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Main topics of the Anniversary Symposium  
“Romanian Ethnopharmacology on its 20th anniversary” 
 

➢ Ethnopharmacology - principles and achievements 

➢ Medicinal and aromatic plants in folk medicine (correlated with customs and traditions) and 

current specific problems in spontaneous flora and culture 

➢ Scientific studies and confirmations of therapeutic activities (in traditional medicinal species ) 

➢ Raw materials from traditional medicinal species plants (technology and quality) and specific 

monographs (herba, flos, radix, cortex, aetheroleum, tincture, etc.) - correlated with the 

Pharmacopoeia in effect 

➢ Pharmaceutical products, food supplements, functional foods, cosmetics - based on 

traditional medicinal herbs and national and European laws for marketing promotion 

➢ Actual results obtained by physicians and practitioners in Phytotherapy, Aromatherapy, 

Apitherapy, Nutrition, Gemotherapy and other complementary therapies     

➢ Phytomedicine and the role of doctors in promoting it as a method of therapy and prevention 

➢ Laboratory equipment and modern, high-performance technological installations 

➢ Practical Guide for Phytotherapy, Aromatherapy, Nutrition Course proposals for practitioners  
 

 

In the special landscape of Sirnea we will enjoy: meetings with project partners, friends and 

research groups, collaborators and supporters of ethnopharmacology, researchers in traditional 

medicine, enhancers of traditional medicinal plants, promoters of complementary therapies and 

healthy nutrition, young people passionate about natural therapies ... 

From achievements to future projects  ! 

 
 

We address a friendly welcome and many thanks to those who supported us in our actions  

 

Good luck to the all the participants of the Anniversary Symposium of Etnopharmacology, which 

takes place under the sign of the Great Feast of Pentecost and the Traditional Midsummer Feast 

“Sânzienele”, when the Earth and Sky interfere through the spiritual nobility of Creation  ! 

 
Welcome to ȘIRNEA!!!      Angela Mărculescu  
  

President of the Romanian Society of Ethnopharmacology 
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Tematici abordate pentruSimpozionul Aniversar 
 “Etnofarmacologia românească la 20 de ani“ 
 
➢ Etnofarmacologia - principii și realizări       

➢ Plante medicinale și aromatice în medicina populară (corelate cu obiceiuri, tradiții) și probleme 

actuale specifice în flora spontană și în cultură   

➢ Studii științifice și confirmări ale acțiunii terapeutice (la plante din medicina tradițională) 

➢ Materii prime din plante medicinale tradiționale (tehnologie și calitate) și monografii specifice 

(herba, flos, radix, cortex, aetheroleum, tinctura, etc.) – corelate cu Farmacopeea în vigoare 

➢ Produse farmaceutice, suplimente alimentare, alimente funcționale, cosmetice - pe bază de 

plante medicinale tradiționale și legislații naționale și europene pentru promovarea pe piață  

➢ Rezultate actuale obținute de medici și practicieni în Fitoterapie, Aromaterapie, Apiterapie, 

Nutriție, Gemoterapie, și alte terapii complementare     

➢ Fitomedicina și rolul medicului în promovarea ei ca terapie și prevenție 

➢ Aparatură de laborator și instalații tehnologice moderne, performante     

➢ Ghid practic de Fitoterapie, Aromaterapie, Nutriție Propuneri de Cursuri pentru practicieni   

 

În peisajul deosebit al Șirnei ne vom bucura  de:întâlniri cu parteneri din proiecte, prieteni și 

colective de cercetare, colaboratori și susținători ai   etnofarmacologiei, cercetători în medicină  

tradițională, valorificatori ai plantelor medicinale tradiționale,  promotori ai terapiilor 

complementare și nutriției sănătoase, tineri pasionați de terapiile naturale... 

Vom pleca de la momente de bilanț spre proiecte de viitor  !!! 

 

Aducem un salut prietenesc şi mulţumiri celor care ne sunt  alături în acţiunile noastre  

 Mult succes participanţilor la Simpozionul Aniversar, care se desfăşoară sub semnul Marelui 

Praznic al Sărbătorii de Rusalii - Pogorârea Duhului Sfânt. şi al Sărbătorii Tradiţionale de 

Sânziene, în care Pământul şi Cerul interferă prin nobleţea spirituală a Creaţiei ! 

 

Bine aţi venit la  ŞIRNEA  !  

Angela Mărculescu   

Preşedinte al Societăţii Române de Etnofarmacologie 

 

 
„Remediile cele mai eficiente le găsim în locul în care ne naștem și trăim” ! 
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1. ETNOFARMACOLOGIA ROMÂNEASCĂ LA 20 DE ANI 

 

Mărculescu Angela 

Președintele Societății Române de Etnofarmacologie 

angela.marculescu@gmail.com 

 

Înființată în anul 2001 ca organizație nonguvernamentală, Societatea Română de Etnofarmacologie 

pregătește pentru acest moment aniversar un bilanț al realizărilor și o perspectivă a proiectelor de viitor. 

Ghidați de principiile de bază ale etnofarmacologiei ca știință și anume de a respecta practicile 

tradiționale pe de o parte și de a fi deschisă cercetării științifice în domeniul fitomedicamentului, 

etnofarmacologia românească a avut grijă ca prin evenimentele desfășurate să-și croiască un drum de la 

tradiție - prin știință - la remedii sănătoase. 

Am beneficiat în acest demers de o aderență importantă a cercetătorilor din domeniul valorificării 

plantelor medicinale și aromatice – constituind echipe pluridisciplinare (botaniști, etnologi, antropologi, 

biochimiști, agronomi, tehnologi, farmaciști, medici), care prin conlucrare și consens – prin cercetare 

științifică riguroasă  au adus beneficii importante medicinei tradiționale, fitoterapiei respectiv fitomedicinei.  

În sinteza  parcursului de 20 de ani ai Societății Române de Etnofarmacologie precizăm câteva aspecte : 

- Realizarea a 3 proiecte europene de formare formatori în domeniul etnofarmacologiei, al tehnicilor 

optime de extracție a substanțelor biologic active din plante și al alergenilor alimentari –avem 30  

membri  SRE atestați la nivel European ca formatori în aceste domenii. 

- Evidențierea contribuției științifice a colectivelor mixte de cercetători prin prezentarea rezultatelor lor 

la 16 simpozioane de etnofarmacologie și mesele rotunde  cu tematici provocatoare (majoritatea cu 

participare internațioanlă) și apoi promovarea rezultatelor cercetării în producție prin unitățile care au 

aderat cu mare deschidere la ideile asociației. Coorganizatorii evenimentelor științifice au fost 

întotdeauna universități, institute de cercetare și unități de producție.. 

- Participarea membrilor asociației la proiecte științifice și congrese în străinătate, recunoașterea calității 

activității de cercetare și extinderea colaborărilor spre beneficiul tinerilor studenți, masteranzi, 

doctoranzi din facultăți de profil cât și a tinerilor din colectivele de cercetare ale unităților de producție 

specializate pe produse pe bază de plante medicinale și aromatice. 

- Promovarea în lumea medicală a rezultatelor cercetării în domeniul fitoterapiei, ca și componentă a 

terapiilor complementare, și provocarea medicilor fitoterapeuți în a deschide căi de aces spre aceste 

valori inestimabile, pe care le reprezintă plantele medicinale și aromatice, pentru tinerii medici în 

formare și pentru pacienții care nu mai pot merge pe căi empirice de utilizare tradițională a acestor 

remedii ci folosind produse confirmate științific prin teste fizico-chimice, microbiologice, 

farmacodinamice și clinice 

Au fost pulicate cărți valoroase iar pentru acest simpozion aniversar sunt lansate: Plantele în medicina 

populară românească, Ghid pentru recunoașterea și recoltarea plantelor medicinale, Societatea Română 

de Etnofarmacologie – momente de bilanț, proiecte de perspectivă. 

Rămân deschise ca proiecte cu extensie în  viitor: 

- ÎNTOCMIREA FIȘELOR MONOGRAFICE, în conformitate cu Farmacopeea Europeană pentru materii 

prime vegetale obtinute din plante medicinale și aromatice, care au fost folosite în medicina populară 

românească ca repere de calitate la nivel nation 

- REALIZAREA UNUI COMPENDIU – o inventariere a organizațiilor implicate în valorificarea plantelor 

medicinale autohtone (cultivatori, centre de achiziție, realizatori de materii prime, laboratoare de control, 

unități de producție produse fitofarmaceutice, suplimente alimentare și cosmetic, centre de fitomedicină, 

fitoterapie, aromaterapie) pentru o mai bună cunoaștere și colaborare 

- STABILIREA UNOR CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ în domeniul valorificării plantelor 

medicinale și aromatice, inițiere în etnomedicină – pentru diverse categorii de solicitanți. 
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ROMANIAN ETHNOFARMACOLOGY AT THE AGE OF 20 

 

Mărculescu Angela 

President of the Romanian Society of Ethnopharmacology  

angela.marculescu@gmail.com 

 

Founded in 2001 as a non-governmental organization, the Romanian Society of 

Ethnopharmacology is preparing for this anniversary a balance of the achievements during these years and 

a perspective of future projects. 

Guided by the basic principles of ethnopharmacology as a science, namely to respect traditional 

practices on the one hand and to be open to scientific research in the field of phytomedicine, Romanian 

ethnopharmacology has ensured that through the organized events to carve a path from tradition - through 

science - to healthy remedies. 

We benefited in this approach from an important adherence of researchers in the field of medicinal 

and aromatic plants - forming multidisciplinary teams (botanists, ethnologists, anthropologists, 

biochemists, agronomists, technologists, pharmacists, doctors), who through cooperation and consensus - 

through rigorous scientific research brought important benefits to traditional medicine, phytotherapy and 

phytomedicine. In the synthesis of the 20 years of the Romanian Society of Ethnopharmacology we must 

specify some aspects:  

- The realization of 3 European training projects for trainers in the field of ethnopharmacology, optimal 

techniques for the extraction of biologically active compounds from plants and food allergens - we have 

30 certified RES members at European level as trainers in these fields.  

- Highlighting the scientific contribution of mixed groups of researchers by presenting their results at 16 

ethnopharmacology symposia and round tables (mostly with international participation)with 

challenging topics and then promoting research results in production through units that have openly 

adhered to the ideas of the association. The co-organizers of scientific events have always been 

universities, research institutes and production units. 

- The participation of the association members in scientific projects and conferences abroad, recognition 

of the quality of research and expanding collaborations for the benefit of young students, master 

students, PhD students from specialized faculties as well as young people from the research teams of 

the production specialized units in the production of medicinal and aromatic herbal products. 

