valorificare a rezultatelor cercetării din cadrul proiectului includ utilizarea și 

consultarea acestora de către instituțiile și intreprinderile naționale de ramură la certificarea produselor 

vinicole iar puterii de concurenţa pe piaţa a producţiei autohtone se va majora faţă de producţia de 

import. La etapa de cercetare nr. II – Controlul producerii vinurilor în condiții industriale cu 

implementarea procesului tehnologic elaborat în condiții de producere la fabricile naționale) a fost 

elaborat și perfecționat procedeului tehnologic de procesare a strugurilor din soiul autohton Rară 

Neagră cu implementarea procedeului tehnologic elaborat în condiții de producere la fabricile naționale 

S.A. „Cricova” și Î.M „Vinaria Purcari” SRL.  

Promovarea soiurilor autohtone va permite elucidarea factorilor decisivi ai calității vinurilor astfel 

obținute cu monitorizarea indicilor de trasabilitate ai acestora. În practica vitivinicolă rezultatele acestui 

proiect vor permite extinderea piețelor de desfacere și cucererirea consumatorilor prin comercializarea 

unor vinuri ce pot fi identificate în orice colț al lumii prin urmărirea trasabilității acestuia. Rezultatele 

ştiinţifice de cercetare obţinute au adus un aport în ştiinţă privind determinarea complexului de criterii 

în determinarea originalităţii produsului şi un aport în dezvoltarea social-economică a Republicii 

Moldova, fiind că propune o metodă de urmărire a trasabilităţii prin stabilirea indicilor specifici 
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originalităţii produsului. Acest fapt va contribui la majorarea puterii de concurenţa pe piaţa a producţiei 

autohtone faţă de producţia de import. Implementarea se planifică prin transfer tehnologic la 

întreprinderii ramurale. 

6. BUGETUL PROIECTULUI și  LISTA EXECUTORILOR 

Anexa nr. 1 

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

 

Anul de 

finanțare 

Planificat Executat Cofinanțare 

2018 120 000 120 000 20 0000 

2019 120 000 120 000 20 0000 

 

Lista executorilor în cadrul proiectului pentru tineri cercetători  

„Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone” 

 

Nr. 

d/o 

Numele/Prenumele Anul nașterii 
Titlul 

științific/didactic 

Funcția în 

cadrul 

proiectului 

Semnătura 

1.  Covaci Ecaterina 1985 Conf. univ., dr. 
Director de 

proiect 
 

2.  Vladei Natalia  1984 Conf. univ., dr. 
Cercetător 

științific 

superior 

 

3.  Moga Georgeta 1979 Inginer, magistru 
Cercetător 

științific 

stagiar 

 

4.  Cazacu Maria  1997 Masterand an II 
Cercetător 

științific 

stagiar 

 

5.  Stratan Alexandra  1994 Inginer, magistru 
Cercetător 

științific 

stagiar 

 

6.  Focșa Doina 1995 
Inginer,  

masterand anul II 
Inginer  

 

Directorul proiectului      Ecaterina Covaci , dr. chim., conf.univ.              .           __________________ 
(numele, prenumele, grad, titlu științific)                   (semnătura)                  
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7. LISTA PUBLICAȚIILOR ȘTIINȚIFICE CE ȚIN DE REZULTATELE 

OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI  

 

Anexa nr. 2 

Articole în reviste naţionale recenzate categoria B 

1. COVACI Ecaterina, CAPCANARI Tatiana, LESANU Alexandra. Traceability of wine - a 

criterion of quality and food safety for the consumer. In: Journal of Engineering Science, 2018 

(3), vol. XXV, p. 95-99.  

2. SCLIFOS Aliona, COVACI, Ecaterina and STRATAN Alexandra. Wine production from local 

varieties of grapes in microwinery conditions. In: Journal of Engineering Science, 2019 (1), vol. 

XXVI, p. 106-113.  

Articole în culegeri internaționale 

1. COVACI, E., STRATAN Al., MOGA G., ARHIP V., NAZARIA A. The mathematical 

modelling and interdependance of tartaric stabilization factors in natural wines. In: Proceedings 

of International Conference – Modern Technologies in the food industry”, 18 – 20 october 

2018, Chișinău: Tehnica – UTM, p. 214 - 219.  

2. COVACI, E., MOGA, G., FURTUNA-VLADEI, N. Traçabilité des vins naturels issus de 

variétés locales. In: Actes du Colloque francophone interdisciplinaire „Sécurité alimentaire, 

nutrition et agriculture durable”, 19 – 20 october 2018, Chișinău: Tehnica – UTM, p. 24 – 27. 

 

Teze ale comunicărilor la conferinţe internaționale   

1. COVACI E., FOCSA D., LEȘANU Al. Thermodynamic and kinetic principles of young wines 

during cold stabilization. In: Book of abstract, IasiChem 2018, 25-26 octombrie 2018, Iași, 

România, p. 5. 

2. COVACI Ecaterina et VLADEI Natalia. Variation de la concentration des substances 

biologiques actives du cepage autochtone Rară Neagră au cours du processus technologique. In: 

Book of abstracts CISA 2019, 22-25 mai 2019, Bacău, p.74-75.  

3. COVACI Ecaterina and CHIROSCA Nicoleta. Young red wine produced from Rară Neagră 

local grape varieties in micro winery conditions at technical university of Moldova. In: Book of 

abstracts CISA 2019, 22-25 mai 2019, Bacău, p.62-63.  

