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În mod cu totul surprinzător, într-o evoluŃie tot mai tehnologizată, omenirea cunoaşte o 

reîntoarcere către natură. Unul din factorii principali ai acestei noi orientări îl constituie plantele, care, prin 
principiile lor active, constituie o reală alternativă, cu aplicaŃii în diferite domenii de activitate legate sfera 
biologicului.  

În acest context, cercetările din prezenta teză de doctorat şi-au propus ca obiectiv general studiul 
influenŃei unor produse naturale cu structură aromatică, variate ca sursă de obŃinere şi implicit structură 
chimică, asupra dezvoltării microorganismelor, în diferite condiŃii experimentale. 

Teza de doctorat este structurată în opt capitole, are o extindere de 231 pagini, conŃine 179 figuri, 
24 scheme şi 44 tabele. Lucrarea este însoŃită de 263 referinŃe bibliografice.  
 Prima parte a tezei sintetizează pe parcursul a două capitole datele din literatura de specialitate cu 
privire la structura chimică a compuşilor naturali polifenolici, distribuŃia şi circuitul acestora în plante,  
proprietăŃile lor fizico-chimice si biologice, precum si metodele şi condiŃiile extractive specifice. Sunt 
menŃionate date importante  referitoare la interacŃiunea polifenolilor cu microorganismele în diferite variante 
experimentale şi care justifica subiectul  propus pentru a fi abordat în această lucrare.  
 In partea a doua a tezei sunt  prezentate datele experimentale proprii pe parcursul a şase capitole, 
studiul efectuat fiind o investigaŃie sistematică în care s-a realizat elaborarea şi optimizarea unei tehnologii 
de extracŃie la nivel de laborator a compuşilor polifenolici, analiza activităŃii antimicrobiene, cât şi 
intervenŃia acestora în modularea proceselor de fermentaŃie aerobă şi anaerobă. Teza este completată cu 
partea de concluzii şi trimiteri bibliografice. 
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