- Promoting the results of research in the field of phytotherapy in the medical world, as a component of 

complementary therapies, challenging herbalists to obtain open access to these invaluable values, which 

are medicinal and aromatic plants, for forming young doctors by training and helping patients who can 

no longer follow the empirical ways of the traditional use of these remedies but using scientifically 

confirmed products through physico-chemical, microbiological, pharmacodynamic and clinical tests. 

Valuable books have been published and for this anniversary symposium the following works are 

released: Plants in the Romanian folk medicine, Guide for the recognition and harvesting of medicinal 

plants, Romanian Society of Ethnopharmacology - moments of balance, perspective and projections.  

The following works remain open as projects with extension in the future:  

- PREPARATION OF MONOGRAPHS, in accordance to the European Pharmacopoeia for plant raw 

materials obtained from medicinal and aromatic plants, which have been used in Romanian folk medicine 

as quality landmarks nationwide  

- COMPLETION OF A COMPENDIUM - an inventory of organizations involved in the use of local 

medicinal plants (growers, purchasing centers, manufacturers of raw materials, control laboratories, 

production units for phytopharmaceuticals, food and cosmetic supplements, phytomedicine centers, 

phytotherapy) for better knowledge and collaboration 

- ESTABLISHING PROFESSIONAL TRAINING COURSES in the field of capitalization of medicinal 

and aromatic plants, initiation in ethnomedicine for various categories of applicants. 

 

 

mailto:angela.marculescu@gmail.com
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2. ETNOFARMACOLOGIA, 

O STRATEGIE PENTRU O SĂNĂTATE DURABILĂ – scrisul e gri (de revazut peste tot) 

 

Fleurentin Jacques  

Președintele Societății Franceze de Etnofarmacologie, Franța 

 jacques.fleurentin@free.fr 

 

Etnofarmacologia s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, deoarece există o cerere din ce în ce mai mare 

din partea publicului pentru terapie mai naturală, cu mai puține efecte secundare.  

Această tendință se reflectă și în pregătirea universitară a farmaciștilor, medicilor, medicilor veterinari 

și aa altor profesii din domeniul sănătăţii. 

Relevanța indicațiilor terapeutice tradiționale încurajează identificarea cunoștințelor tradiționale și 

evaluarea lor și întrucât prevenţia este bine dezvoltată în medicamentele tradiționale, mulți pacienţi adoptă 

o abordare activă, pentru a avea grijă de sănătatea lor și mai ales pentru a nu se imbolnavi și a urma un 

tratament curativ. 

Această valorizare a remediilor din propria cultură este în conformitate cu tradiții și credințe și este 

crescută prin eficacitatea biologică bine dovedită a remediilor naturale. 

Sănătatea durabilă are la bază dezvoltarea durabilă a plantelor medicinale produse local, promovând 

lanțuri scurte de aprovizionare și eliminând importurile. 

Implementarea controalelor de calitate deschide perspectiva dezvoltării fitoterapiei și aromaterapiei în 

serviciile spitalicești și în azilurile de bătrâni. 

Cuvinte cheie: Etnofarmacologie, terapii tradiționale, fitoterapie, aromaterapie 

 

 

 

 

L’ETHNOPHARMACOLOGIE,  

UNE STRATÉGIE POUR UNE SANTÉ DURABLE 

 

Fleurentin Jacques  

Président de la Société Française d’Ethnopharmacologie 

 jacques.fleurentin@free.fr 

 

L’ethnopharmacologie s’est fortement développée ces dernières années car on assiste à une demande 

croissante de la part du public d’une thérapie plus naturelle avec moins d’effets secondaires. 

Cette tendance se traduit également au niveau des formations universitaires des pharmaciens, des 

médecins, des vétérinaires et des autres professions de santé. 

La pertinence des indications thérapeutiques traditionnelles encourage le recensement des savoirs 

traditionnels et leur évaluation et comme la prévention est bien développée dans les médecines 

traditionnelles, nombreux sont ceux qui entreprennent une démarche active pour s’occuper de leur santé et 

surtout pour ne pas tomber dans la maladie et le traitement curatif. 

Cette valorisation des remèdes de sa propre culture est en accord avec les traditions et les croyances et 

est de plus accrue par l’efficacité biologique bien démontrée. 

La santé durable s’ancre dans le développement durable de plantes médicinales produites localement, 

favorisant les circuits courts et permettant de s’affranchir des importations. 

La mise en place de contrôles de qualité ouvre la porte au développement de la phytothérapie et de 

l’aromathérapie dans les services hospitaliers et les maisons de retraite. 

Mots de clef: L’ethnopharmacologie, thérapies traditionnelles, phytothérapie, l’aromathérapie 
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3. CONTRIBUȚII LA ELABORAREA UNOR METODE DE ANALIZĂ A 

SUBSTANȚELOR ACTIVE DIN PLANTE MEDICINALE, EXTRACTE ȘI FORME 

FARMACEUTICE 

  

Tămaș Mircea 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, România 

mtbotanica@yahoo.com 

 

Se prezintă 12 metode elaborate de autor, majoritatea originale, pentru identificarea și determinarea 

cantitativă a substanțelor active din unele produse medicinale, extracte și forme farmaceutice cu aceste 

extracte: 

1. Determinarea conținutului în flavonoide, exprimate în chrisină, din mugurii de plop negru, propolis, 

extracte și forme farmaceutice (Plopisan, Candiflor). 

2. Determinarea cantitativă a polizaharidelor imunomodulatoare din Echinacea pallida Nutt., extracte 

fluide și forme farmaceutice din gama Novastim. 

3. Determinarea cantitativă a alcaloizilor protoberberinici din Berberidis cortex, extracte (Tonobil) și 

culturi celulare in vitro de Berberis parvifolia Sprague. 

4. Determinarea cantitativă, spectrofotometrică în UV, a acidului benzoic din fructele de Vaccinium 

vitis-idaea L. și extractul uscat. 

5. Determinarea cantitativă, spectrofotometrică, a β-asaronei din uleiul volatil și extracte de Acorus 

calamus L. 

6. Identificarea și determinare cantitativă a acidului aristolochic. 

7. Identificarea și determinarea cantitativă, spectrofotometrică,  a esculinei din scoarța de castan 

(Hippocastani cortex), extracte și produse fotoprotectoare. 

8. Identificarea și determinarea cantitativă a escinei din Hippocastani semen, extracte și forme 

farmaceutice (Venarol). 

9. Determinarea cantitativă a cumarinei din Melilotus officinalis, extracte și liniment cu extract 

(Venalotus). 

10. Identificarea și determinarea cantitativă a hiperforinei din unele specii de Hypericum L.; 

11. Determinarea cantitativă, spectrofotometrică, a arbutozidei din frunzele deVaccinium-vitis-idaeaL. 

și extracte din Vitis-idaeae folium. 

12. Determinarea cantitativă a umbelifronei din Hieracium pilosella L.  

Pentru fieacre metodă se indică bibliografia cu tehnica de lucru din lucrările publicate de autor. 

Cuvinte cheie: Plopisan, Candiflor, Echinacea pallida Nutt., Berberidis cortex, Berberis parvifolia 

Sprague, Hippocastani semen, Melilotus officinalis, Hypericum L., Vitis-idaeae folium, Hieracium pilosella 

L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mtbotanica@yahoo.com
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CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENTOF SOME METHODS FOR 

ANALYSIS OF ACTIVE PRINCIPLES FROM MEDICINAL PLANTS, EXTRACTS AND 

PHARMACEUTICAL FORMS 

 

 Tămaș Mircea  

„Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania 

mtbotanica@yahoo.com 

 

The present study presents twelve methods, elaborated by the author, the majority being original ones, 

that can be used/are used for the identification and quantitative analysis of active principles from medicinal 

products, plant extracts and pharmaceutical preparations containing these extracts: 

1. Determination of flavonoids content, expressed in chrisin, from poplar buds, propolis, derived 

extracts and pharmaceutical specialities (Plopisan, Candiflor). 

2. Quantitative determination of immuno modulatory polysaccharides from Echinacea pallida Nutt., 

and derived fluid extracts and pharmaceutical preparations (Novastim).  

3. Quantitative and spectrophotometric determination of protobeberine alkaloids from Berberidis 

cortex, the derived extract (Tonobil) and in vitro cell cultures of Berberis parvifolia Sprague. 

4. The Identification and quantitative determination of  benzoic acid from Vaccinium vitis-idaea L. 

fruits and dry extract. 

5. The Identification and quantitative determination of β-asarone from essential oil and extracts of 

Acorus calamus L. 

6. The Identification and quantitative determination of aristolochic acid. 

7. The Identification and quantitative, spectrophotometric, determination of aesculine from 

Hyppocstani cortex, derived extracts and sunscreen products. 

8. The Identification and quantitative determination of aescine from Hippocastani semen,  derived 

extracts and pharmaceutical preparations (Venarol). 

9. Quantitative determination of coumarins from Melilotus officinalis L., derived extracts and 

liniments (Venalotus). 

10. The Identification and quantitative determination of hyperphorine in some Hypericum L.species. 

11. Quantitative, spectrophotometric, determination of arbutoside from Vaccinium vitis-idaea L. leaves 

and the derived  extract. 

12. Quantitative determination of umbelliferone from Hieracium pilosella L. 

For each method the published articles of the author, containing them, are indicated.  

Key words: Plopisan, Candiflor, Echinacea pallida Nutt., Berberidis cortex, Berberis parvifolia Sprague, 

Hippocastani semen, Melilotus officinalis, Hypericum L., Vitis-idaeae folium, Hieracium pilosella L.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mtbotanica@yahoo.com
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4. INTELIGENȚA PLANTELOR   

 

Scarlat Alin Mihai  

Clinica AS MEDICA Bucov, România 

alin_scarlat@yahoo.com 

 

De la începuturile experienței umane, plantele au fost parteneri ai evoluției speciei noastre, nu doar 

asigurându-ne hrana și leacurile, dar și în experiențe spirituale și în dezvoltarea conștiinței. 

Ele au o contribuție decisivă în susținerea vieții pe pământ, prin asimilarea dioxidului de carbon din 

atmosferă și eliberarea de oxigen. De asemenea, plantele contribuie la hrănirea tuturor formelor de viață. 