4. STRATAN Alexandra, COVACI Ecaterina, ARHIP Vasile et NAZARIA Aliona.
.
 L’influence 

des copeaux de chêne australien sur les caractéristiques chromatiques et phénolique des vins. In: 

Book of abstracts Euro-Aliment 2019, 5-6 septembre 2019, Galați, p.129-131.  

5. MOGA Georgeta, STRATAN Alexandra et COVACI Ecaterina. The technological and 

biological potential of red wine produced from the local Rară Neagră grape variety under micro-

winery-conditions. In: Book of abstracts Iasi-Chem 2019, 31 octomber-01 november 2019, Iași, 

p.31.  

 

 

 

Directorul proiectului      Ecaterina Covaci , dr. chim., conf.univ.              .           __________________ 
(numele, prenumele, grad, titlu științific)                   (semnătura)               
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8. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE LA 

ORGANIZAŢII DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII PE DURATA PROIECTULUI  

Anexa nr. 3 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele, gradul 

şi titlul ştiinţific 

Ţara, denumirea 

organizaţiei vizitate 

Scopul vizitei, contribuţia la realizarea 

activităţilor din cadrul proiectului (de 

indicat proiectul); 

contribuţia la realizarea activităţilor din 

cadrul organizaţiei 

Termenul 

deplasării 

1.  Covaci Ecaterina,  

Dr., conf. unic. 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza, facultatea de 

Chimie, Iași, România 

Participarea la conferința internațională 

IașiChem 2018. Deseminarea rezultatelor     

studiului la conferință din cadrul 

proiectului prin prezentare orală în plen 

timp de 30 minute 

 

25 – 26 octombrie 

2018 

2.  Stratan Alexandra, 

masterand anul II, 

cercetător științific 

stagiar 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza, facultatea de 

Chimie, Iași, România 

Participarea la conferința internațională 

IașiChem 2018. Participarea la secțiunile 

conferinței și la vizitarea Universității 

Alexandru Ioan Cuza 

 

25 – 26 octombrie 

2018 

3.  Covaci Ecaterina,  

Dr., conf. unic. 

Centrul de Cercetări 

pentru Oenologie, 

Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină 

Veterinară, Iași, România 

Participarea la manifestarea științifică 

internațională dedicată Viticulturii și 

Vinificației la începutul secolului XX, 

Zilele Ieșene 2018. Deseminarea 

rezultatelor studiului la manifestarea 

științifică prin prezentare orală timp de 20 

minute 

 

 

04 – 07 

decembrie 2018 

4.  Focșa Doina 

masterand anul I, 

inginer coordonator 

Centrul de Cercetări 

pentru Oenologie, 

Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină 

Veterinară, Iași, România 

Participarea la manifestarea științifică 

internațională dedicată Viticulturii și 

Vinificației la începutul secolului XX, 

Zilele Ieșene 2018. Participarea la 

secțiunile manifestării și la vizitarea 

Centrului de Cercetări pentru Oenologie. 

 

 

04 – 07 

decembrie 2018 

5.  Covaci Ecaterina,  

Dr., conf. unic. 

Universitatea Vasile 

Alexandrii, facultatea de 

Tehnologie și Inginerie 

Chimică, Bacău, România 

Participarea la conferința internațională 

CISA2019. Deseminarea rezultatelor     

studiului la conferință din cadrul 

proiectului prin prezentare orală în secțiuni 

timp de 15 minute 

 

22-25 mai 2019  

6.  Covaci Ecaterina,  

Dr., conf. unic. 

Universitatea Dunarea de 

Jos, facultatea de Știința 

Alimentelor, Galați, 

România 

Participarea la conferința internațională 

EuroAliment 2019. Deseminarea 

rezultatelor     studiului la conferință din 

cadrul proiectului prin prezentare orală în 

secțiuni timp de 15 minute 

 

05-06 

septembrie 2019  

7.  Stratan Alexandra, 

masterand anul II, 

cercetător științific 

stagiar 

Universitatea Dunarea de 

Jos, facultatea de Știința 

Alimentelor, Galați, 

România 

Participarea la conferința internațională 

EuroAliment 2019. Deseminarea 

rezultatelor studiului la conferință din 

cadrul proiectului prin prezentare posteului  

 

05-06 

septembrie 2019  

8.  Covaci Ecaterina,  

Dr., conf. unic., 

1985 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza, facultatea de 

Chimie, Iași, România 

Participarea la conferința internațională 

IașiChem 2019. Deseminarea rezultatelor     

studiului la conferință din cadrul 

proiectului prin prezentare orală în secțiuni 

timp de 15 minute 

 

31 octombrie – 01 

noiembrie 2019 

9.  Stratan Alexandra, 

masterand anul II, 

cercetător științific 

stagiar 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza, facultatea de 

Chimie, Iași, România 

Participarea la conferința internațională 

IașiChem 2019. Participarea la secțiunile 

conferinței și la vizitarea Universității 

Alexandru Ioan Cuza 

31 octombrie – 01 

noiembrie 2019 

10.  Covaci Ecaterina,  

Dr., conf. unic. 

Departamentul Ingineria 

și Managementul 

Alimentației, 

Universitatea Transilvania 

din Brașov, România 

Participarea la manifestarea științifică 

internațională organizate în cadrul 

Centrului de cercetare EBIOTEFA – Eco 

biotehnologii și Echipamente în 

Alimentație și Agricultură 

 

 

17 – 21 

decembrie 2019 

 

Directorul proiectului      Ecaterina Covaci , dr. chim., conf.univ.              .           __________________ 
(numele, prenumele, grad, titlu științific)                   (semnătura)               