Sunt plantele creaturi inteligente? Mulți gânditori antici, dar și oamenii de știință moderni, au ajuns 

la această concluzie. Vârful radiculei/apexului se comportă ca un creier al unui animal inferior.  Pe vârful 

rădăcinii  (apex) există o regiune specifică, în care există anumite tipuri de semnale care sunt potențiale de 

acțiune, fiind aceleași semnale pe care neuronii din creierul uman le trimit pentru a schimba informații. Se 

cunoaște că un vârf de rădăcină (apex) are doar câteva sute de celule cu această caracteristică, dar se știe 

cât de mare este aparatul radicular al unei plante mici (precum cea de secară, care are aproape 14 milioane 

de rădăcini și 11 milioane și jumătate de apexuri de rădăcină, reprezentând o lungime totală de peste 600 

km) ce poate fi comparată cu o rețea de calculatoare.  

Mișcarea plantelor se petrece într-un ritm mult mai lent față de percepția omului, dar totul se desfășoară 

ca și cum planta ar „vedea“. Este vorba  și despre alte simțuri cu care sunt dotate plantele. Iar modul în care 

percepe sau vede planta, pentru noi oamenii rămâne încă un mister.  

Plantele sunt înzestrate cu toate atributele ființelor vii. În plus, forma exterioară a unei plante se reface 

de fiecare dată, când o componentă a sa este distrusă. 

Diferite laboratoare din întreaga lume au confirmat faptul că plantele sunt organisme complexe, care 

au memorie și că plantele au abilitatea de a stabili legături de tip informațional cu mediul înconjurător. 

Plantele sunt capabile să comunice cu alte plante de același fel cu ele, dar și cu plante din alte specii, prin 

substanțele volatile pe care le emit, dar și cu ajutorul ciupercilor din pământ.  

  Plantele au capacitatea să discearnă între speciile cu care se învecinează şi să ajusteze ritmul lor de 

creştere în funcţie de aceste date. Ele sunt capabile să facă aceste deosebiri prin intermediul semnalelor 

chimice eliberate de rădăcinile vecinelor, pe care le depistează în sol.  

Plantele văd poate mult mai bine fără ochi decât văd oamenii cu ochii. În toate plantele există un 

receptor similar cu proteina vizuală „rodopsina “ de la nivelul retinei umane, receptor capabil să ajute 

plantele să absoarbă, „să vadă“ lumina.  

Plantele pot comunica între ele prin intermediul solului. Această comunicare dintre plante, este realizată 

cu ajutorul unor ciuperci din sol cu care plantele trăiesc în simbioză și care îndeplinesc rolul de mesager.  

În plus, mișcarea potențialelor electrice din celulă în celulă, ar putea substitui sistemul nervos  la plante.  

 Plantele comunică între ele printr-un sistem energo-informațional, adică își transmit una alteia 

informațiile, prin emisie și captare de energie. 

Plantele ar putea avea inteligență, pot învăța comportamente, de care-și pot aminti mai târziu (au 

memorie), deși mecanismele responsabile pentru aceste calități ale plantelor, pot fi fundamental diferite de 

cele ale oamenilor și animalelor. Plantele nu au neuroni sau creier, în schimb „Au structuri analoage“, au 

modalități de a aduna toate datele senzoriale pe care le întâlnesc în viața lor de zi cu zi, le integrează și apoi 

se comportă într-un mod adecvat ca răspuns. Nu există o definiție agreată a inteligenței, dar în cazul 

plantelor, inteligența ar putea fi definită ca „o abilitate de rezolvare a problemelor“. Inteligența poate fi o 

proprietate a vieții.  

Plantele au atât semnalizare electrică pe termen scurt cât și pe termen lung și folosesc unele substanțe 

similare neurotransmițătorilor, ca semnale chimice, dar mecanismele sunt destul de diferite de cele ale 

sistemelor nervoase adevărate.  

Plantele se apără activ împotriva insectelor. Plantele sunt maeștri ai biochimiei, ele produc substanțe 

chimice care fac frunzele lor necomestibile pentru omizile care le atacă. Plantele pot comunica și cu 

insectele, trimițând mesaje în aer, care acționează ca semnale de stres către insectele prădătoare, dar și să 
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elibereaze un nor de substanțe chimice volatile care să atragă viespile parazite pentru a depune ouă în 

corpurile omizilor. Poate că aceasta este cea mai inteligentă instanță de semnalizare a plantelor, care implică 

două specii de insecte, prima în rolul dăunătorului și a doua ca exterminator. 

Plantele au dezvoltate între cincisprezece și douăzeci de simțuri distincte, inclusiv analoagele celor 

cinci simțuri pe care le are omul: miros și gust (simt și răspund la substanțele chimice din aer sau de pe 

corp); vedere (reacționează diferit la diferite lungimi de undă ale luminii, precum și la umbră); atingere (o 

viță de vie sau o rădăcină „știe” când întâlnește un obiect solid); inclusiv, auz.  

Dacă conștiința este definită drept starea de a fi treaz și conștient de mediul în care te afli, atunci plantele 

pot fi calificate drept ființe conștiente. Plantele sunt organisme care concurează activ pentru resursele de 

mediu, atât deasupra, cât și sub pământ. Plantele iau măsuri pentru controlul anumitor resurse de mediu, se 

percep pe ele însele și pot distinge între „sine” și „non-sine”. Procesează și evaluează informațiile și apoi 

își modifică comportamentul în consecință.  

Copacii dintr-o pădure sunt conectați și comunică între ei prin rețelele subterane de ciuperci 

micorizante, prin rețelele de ciuperci micelice, care cresc în jurul structurilor radiculare ale copacilor. Prin 

rețeaua subterană a ciupercilor micorizante se conectează rădăcinile copacilor, pentru a face schimb de 

informații și chiar hrană. De asemenea, sunt trimise mesaje despre prădători. Dacă un copac este atacat de 

insecte, substanțele chimice feromonice sunt distribuite prin fibrele micorizante de sub sol, precum și 

emanate în aer de copaci, pentru a avertiza alți copaci că un atac de insecte este iminent și să se pregătească, 

producând mai mult tanin prin frunzele lor.  

Stilul de viață sesilă al plantelor contribuie de asemenea, la abilitatea plantelor pentru biochimie, care 

depășește cu mult pe cea a animalelor și probabil, chiar a chimiștilor umani.  

Plantele sunt capabile să își schimbe metabolismul pentru a-și susține viața în condiții dure de mediu. 

Fiind capabile să perceapă și să înțeleagă condițiile din mediul în care trăiesc, colaborează între ele și își 

transmit reciproc informații legate de nivelul de apă și hrană din ecosistemul în care cresc. Din perspectiva 

noii viziuni științifice asupra comportamentului plantelor, am văzut că plantele sunt organisme la fel de 

complexe şi sofisticate ca şi organismele animale, chiar dacă la plante, complexitatea reacțiilor este mai 

puţin evidentă, datorită vitezei lente cu care se desfăşoară, comparativ cu viteza reacţiilor organismelor 

animale, ceea ce a dus la o viziune eronată asupra plantelor, ca fiind cumva fiinţe pasive, care mai degrabă 

suportă schimbările din jur decât să le abordeze, adaptându-se activ la ele. Totuși, întreaga evoluţie a 

regnului vegetal a demonstrat că, plantele se comportă uimitor de activ în raport cu schimbările, în sensul 

că le percep, le evaluează și se adaptează.  

O plantă adună continuu și actualizează informații diverse despre mediul său și le integrează cu 

informații despre starea sa internă actuală și apoi ia decizii care să-i împace bunăstarea cu mediul său. 

Înțelegerea comportamentului și a inteligenței plantelor a devenit una dintre cele mai interesante probleme 

în biologia plantelor. Plantele prezintă și manifestă, atât la nivel macro cât și la nivel micro un 

comportament complex, care poate fi descris cel mai clar prin termenul inteligenţă.  

Putem afirma deci că plantele sunt organisme inteligente, care sunt capabile de un fel de proces de 

gândire, dar și de memorare a comportamentului în situații anterioare. Această concluzie se încadrează în 

așa-numita „schimbarea paradigmei“ de gândire pe planetă și trecerea la o gândire superioară. Iar potrivit 

noului sistem de gândire, omul își pierde din „puterile absolute și discreționare“ asupra naturii vii și nevii. 

În sensul că va învăța să respecte în mod „științific“ toate formele de viață de pe pământ, schimbându-și 

perspectiva asupra întregii lumi în virtutea conștientizării faptului că nu numai oamenii au conștiință, ci și 

animalele, plantele și poate chiar pietrele. Ca să supraviețuim, avem nevoie să protejăm plantele. Şi pentru 

asta, e necesar să învățăm care sunt legile lumii vegetale. 

Plantele nu sunt dependente de animale sau de oameni, în timp ce viața noastră depinde de ele, regnul 

vegetal reprezentând hrana noastră. „Depindem de plante, astfel încât conservarea plantelor este necesară 

pentru conservarea omului. Cu toate acestea, acțiunile omului, inclusiv despăduririle, distrugerea 

habitatului, poluarea, schimbările climatice etc. sunt semnalele unei crize de extincție în masă. În timp ce 

plantele din trecut au ieșit mai bine din extincțiile anterioare în masă, nu există nicio garanție că de data 

aceasta va fi la fel. 
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 Simbioza dintre lumea vegetală, cea animală și oameni este necesară pentru a perpetua viața pe această 

planetă. Lumea plantelor este o lume încărcată de mistere. Studierea acestei lumi ne oferă un număr 

incredibil de soluții pe care le putem folosi în scopurile noastre proprii și pentru găsirea unor soluții  la 

multitudinea de  probleme cu care ne confruntăm în prezent. 

Cuvinte cheie: însușirile plantelor: inteligența, reacții chimice, electrice, vibrații, acumalarea și 

transmiterea informațiilor, autoapărare individuală și colectivă la plante, rolul esențial pe care îl au 

plantele pe Pământ 

 

 

 

PLANT INTELLIGENCE 

 

Scarlat Alin Mihai  

AS MEDICA Clinic Bucov, Romania 

alin_scarlat@yahoo.com 

 

From the beginning of human experience, plants have been partners in the evolution of our species, not 

only providing us with food and medicine, but also in the spiritual experiences and in the development of 

consciousness. 

They make a decisive contribution to sustaining life on earth by assimilating carbon dioxide from the 

atmosphere and releasing oxygen. Plants also help to nourish all life forms on Earth. 

Are plants intelligent creatures? Many ancient thinkers, but also modern scientists have come to this 

conclusion. The tip of the root / apex behaves like the brain of a lower animal. At the apex of the root (apex) 

there is a specific region in which there are certain types of signals that are action potentials, being the same 

signals that neurons in the human brain send to exchange information. It is known that a root apex (apex) 

has only a few hundred cells with this characteristic, but it is known how large is the root system of a small 

plant (such as the rye, which has almost 14 million roots and 11 million and half of the root apexes, 

representing a total length of over 600 km), which can be compared to a computer network. 

The movement of plants takes place at a much slower pace than human perception, but everything 

unfolds as if the plant "sees". It is also about other senses with which plants are endowed. And how people 

perceive or see the plant remains a mystery to us humans. 

Plants are endowed with all the attributes of living beings. In addition, the external shape of a plant is 

restored each time a component of it is destroyed. 

Various laboratories around the world have confirmed that plants are complex organisms, that having 

memory and that plants have the ability to establish informational links with the environment. Plants are 

able to communicate with other plants, in the same way as them, but also with plants of other species, 

through the volatile substances they emit, but also with the help of fungi in the soil. 

Plants have the ability to discern between neighboring species and adjust their growth rate according 

to these data. They are able to make these distinctions through chemical signals released by their neighbors' 

roots, which they detect in the soil. 

Plants see perhaps much better without eyes than people see with their eyes. In all plants there is a 

receptor similar to the visual protein "rhodopsin" in the human retina, a receptor capable of helping plants 

absorb, "see" light. 

Plants can communicate with each other through the soil. This communication between plants is 

achieved with the help of soil fungi with which the plants live in symbiosis and which fulfills the role of 

messenger. In addition, the movement of electrical potentials from cell to cell could replace the simple 

nervous system in plants. 

Plants communicate with each other through an energetic-informational system, which means they 

transmit information to each other, through emission and energy capture. 

Plants may have intelligence, may learn behaviors, which they may remember later (remember), 

although the mechanisms responsible for these qualities of plants may be fundamentally different from 
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those of humans and animals. Plants do not have neurons or brains, instead "they have analogous 

structures", they have ways to gather all the sensorial data they encounter in their daily lives, integrate them 

and then behave adequately in response. There is no agreed definition of intelligence, but in the case of 

plants, intelligence could be defined as "a problem-solving ability." Intelligence can be a property of life. 

Plants have both short-term and long-term electrical signaling and use some neurotransmitter-like 

substances as chemical signals, but the mechanisms are quite different from those of true nervous systems. 

Plants actively defend themselves against insects. Plants are masters of biochemistry, they produce 

chemicals that make their leaves inedible for the caterpillars that attack them. Plants can also communicate 

with insects by sending messages in the air, which act as stress signals to predatory insects, but also release 

a cloud of volatile chemicals that attract parasitic wasps to lay eggs in caterpillar bodies. Perhaps this is the 

most intelligent instance of plant signaling, involving two species of insects, the first as a pest and the 

second as an exterminator. 

Plants have developed between fifteen and twenty distinct senses, including the analogues of the five 

senses that man has: smell and taste (feel and respond to chemicals in the air or on their body), sight (react 

differently to different wavelengths of light as well as of shadow), touch (a vine or root "knows" when it 

encounters a solid object), including hearing. 

If consciousness is defined as the state of being awake and aware of the environment in which you are, 

then plants can be qualified as conscious beings. Plants are organisms that actively compete for 

environmental resources, both above and below ground. Plants take measures to control certain 

environmental resources, they perceive themselves and can distinguish between "self" and "non-self". It 

processes and evaluates information and then changes its behavior accordingly. 

The trees in a forest are connected and communicate with each other through the underground networks 

of mycorrhizal fungi, through the networks of mycelial fungi, which grow around the root structures of 

trees. The roots of the trees are connected through the underground network of mycorrhizal fungi, in order 

to exchange information and even food. Messages about predators are also sent. If a tree is attacked by 

insects, pheromones chemicals are distributed through the mycorrhizal fibers under the ground, as well as 

emitted into the air by the trees, to warn other trees that an insect attack is imminent, and so it can prepare 

producing more tannin through their leaves. 

The sessile lifestyle of plants also contributes to the ability of plants for biochemistry, which goes far 

beyond that of animals and probably even that of human chemists. 

Plants are able to change their metabolism to sustain their life in harsh environmental conditions. Being 

able to perceive and understand the conditions in the environment in which they live, they collaborate with 

each other and transmit to each other information related to the level of water and food in the ecosystem in 

which they grow. From the perspective of the new scientific view of plant behavior, we have seen that 

plants are organisms as complex and sophisticated as animal organisms, although in plants, the complexity 

of reactions is less obvious due to the slow speed of reaction, compared to the speed of reaction of animal 

organisms, which has led to an erroneous view of plants as somehow passive beings, who rather endure the 

changes around them than to approach them, actively adapting to them. However, the whole evolution of 

the plant kingdom has shown that plants behave amazingly actively in relation to changes, in the sense that 

they perceive, evaluate and adapt. 

A plant continuously gathers and updates various information about its environment and integrates it 

with information about its current internal state and then makes decisions that reconcile its well-being with 

its environment. Understanding plant behavior and intelligence has become one of the most interesting 

issues in plant biology. Plants present and manifest, both at the macro and micro level, a complex behavior, 

which can be most clearly described by the term of intelligence. 

We can therefore say that plants are intelligent organisms, which are capable of a kind of thought 

process, but also of remembering behavior in previous situations. This conclusion is part of the so-called 

"paradigm shift" of thinking on the planet and the shift to higher thinking. And according to the new system 

of thought, man loses his "absolute and discretionary powers" over living and non-living nature. In the 

sense that it will learn to respect "scientifically" all forms of life on earth, changing his perspective on the 

whole world by virtue of the awareness that not only humans have consciousness, but also animals, plants 



 15 

and maybe even stones. In order to survive, we need to protect plants. And for that, we need to learn what 

the laws of the plant world are. 

Plants are not dependent on animals or humans, while our lives depend on them, the plant kingdom 

being our food. "We depend on plants, so plant conservation is necessary for human conservation. However, 

human actions, including deforestation, habitat destruction, pollution, climate change, etc. are the signs of 

a mass extinction crisis. While past plants have outperformed previous mass extinctions, there is no 

guarantee that this time it will be the same. 

The symbiosis between the plant, animal and human worlds is necessary to perpetuate life on this 

planet. The world of plants is a world full of mysteries. Studying this world offers us an incredible number 

of solutions that we can use for our own purposes and to find solutions to the multitude of problems we 

face every day. 

Keywords: plant properties: intelligence, chemical, electrical reactions, vibrations, accumulation and 

transmission of information, individual and collective self-defense in plants, the essential role that plants 

play on Earth 
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5. PLANTE NEUROPROTECTIVE ȘI IMPORTANȚA LOR ÎN BOLILE  

NEURODEGENERATIVE 

 

FLEURENTIN Jacques  

Președintele Societății Franceze de Etnofarmacologie, Franța 

 jacques.fleurentin@free.fr 

 

Bolile neurodegenerative sunt în continuă evoluție, cele mai cunoscute dintre ele fiind bolile Alzheimer 

și Parkinson. Astfel, există o precupare constantă faţă de efectele lor ulterioare, care generează numeroase 

accidente vasculare cerebrale.  

Aceste patologii sunt legate de degradarea neuronilor sau a capacităţii lor informative în sistemul nervos 

central, cauzată adesea de apariția proteinelor. 

În prezent există terapii eficiente pentru boala Parkinson, dar mai puțin eficiente în boala Alzheimer. 

      În cazul Alzheimer, anumite medicamente sunt obținute din molecule extrase din plante sau prin 

semisinteză, cum ar fi galantamina sau rivastigmina. În boala Parkinson, derivații de ergot furnizează 

agoniști ai dopaminei precum bromocriptina. 

Analiza studiilor etnofarmacologice, ne arată că plantele utilizate tradițional, folosite în obţinerea a 

diferite medicamente, ne aduc propuneri terapeutice interesante: 

-  la bolnavul de Parkinson, extractul de semințe de Mucunapruriens, o plantă ayurvedică, care conține 

L-dopa; 

- numeroase plante din medicina chineză precum Schisandrachinensis, Polygonummultiflorum și 

Codonopsispilusa îmbunătățesc învățarea prin procesul de memorare;  

- există specii care protejează sau facilitează recuperarea, cum ar fi Ophiopogonjaponicus, 

Scutellariabaicalensis sau Panax ginseng, utilizate împotriva ischemiei cerebrale. 

- anumite studii evidențiază protecția neuronală a plantelor din America, cum ar fi 

Eriodictyoncalifornicum și Ilexparaguariensis sau Vocangaafricana, o plantă africană, care previn 

disfuncțiile mitocondriale. 

Cuvinte cheie: Boli neurodegenerative, galantamina, rivastigmina, bromocriptina   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

LES PLANTES NEUROPROTECTRICES 

ET LEUR INTÉRÊT DANS LES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES 

 

FLEURENTIN Jacques  

Président de la Société Française d’Ethnopharmacologie 

 jacques.fleurentin@free.fr 

 

Les maladies neurodégénératives sont en constante progression avec les plus connues que sont les 

maladies d’Alzheimer et de Parkinson. Et il faut faire face également sur les séquelles générées par de 

nombreux accidents vasculaires cérébraux. 

Ces pathologies sont liées à la dégradation de neurones ou de leur capacité informative dans le système 

nerveux central souvent causée par l’apparition de protéines. 

Actuellement nous disposons d’une thérapeutique efficace dans la maladie de Parkinson, mais moins 

performante dans celle d’Alzheimer.  

Dans le cas d’Alzheimer, certains médicaments sont obtenus à partir de molécules extraites de plantes 

ou par hémisynthèse comme la galantamine ou la rivastigmine. Dans la maladie de Parkinson, ce sont des 

dérivés de l’ergot de seigle qui fournissent des agonistes dopaminergiques comme la bromocriptine. 

L’analyse des travaux en ethnopharmacologie nous montre que des plantes d’usages traditionnels 

puisées dans différentes médecines nous apportent des propositions thérapeutiques intéressantes : 

- chez l’homme atteint de Parkinson, l’extrait de graines de Mucunapruriens, une plante de la médecine 

ayurvédique, qui renferme de la L-dopa; 

- plusieurs plantes de la médecine chinoise comme Schisandrachinensis, Polygonummultiflorum et 

Codonopsispilusa améliorent l’apprentissage dans le processus de mémorisation; 

- nous disposons de plantes qui protègent ou qui facilitent la récupération comme Ophiopogonjaponicus, 

Scutellariabaicalensis ou Panax ginseng vis-à-vis des ischémies cérébrales.  

- certains travaux mettent en évidence l’action protectrice neuronale de plantes des Amériques telles que 

Eriodictyoncalifornicum et Ilexparaguariensis ou de Vocangaafricana, une plante africaine, qui 

préviennent le dysfonctionnement des mitochondries. 

Mots de clef: Les maladies neurodégénératives, galantamina, rivastigmina, bromocriptina  
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6. IDENTIFICAREA CORECTĂ A SPECIILOR MEDICINALE, PREMIZĂ A 

REALIZĂRII UNOR PREPARATE FARMACEUTICE ȘI SUPLIMENTE 

ALIMENTARE EFICIENTE 

 

 Drăgulescu Constantin  

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

constantindragulescu@yahoo.ro 

 

România are o mare fitodiversitate, ceea ce se reflectă și în bogăția de specii medicinale. Însă, 

multitudinea speciilor din unele genuri face dificilă identificarea  corectă a taxonilor, principala condiție 

pentru ca remediul să își facă efectul scontat. Uneori, două sau mai multe specii sunt atât de asemănătoare 

între ele încât și un botanist cu experiență le poate deosebi cu greu. În asemenea situații, există două soluții.  

În cazul în care și celelalte specii ale genului conțin principii active  identice cu taxonul tipic, oficinal  (chiar 

și în cantități mici) se pot recolta și acestea  (cu condiția să nu fie toxice). Dacă nu au astfel de compuși, se 

procedează la identificarea plantelor, la găsirea deosebirilor de ordin morfologic, olfactiv, gustativ, ecologic 

etc.  Dacă persoana care face acest lucru nu are determinatoarele, tratatele și ustensilele necesare (lupă, 

binocular, microscop) sau nu are experiență, se renunță la recoltarea acelor taxoni, sau se apelează la un 

specialist. Sunt destul de frecvente cazurile în care au fost recoltate organele unor alte plante, din confuzia 

cu cele medicinale. Efectele terapeutice nemanifestându-se s-au căutat  fel de fel de explicații, de cele mai 

multe ori fiind omisă apartenența materiei prime la o specie neoficinală. Mulți dintre cei care recoltează 

plante medicinale, nu știu că pe lângă specia medicinală din cărțile pe care le consultă sunt altele zeci, în 

același gen, foarte asemănăoare.  

Sunt în flora spontană a României 54 specii de mur (Rubus), 25 specii de coada șoricelului (Achillea), 

23 specii de măceș (Rosa), 19 speciide gențiană  (Gentiana), 17 specii de lumânărică (Verbascum) și tot 

atâtea de pătlagină  (Plantago) și pufuliță (Epilobium), câte 16 specii de cimbrișor (Thymus)  și de pelin 

(Artemisia), 15 specii de salvie (Salvia), 12 specii de sunătoare (Hypericum), de pir (Agropyron) și de omag 

(Aconitum), 11 specii de ciuboțica cucului (Primula), 9 specii de păpădie (Taraxacum), 9 de coada calului 

(Equisetum), 9 de ferigă (Dryopteris), 8 specii de izmă (Mentha), 7 specii de valeriană (Valeriana), câte 6 

specii de nalbă (Malva), de tătăneasă (Symphytum) și de pedicuță (Lycopodium), 5 specii de brustur  

(Arctium), 4 specii de mușețel (Matricaria) și tot atâtea de brânca ursului (Heracleum) și țintaură sau fierea 

pământului (Centaurium), 3 specii de angelică (Angelica). 

Autorul oferă informații pentru facilitarea identificării  a 50 de specii. 

Cuvinte cheie: fitodiversitate, taxoni, Rubus, Achillea, Rosa, Gentiana, Verbascum, Plantago, Epilobium, 

Thymus, Artemisia, Salvia, Hypericum, Agropyron, Aconitum, Primula, Taraxacum, Equisetum, 

Dryopteris, Mentha, Valeriana, Malva, Symphytum, Lycopodium, Arctium, Matricaria, Heracleum, 

Centaurium, Angelica  
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CORRECT IDENTIFICATION OF MEDICINAL SPECIES, REQUEST FOR THE 

PERFORMANCE OF PHARMACEUTICAL PREPARATIONS AND EFFECTIVE FOOD 

SUPPLEMENTS 

 

Dragulescu Constantin  

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

constantindragulescu@yahoo.ro 

 

Romania has a great phytodiversity, which is also reflected in the richness of medicinal species. 

However, the multitude of species in some genera makes it difficult to correctly identify taxa, which is the 

main condition for the remedy to have its expected effect. Sometimes two or more species are so similar to 

each other that even an experienced botanist can tell them apart can’t differentiate them. In such situations, 

there are two solutions. If the other species of the genus also contains active principles identical to the 

typical taxon, that is officianal, they can be harvested (even in small quantities, with the condition provided 

they are not toxic). If they do not have such compounds, it is necessary to proceed to the identification of 

the identify the plants, to find the morphological, olfactory, gustatory, ecological differences. If the person 

who does this does not have the necessary floras determinants, treaties and utensils (magnifying glass, 

binocular, microscope) or has no experience, the harvesting collection of those taxa, or a specialist is 

waived. The cases in which the organs of other plants have been harvested, in confusion with the medicinal 

ones, are quite common. If the person who does this does not have the necessary determinants, treaties and 

utensils (magnifying glass, binocular, microscope) or has no experience, the collection of those taxa, or a 

specialist, is waived. The therapeutic effects, not manifesting themselves, were sought as kind of 

explanations, most of the times the belonging of the raw material to an unofficial species being omitted. 

Many of those who harvest medicinal plants herbs do not know that in addition to the medicinal species in 

the books they consult, there are dozens, in the same genus, very similar. 

There are 54 species of blackberry (Rubus) in the spontaneous flora of Romania, 25 species of yarrow 

rat's tail (Achillea), 23 species of dog rose mulberry (Rosa), 19 species of gentian (Gentiana), 17 species of 

mullein candle (Verbascum) and so many the same number of plantains grasshoppers (Plantago) and 

willowherbs flea (Epilobium), 16 species of thyme (Thymus) and wormwood teal (Artemisia), 15 species 

of sage (Salvia), 12 species of St. John's wort (Hypericum), wheatgrass py (Agropyron) and omag 

(Aconitum), 11 species of primrose cuckoo's cuckoo (Primula), 9 species of dandelion (Taraxacum), 9 

horse's tail (Equisetum), 9 fern (Dryopteris), 8 species of mint isthmus (Mentha), 7 species of valerian 

(Valerian), 6 each species of mallow mackerel (Malva), 6 species of comfrey mackerel (Symphytum) and 6 

of creeping cedars pedicel (Lycopodium), 5 species of burdock brust (Arctium), 4 species of chamomile 

(Matricaria) and as much of as the hogweed bear's bristle (Heracleum) and centaury tinnitus or earth iron 

(Centaurium) and 3 species of angelica (Angelica).  

The author provides information to facilitate the identification of these 50 species. 

Keywords: phytodiversity, taxa, Rubus, Achillea, Rosa, Gentiana, Verbascum, Plantago, Epilobium, 

Thymus, Artemisia, Salvia, Hypericum, Agropyron, Aconitum, Primula, Taraxacum, Equisetum, 

Dryopteris, Mentha, Valeriana, Malva, Symphytum, Lycopodium, Arctium, Matricaria, Heracleum, 

Centaurium, Angelica 
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7. POSIBILITĂȚI DE UTILIZARE ALE UNOR ULEIURI VOLATILE ÎN PREVENIREA 

ȘI TRATAMENTUL ADJUVANT AL INFECȚIEI CU SARS-COV-2 

 

Rosenberg Ladislau 

Societatea Română de Istoria Farmaciei, Universitatea “Lucian Blaga”,  

Facultatea de Medicină, specializarea Farmacie, Sibiu, România 

rosenlaszlo@yahoo.co.uk 

 

Aromaterapia, alături de alte ramuri ale medicinii complementare și alternative (Complementary and 

Alternative Medicine, prescurtat CAM), se poate folosi împreună cu medicamentele alopatice, la prevenirea 

și tratamentul adjuvant al unor afecțiuni. Datorită efectului antivirotic, confirmat prin numeroase studii și 

cercetări efectuate în ultimele decenii, uleiurile volatile obținute din plante aromatice se pot folosi în primul 

rând, pentru prevenirea infecției cu noul coronavirus. În al doilea rând, pentru atenuarea unor simptome 

care apar la pacienții care au fost infectați cu acest virus; alături de medicația alopatică, se pot utiliza și 

unele preparate aromaterapeutice. 

În cadrul activității de cercetare desfășurate la Muzeul Farmaciei, parte integrantă a Muzeului Național 

Brukenthal din Sibiu, în calitatea mea de expert în istoria farmaciei, atestat de Ministerul Culturii, am 

identificat o serie de date referitoare la utilizarea diverselor uleiuri volatile, pentru obținerea unor preparate 

farmaceutice utile în prevenirea epidemiilor din secolele trecute. Unele din aceste informații referitoare la 

efectele benefice ale uleiurilor esențiale, provin din perioada atestării documentare a primei farmacii de pe 

teritoriul actual al României, la Sibiu, în anul 1494. Unele date despre utilizarea uleiurilor volatile, pot fi 

folosite și în situația actuală, când prevenirea infecției cu noul coronavirus are un rol determinant în 

păstrarea sănătății populației. 

În România, există valoroase tradiții în medicina populară de utilizare a diverselor plante aromatice, 

respectiv uleiuri volatile, dar și a unor preparate obținute de farmaciști în secolele trecute, pentru tratarea 

unor afecțiuni ale aparatului respirator, cum sunt: gripa, răceala, faringita, laringita, bronșita, traheo-

bronșita, tusea de diverse etiologii, ș.a. 

Aromaterapia, se poate asocia cu alte terapii naturale (fitoterapia, apiterapia, dietoterapia ș.a), 

realizându-se astfel un sinergism de potențare, care contribuie la ameliorarea simptomelor, respectiv la 

vindecarea mai rapidă a pacientului. 

Preparatele aromaterapeutice (soluții alcoolice, inhalații, gargarisme, ape de gură, siropuri ș.a.), 

obținute din uleiuri volatile, se pot asocia tratamentului medicamentos alopatic al pacienților care sunt 

infectați cu noul coronavirus și se pot administra unor categorii speciale de bolnavi, cum sunt copii, 

persoanele în vârstă și pacienții cronici.   

În urma screeningului efectuat, datorită efectului antibacterian, antivirotic, antifungic, imunostimulent 

și expectorant, în prevenirea și tratarea infecției cu COVID-19 se pot utiliza în special următoarele uleiuri 

volatile: de arbore de ceai, cimbru, șovârv, cuișoare, scorțișoară, anason, mărar dulce, rozmarin, busuioc și 

salvie. 

Cuvinte cheie: Uleiuri volatile, SARS-Cov-2, efect antivirotic, aromaterapie, medicina populară, Muzeul  

Farmaciei din Sibiu  
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POSSIBILITIES OF USE SOME VOLATILE OILS IN THE PREVENTION AND  

ADJUVANT TREATMENT OF SARS-COV-2  INFECTION 

 

Rosenberg Ladislau 

Romanian Society for the History of Pharmacy, University “Lucian Blaga”  

Faculty of Medicine, specialization Pharmacy of Sibiu, Romania 

rosenlaszlo@yahoo.co.uk 

 

Aromatherapy, along with other branches of complementary and alternative medicine (abbreviated 

C.A.M.), ), may be used in combination with allopathic medicinal products in the prevention and adjuvant 

treatment of of numerous diseases. Due to the antiviral effect, confirmed by numerous studies and research 

conducted in the recent decades, volatile oils, obtained from aromatic herbs, can be used primarily to 

prevent infection with the new coronavirus. . Secondly, some aromatherapy preparations can be used to 

alleviate the symptoms that appear in patients who have been infected with this virus, along with allopathic 

medication. 

During the research carried out at the Museum of Pharmacy, an integral part of the Brukenthal National 

Museum in Sibiu,  as an expert in the history of pharmacy, certified by the Ministry of Culture, I identified 

a series of data on the use of various volatile oils to obtain pharmaceutical preparations useful in preventing 

the epidemics of the past centuries. Some of this information regarding the beneficial effects of essential 

oils comes from the period of documentary attestation of the first pharmacy on the current territory of 

Romania, in Sibiu, in 1494. Some data on the use of volatile oils can be used in the current situation, when 

the prevention of infection with the new coronavirus has a key role in maintaining the health of the 

population. 

In Romania, there are valuable traditions in folk medicine for the use of various aromatic plants, 

respectively volatile oils, but also of preparations obtained by pharmacists in the past centuries, for treating 

diseases of the respiratory system, such as: flu, cold, pharyngitis, laryngitis, bronchitis, tracheo-bronchitis, 

cough of various etiologies, etc. 

Aromatherapy can be associated with other natural therapies (phytotherapy, apitherapy, diet therapy, 

etc.), thus achieving a synergism of potentiation, which contributes to the relief of symptoms, respectively 

to the faster healing of the patient. 

Aromatherapy preparations (alcoholic solutions, inhalations, gargles, mouthwashes, syrups, etc.), 

obtained from volatile oils may be associated with allopathic drug treatment of patients who are infected 

with the new coronavirus and may be administered to special categories of patients, such as children, the 

elderly and chronic patients. 

Following the screening performed, due to the antibacterial, antiviral, antifungal, immunostimulant and 

expectorant effect, in the prevention and treatment of COVID-19 infection, the following volatile oils can 

be used especially: tea tree, thyme, oregano, cloves, cinnamon, anise, sweet dill, rosemary, basil and sage. 

Keywords: Essential oils, SARS-Cov-2, Antiviral Effect, Aromatherapy, Folk Medicine, The Museum of 

Pharmacy in Sibiu 
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8. DE LA MEDICINA POPULARĂ LA FITOTERAPIA MODERNĂ 

 

Manea Cristina și Colectiv Cercetare 

Departamentul de Cercetare-Dezvoltare, SC Hofigal Export Import SA, I, București 

directorgeneral@hofigal.eu 

 

 Medicina populară ne-a oferit și ne oferă în continuare, o bogată experiență multimilenară în folosirea 

plantelor pentru tratarea numeroaselor boli și suferințe umane. Plantele care s-au impus de-a lungul timpului 

prin efectele lor sanogene, au căpătat denumirea de plante medicinale. 

 Fitoterapia modernă, folosind importantele  mijloace ale dezvoltării tehnologice, a adus mari avantaje 

în valorificarea controlată și cu eficiență crescută pentru sănătate, a plantelor medicinale. Apelând la un 

întreg arsenal de metode fizico-chimice, chimice și informatice, fitoterapia  contemporană oferă o bună 

cunoaștere a complexului de compuși chimici prezenți în diferitele plante medicinale. 

Cunoașterea acestor complecși fitochimici din compoziția chimică foarte bogată a plantelor medicinale, 

permite și evaluarea efectelor sinergice între aceștia și ca urmare, dirijarea controlată a folosirii lor în 

preparate fitoterapeutice, cu anumite efecte sanogene, precum și în produse cosmetice. 

Lucrarea prezintă un exemplu concret de preluare din medicina populară și valorificare în condițiile 

fitoterapiei moderne, a uneia dintre cele mai valoroase și mult studiate plante medicinale - Cătina. 

Cătina este bine reprezentată în medicina noastră populară, frecvent prezentă în flora spontană din țara 

noastră, precum și în culturi extinse, fiind mult valorificată în ultimele decenii în fitoterapia modernă. 

Începând de la mijlocul secolului trecut, ICCF București s-a ocupat de valorificarea cătinei și a realizat un 

prim brevet de invenție, privind obținerea uleiului din fructele de cătină. 

Compania Hofigal a acordat o atenție deosebită valorificării cătinei, realizând și lansând pe piață un 

număr de peste 20 de produse fitoterapice și cosmetice pe bază de Cătină, elaborând în urma studiilor 

efectuate, un număr important de brevete de invenție și de lucrări științifice prezentate la evenimente 

științifice din țară și străinătate. Menționăm doar câteva dintre produsele realizate de noi pe bază de cătină, 

bine apreciate ca suplimente alimentare și cosmetice : uleiul de cătină (capsule moi), CoQ10 în ulei de 

cătină (capsule moi), w3,w6-vegetal (capsule moi), Licoprostat (capsule moi), Cătinofort 

(caps.),Vedisan (caps.), Hepastim (caps.), Reglacid (caps.), Flavovit C (comp.), Evitus 

(comp.),Gemoderivat din muguri de cătină-M.D., gama cosmetice: Hofviodana - Cremă antirid, Gel 

contur ochi, Cremă pentru îngrijirea gâtului, Lapte pentru îngrijirea corpului.  

Hofigal își înscrie numele în viitoarea Etnofarmacopee română, cu numeroasele plante preluate din 

medicina populară autohtonă și valorificate în condițiile fitoterapiei moderne. Amintim plantele: 

H(amei ) – O(rz) – F(enicul) – I(sop) – G(ălbenele) – A(rnica) – L(avandă) 

Cuvinte cheie: Fitoterapie, cătină, uleiuri, produse cosmetice   
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FROM POPULAR MEDICINE TO MODERN PHYTOTHERAPY 

 

Manea Cristina, and Researche team 

Research and Development Department, SC Hofigal Export Import SA, Bucharest 

directorgeneral@hofigal.eu 

 

Popular medicine has given us and continues to provide us with a rich multimillennial experience in 

using plants to treat many human diseases and sufferings. Plants that have imposed themselves over time 

through their sanogenic effects, have become known as medicinal plants.  

Modern herbal medicine, using the important means of technological development, has brought great 

advantages in the controlled valorisation and  increased efficiency for the health of medicinal plants. 

Applying a whole arsenal of physico-chemical, chemical and computer digital methods, contemporary 

phytotherapy offers a good knowledge of the complex of chemical compounds present in the different 

medicinal plants. 

The knowledge of these phytochemical complexes from belonging to the very rich chemical 

composition of medicinal plants also allows the evaluation of synergistic effects between them and, as a 

result, the controlled management of their use in herbal preparations, with certain sanogenic effects, as well 

as in cosmetic products. 

The present paper presents a concrete example of taking over from folk medicine and capitalizing on 

the conditions of modern phytotherapy of one of the most valuable and most studied medicinal plants – The 

sea-buckthorn. 

The sea-buckthorn is well represented in Romanian folk medicine, being frequently present in the 

spontaneous flora of our country, as well as in extended cultures and being much largely used in the last 

decades in modern phytotherapy. 

Since the middle of the last century, ICCF (ce inseamna?) Bucharest has been dealing with the use of 

sea buckthorn and has obtained a first patent on obtaining the oil from seafood. 

Hofigal company paid special attention to the value of the sea-buckthorn, realizing and launching on the 

market a number of more than 20 herbal and cosmetic products based on The sea-buckthorn, elaborated 

through the studies carried out an important number of patents of invention and scientific works presented 

at the different scientific national events and abroad.We mention only a few of the products made by our 

company based on seafood, well appreciated as food and cosmetic supplements: seaweed sea-buckthorn 

oil (soft capsules), CoQ10 in seaweed sea-buckthorn oil (soft capsules), w3, w6-vegetable (soft capsules), 

Licoprostat (soft capsules), Cathinofort (capsules), Vedisan (caps.), Hepastim (caps.), Reglacid (caps.), 

Flavovit C (comp.), Evitus (comp.), Gemoderivat from MD- sea-buckthorn buds and from the cosmetic 

range Hofviodana - Anti-wrinkle cream, Eye contour gel , Neck care cream, Milk for body care. 

Hofigal inscribes therefore its name in the future Romanian Ethnopharmacopoeia, with the many plants 

taken from the native folk medicine and valorised under the conditions of modern phytotherapy. We 

mention the plants: H (op) - O (Barley) - F (ennel) - I (hyssop) - G (marigold) - A (rnica) - L (avender). 

Keywords: Phytotherapy, dogwood, oils, cosmetics 
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9. ACTUALITĂȚI PRIVIND CONTROLUL MATERIILOR PRIME VEGETALE ÎN 

CONFORMITATE CU PREVEDERILE EDIȚIILOR CURENTE ALE FARMACOPEEI 

EUROPENE ȘI FARMACOPEEI ROMÂNE 

 

Duțu Ligia Elena, Gârd Cerasela Elena, Popescu Maria Lidia, Luța Emanuela Alice 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, Facultatea de Farmacie  

ligia.dutu@yahoo.com 

 

Folosirea unor materii prime de calitate, este una din condițiile esențiale pentru obținerea unui 

medicament de calitate (din punct de vedere fitochimic și implicit farmacologic). În prezent, pentru 

medicamentele vegetale autorizate în România, principala referință privind calitatea materiilor prime este 

Farmacopeea Europeană, dar în unele cazuri (punctual reglementate) se poate folosi și Farmacopeea 

Română.  

Material și metode:  

Lucrarea de față prezintă o analiză teoretică comparativă a monografiilor generale, specifice produselor 

vegetale și a celor individuale, incluse în Farmacopea Europeană, respectiv în Farmacopeea Română.  

Pentru monografiile generale, se discută prezența /absența lor în cele două referințe, metodologia de 

analiză, modul de interpretare a rezultatelor și relevanța pentru calitatea materiei prime vegetale/produsului 

vegetal (implicit pentru activitatea farmacologică și siguranța administrării).  

Se prezintă monografiile individuale de produse vegetale listate în ambele farmacopei și pe cele prezente 

doar în una. Pentru o serie de monografii individuale se discută comparativ testele de identificare, puritate 

și calitate, precum și metodologia de analiză a acestora. 

Rezultate:  

În Farmacopeea Europeană ediția curentă, numărul de monografii este mai mare, parametrii de 

caracterizare a unui produs vegetal sunt mai numeroși, iar metodele de analiză sunt mai performante, 

sensibile și selective. 

Concluzie: 

Folosind ca referință Farmacopeea Europeană, se asigură un control mai riguros al materiilor prime 

vegetale, ceeea ce este o garanție pentru obținerea unui fitopreparat de calitate (din punct de vedere 

fitochimic și farmacologic), sigur la administrare.  

Cuvinte cheie: materii prime vegetale; Farmacopeea Europeană; Farmacopeea Română 
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T ISSUES ABOUT THE CONTROL OF HERBAL RAW MATERIALS IN ACCORDANCE 

WITH EUROPEAN PHARMACOPOEIA AND ROMANIAN PHARMACOPOEIA, CURRENT 

EDITIONS 

 

Dutu Ligia Elena, Gard Cerasela Elena, Popescu Maria Lidia, Luta Emanuela Alice 

University of Medicine and Pharmacy ,,Carol Davila”, Faculty of Pharmacy,  

ligia.dutu@yahoo.com 

 

Among others, a consistent quality for herbal medicines can be assured if the raw materials have a high 

quality. Currently, for the herbal medicines authorized in Romania, the main reference regarding the quality 

of raw materials is the European Pharmacopoeia, but in some cases (punctually regulated) the Romanian 

Pharmacopoeia can be used, too. 

Materials and methods: 

This paper is a comparative theoretical analysis of general monographs that are specific to herbal drugs 

and of the individual monographs, included in European Pharmacopoeia and Romanian Pharmacopoeia. 

Their presence / absence in the two pharmacopoeias, the analytical and biological procedures, the results 

evaluations and the relevance of these results for the quality of the raw material / herbal medicines 

(implicitly for pharmacological activity and for the safety of administration) is discussed for general 

monographs. 

The individual monographs of herbal drugs listed in both pharmacopoeia and those present only in one 

pharmacopoeia are presented. For a series of herbal drugs, the tests of identification, purity and quality and 

their analysis methodology are being discussed. 

Results: 

In the European Pharmacopoeia current edition, the number of monographs is higher compared to that 

of Romanian Pharmacopoeia, the quality tests for herbal drugs are more numerous, and the methods of 

analysis are more efficient, sensitive and selective. 

Conclusion: 

Using the European Pharmacopoeia as a reference, a more rigorous control of vegetal raw materials 

ensures and this is a guarantee for obtaining a good quality medicines (from phytochemical and 

pharmacological points of view),   safer for administration.  

Keywords: herbal drugs, European Pharmacopoeia, Romanian Pharmacopoeia 
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10. “TOP 5” PLANTE MEDICINALE ȘI AROMATICE ÎN SUPLIMENTE ALIMENTARE 

Beneficii și riscuri de consum 

 

Onisei Tatiana, Stoianov Radu, Răducanu Adina Elena, Rascol Manuela, Buzoianu Ion  

INCDBA-IBA București,  

tatianaonisei@yahoo.com 

 

Plantele medicinale și aromatice furnizează un imens număr de substanțe active, care au fost utilizate 

timp de milenii în medicina tradițională, cunoașterea speciilor de plante medicinale și utilizarea acestora 

reprezentand, până în zilele noastre, o practică în fiecare comunitate umană. Odată cu creșterea 

posibilităților de deplasare s-a realizat cu ușurință nu doar migrația persoanelor și transferul efectiv de 

cunoștințe și obiceiuri de la o zonă geografică la alta, ci și import-exportul unor specii și preparate vegetale, 

care au îmbogățit și diversificat piețele existente. 

Lucrarea este rezultatul unei prime inventarieri a celor mai utilizate cinci plante medicinale și aromatice 

conținute de suplimentele alimentare notificate în țara noastră. Acestea sunt comercializate sub diverse 

forme dozate, cum ar fi ceaiuri, pulberi, tincturi, siropuri, tablete, capsule etc., recomandate pentru efectul 

lor benefic și susținerea unor aparate, sisteme și funcții vitale ale organismului. Analiza din punct de vedere 

botanic a speciilor cuprinse în “top 5”, arată că plantele medicinale și aromatice identificate se încadrează 

în toate grupele sistematice, etalând o diversitate și varietate de forme remarcabilă. Astfel, în suplimentele 

alimentare disponibile pe piața românească pot fi găsite alge, plante inferioare sau plante superioare cu 

flori, ale căror părți și organe sunt prelucarate primar, sau procesate avansat, pentru obținerea de substanțe 

biologic active, sau ingrediente funcționale. Ca surse de materii prime, plantele folosite în formulele de 

suplimente alimentare provin atât din floara spontană, cât și de culturile agricole, iar originea materialului 

vegetal poate fi autohtonă sau din import.  

A fost înregistrat un număr de 80 specii de plante superioare folosite frecvent ca atare, sau sub formă de 

extracte vegetale; 2 specii de alge; 1 specie de licheni și 1 specie de plante inferioare (ferigi). Dintre acestea, 

33 de specii sunt preluate din flora spontană, din care: alge (1); licheni (1) și plante superioare (31), care, 

la rândul lor sunt specii lemnoase  (10), respectiv  arbori (5) și arbuști (5) și plante ierboase (20), aparținând 

la un număr de 22 familii, dintre care mai bine reprezentate sunt familia Lamiacee (5), Asteracee (5), 

Rosacee (3) și Pinacee (2).  

Au fost înregistrate 23 specii de plante superioare cultivate, din care 20 specii ierboase și 3 specii 

lemnoase (2 arbuști și o liană), aparținâd la 12 familii, mai bine reprezentate fiind Familia Asteracee și 

Lamiacee (cu câte 5 specii), precum și Familia Apiacee (4 specii). 

Dintre cele 21 de specii importate care sunt folosite ca ingrediente active în suplimentele alimentare, un 

număr semnificativ sunt arbori (8 plante superioare lemnoase), iar 12 specii sunt ierboase. În această grupă 

există și o algă. Un caz aparte poate fi considerat cel al speciilor aclimatizate (Ginkgo biloba, familia 

Ginkgoacee; Grindelia robusta, fam. Asteraceae; Rosmarinus officinalis, fam. Lamiacee), care, deși pot 

crește în condițiile pedoclimatice ale țării noastre, nu sunt cultivate pe scară largă, nici un furnizor român 

neputând asigura materia primă cerută de procesatori.  

Fișa succintă de prezentare a fiecărei specii este însoțită de o fotografie reprezentativă și include: 

denumirea și încadrarea sistematică a acesteia (gen, familie); denumirea populară; originea și aria de 

răspândire; precizarea dacă e vorba de o plantă spontană sau cultivată (unde anume se cultivă, pe ce 

suprafață); partea de plantă folosită; conținutul minim de principii active conform cerințelor de calitate din 
Farmacopeea europeană; categoriile majore de compuși activi; beneficii ale consumului (efecte fiziologice, acțiuni 

farmacologice, indicații terapeutice); indicatorii de siguranță alimentară (potențiali contaminanți, potențiali alergeni); 

categorii de consumatori vulnerabili; doze zilnice maxime recomandate în UE; nivel toxicitate; reacții adverse; 

interacțiuni cu medicamentele; câteva produse reprezentative de pe piața din România; metode de extracție și solvenți 

autorizați; referințe bibliografice. 

În acest fel sunt prezentate cele 5 specii cel mai frecvent întâlnite în suplimentele alimentare recomandate pentru 

susținerea organelor (ochi, tiroida, piele), aparatelor (respirator, cardio-vascular, digestiv, urinar, genital) și sistemelor 

(nervos, osteo-articular, imunitar) implicate în buna funcționare a organismului.  

Cuvinte cheie: plante medicinale, suplimente alimentare, funcții vitale, interacțiuni, categorii vulnerabile  
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”TOP 5” MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN FOOD SUPPLEMENTS 

Benefits and risks of consumption 

 

Onisei Tatiana, Stoianov Radu, Raducanu Adina Elena, Rascol Manuela, Buzoianu Ion 

 NCDBA-IBA Bucharest 

tatianaonisei@yahoo.com 

 

Medicinal and aromatic plants provide a huge number of active substances, which have been used for 

millennia in traditional medicine, the knowledge of medicinal plant species and their use is, up to date, a practice 

in every human community. With the increase of travel possibilities, not only the migration of people and the 

effective transfer of knowledge and habits from one geographical area to another, but also the import-export of 

some plant species and preparations, which enriched and diversified the existing markets. 

The present paper is the result of a first inventory of the five most used medicinal and aromatic plants 

contained in food supplements notified in Romania. They are sold in various dosage forms, such as teas, 

powders, tinctures, syrups, tablets, capsules, etc., recommended for their beneficial effect and support of vital 

systems and functions of the body. The botanical analysis of the species included in "top 5" shows that the 

identified medicinal and aromatic plants fall into all systematic groups, displaying a remarkable diversity and 

variety of forms. Thus, in the food supplements available on the Romanian market algae, lower plants or higher 

plants with flowers, whose parts and organs are processed primarily, or processed advanced, to obtain 

biologically active substances, or functional ingredients, can be found. As sources of raw materials, the plants 

used in food supplement formulas come from both spontaneous flowering and agricultural crops, and the origin 

of plant material can be domestic or imported. 

A number of 80 higher plant species were used frequently as such, or in the form of plant extracts: 2 species 

of algae, 1 species of lichens and 1 species of lower plants (ferns). Of these, 33 species are taken from the 

spontaneous flora, of which: algae (1), lichens (1) and higher plants (31), which in turn are woody species (10), 

respectively trees (5) and shrubs (5) and herbaceous plants (20), belonging to a number of 22 families, of which 

the better represented family is the Lamiaceae family (5), followed by theAsteraceae (5), Rosaceae (3) and 

Pinaceae (2). 

There were 23 species of cultivated higher plants, of which 20 grass species and 3 wood species (2 shrubs 

and a liana), belonging to 12 families, the best represented family being the Asteraceae and Lamiaceae Family 

(with 5 species each), as well as the Apiaceae (4 species). 

Of the 21 imported species that are used as active ingredients in food supplements, a significant number are 

trees (8 woody plants) and 12 species are herbaceous ones. There is also an alga in this group. A special case 

can be considered that of acclimatized species (Ginkgo biloba, Ginkgoacee family; Grindelia robusta, 

Asteraceae family; Rosmarinus officinalis, Lamiacee family), which, although they can grow in the pedoclimatic 

conditions of our country, are not widely cultivated. No Romanian supplier can provide the raw material required 

by processors. 

The brief presentation form of each species is accompanied in the present study by a representative 

photograph and includes: its name and systematic classification (genus, family); popular name; origin and area 

of spread; specifying whether it is a spontaneous or cultivated plant (where it is cultivated, on what surface); the 

part of the plant used; the minimum content of active ingredients according to the quality requirements of the 

European Pharmacopoeia; major categories of active compounds; benefits of consumption (physiological 

effects, pharmacological actions, therapeutic indications); food safety indicators (potential contaminants, 

potential allergens); categories of vulnerable consumers; maximum recommended daily doses in the EU; 

toxicity level; side effects; drug interactions; some representative products on the Romanian market; extraction 

methods and authorized solvents; bibliographical references. 

In this way, the 5 most common species in food supplements recommended to support organs (eyes, thyroid, 

skin), apparatus (respiratory, cardiovascular, digestive, urinary, genital) and systems (nervous, osteo-articular, 

immune), involved in the proper functioning of the body, are presented.  

Keywords: herbs, food supplements, vital functions, interactions, vulnerable categories 
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Datorită așezării sale geografice, a unui relief variat și a climei favorabile dezvoltării unei bogate 

vegetații, România constituie locul de întâlnire a florei euroasitice și mediteraneene. Aici cresc peste 3700 

de specii de plante superioare (23 au fost declarate monumente ale naturii, 74 dispărute, 39 periclitate, 171 

vulnerabile și 1253 sunt considerate rare).  

 În patrimoniului vegetal din România se găsesc numeroase plante din flora spontană și cultivată ce 

au diferite utilizări, putând fi grupate în:  

– plante alimentare (fructe, frunze, rădăcini, tuberculi, folosite în alimentație atât în stare proaspătă, 

cât și procesate) – 106 specii; 

– plante oleaginoase (utilizate pentru extragerea uleiurilor vegetale sau a substanțelor grase din 

semințe sau fructe) – 24 specii; 

– plante aromatice și condimentare (folosite datorită uleiurilor volatile sau altor substanțe ce le 

conferă aromă sau gust specific) – 48 specii; 

– plante tinctoriale (utilizate pentru vopsitul fibrelor, colorarea unor alimente sau băuturi datorită 

pigmenților conținuți) – 48 specii; 

– plante tanante (folosite pentru tăbăcitul pieilor datorită substanțelor tanante conținute) – 32 specii; 

– plante medicinale (folosite în industria farmaceutică pentru extragerea de substanțe necesare 

preparării medicamentelor, sau utilizate în medicina populară datorită conținutului lor în vitamine, uleiuri 

volatile, glucide, heterozide fenolice, cumarine, flavonozide, antociani, derivați ai acizilor 

polifenolcarboxilici, heterozide sterolice și triterpenice, lipide, rezine, principii amare, alcaloizi și alte 

principii active, ca fito-complecși. 

   Datorită experienței îndelungate a poporului român în folosirea lor pentru tratarea bolilor, astăzi peste 

700 de plante indigene sunt valorificate ca plante medicinale şi aromatice, constituind o sursă de materii 

prime deosebit de importantă pentru obţinerea medicamentelor româneşti. Înțelegând natura, o putem 

proteja, cunoscând-o o putem folosi, prin prelucrarea resurselor vegetale și fabricarea produselor naturale. 

Sub formă de suplimente, dermato-cosmetice sau ca materii prime vegetale de uz farmaceutic, producătorii 

români valorifică tot ce natura oferă, prin flora sa indigenă de excepție. 

Cuvinte cheie:  floră, România, valorificare, sănătate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ga.vlasceanu@yahoo.com


 29 

ROMANIA'S EXCEPTIONAL FLORA CAPITALIZED  

FOR HEALTH IN PANDEMIE 

 

Vlasceanu Gabriela1, Moraru Ionut2 

1Universyti Bioterra Bucharest, Romania 
2Medica Grup (Pro-Natura,  Otopeni, Ilfov County, Romania 

ga.vlasceanu@yahoo.com 

 

Due to its geographical location, a varied relief and a favorable climate for the development of a rich 

vegetation, Romania is the meeting place of the Eurasian and Mediterranean flora. Here On the Romanian 

soils, over 3700 species of superior plants (23 have been declared monuments of nature, 74 extinct, 39 

endangered, 171 vulnerable and 1253 are considered rare) grow. 

In the vegetal patrimony of Romania, there are numerous spontaneous and cultivated flora plants that 

have different uses, being able to be grouped in:  

- food plants (fruits, leaves, roots, tubers, used in food both fresh and processed) - 106 species;  

- oil plants (used for extracting vegetable oils or fatty substances from seeds or fruits) - 24 species;  

- aromatic and spicy plants (used due to volatile oils or other substances that give them a specific aroma 

or taste) - 48 species; 

- dye plants (used for dyeing fibers, coloring food or beverages due to the pigments contained) - 48 

species;  

- tannant plants (used for tanning hides due to the contained tannins) - 32 species;  

- medicinal plants (used in the pharmaceutical industry for the extraction of substances necessary for 

the preparation of medicinal products or used in folk medicine due to their content in vitamins, volatile 

oils, carbohydrates, phenolic heterosides, coumarins, flavonoids, anthocyanins, polyphenolcarboxylic 

acid derivatives, heterospenol lipids, resins, bitter principles, alkaloids and other active principles, 

such as phyto-complexes.  

Due to the long experience of the Romanian people in their use of medicinal plants for treating diseases, 

today over 700 indigenous plants are used as medicinal and aromatic plants, being a particularly important 

source of raw materials for obtaining Romanian medicines. Understanding nature, we can protect it, 

knowing it, we can use it by processing plant resources and manufacturing natural products. In the form 

of supplements, dermato-cosmetics or as herbal raw materials for pharmaceutical use, Romanian 

producers capitalize on everything that nature offers, through its exceptional indigenous flora. 

Key words: flora, Romania, valorization, health 
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Varza albă (V.A.), reprezentant important al diferitelor specii de varză, cu proprietăți benefice pentru 

sănătate, a fost din îndepărtata antichitate și până în zilele noastre, deosebit de apreciată ca legumă și plantă 

medicinală în același timp. 

Denumită "regina legumelor" și "regina sănătății", varza albă și-a motivat pe deplin aceste denumiri prin 

dovezile de mari beneficii aduse în tratarea a numeroase boli, afecțiuni și de recuperare și păstrare a 

sănătății. 

Renumiții etnofarmacologi din istoria medicinei, Hipocrate, Crisip, Pliniu, Galen, Cato cel Batrân și 

alții, au lăsat dovezi scrise cu privire la importantele benficii pentru sănatate, obținute prin folosirea VA 

atât în uz extern cât și intern. În uz extern sunt folosite frunzele ca atare, sau sunt prelucrate pentru înmuiere, 

iar in uz intern sucul de VA, salate etc. 

Indicațiile etnofitoterapice ale VA sunt de mare diversitate. În uz extern, se recomandă pentru diferite 

răni și eczeme, inflamații, dureri reumatismale, tumori, ulcere varicoase, afecțiuni vasculare. În uz intern, 

pentru ulcer gastric, colite ulceroase, diabet, anemie, suferințe ale căilor superioare ale aparatului respirator, 

astenii etc. 

VA a fost folosită cu succes și în marile epidemii de ciumă și holeră. 

Fitoterapia modernă aduce importante contribuții știintifice evidențiind bogăția de compuși chimici din 

VA – nutrienți esențiali și compuși fitoterapici, precum și dovezi despre efectele benefice asupra sănătății 

prin studii farmacologice și clinice specifice.  

De asemenea, fitoterapia modernă realizează diferite forme farmaceutice pe bază de extracte din VA. 

Pentru uz extern, sub formă de geluri, creme, soluții sau pentru uz intern, ca forme farmaceutice obișnuite 

- capsule, comprimate, soluții, păstrând și formele tradiționale de aplicare directă a frunzelor de VA pe zona 

afectată sau a sucului pe cale orală. 

De remarcat este faptul că noile informații științifice oferite de fitoterapia modernă, atât asupra 

compoziției VA obținute prin metode fizico-chimice performante, cât și asupra efectelor fitoterapeutice 

realizate prin studii de specialitate, au creat posibilitatea obținerii de forme farmaceutice bine controlate și 

bine dozate pentru administrare, conform scopului urmărit. 

Astfel VA poate fi considerată ca o plantă medicinală de larg interes, cu importante beneficii atât în 

prevenirea îmbolnăvirlor, cât și în recuperea stării normale de sănătate. 

Cuvinte cheie: varza albă, efecte etnofarmaceutice, efecte fitofarmaceutice. 
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The white cabbage (Brassica oleracea), an important representative of various species of cabbage with 

beneficial properties for health, has been extremly appreciated both as a vegetable and as a medicinal plant 

since ancient times up to nowadays.  

Also called “the queen of vegetables” as well as “the queen of health”, white cabbage has fully deserved 

these names through the evidence of great benefits brought in the treatment of many diseases, ailments as 

well as recovery and maintenance of health.  

Famous ethnopharmacologists from the history of medicine such as Hippocrates, Crisip, Pliny, Galen, 

Cato the Elder, among others have left written evidence of the important health benefits obtained by using 

white cabbage for both external and internal use. For external use, white cabbage leaves are used 

unprocessed or briefly proceesed for soaking, while white cabbage juices, salads, soups, etc. are used for 

internal use.  

The ethnopharmacological indications of white cabbage are diverse. For external use it is recommended 

for various wounds and eczema, inflammation, rheumatic pain, tumors, varicose ulcers, vascular diseases. 

For internal use, white cabbage is recommended for gastric ulcer, ulcerative colitis, diabetes, anemia, 

sufferings of the upper respiratory tract, asthenia, etc. 

White cabbage has been used successfully in major epidemics of plague and cholera. 

Modern phytotherapy, based on important information taken from ethnopharmacology, makes important 

scientific contributions highlighting the richness of white cabbage chemicals - essential nutrients and 

phytotherapeutic compounds, as well as evidence of the beneficial effects of white cabbage on health from 

specific pharmacological and clinical studies. 

Also, modern phytotherapy realizes produces various new products as standardized pharmaceutical 

forms, based on white cabbage extracts. For external use, it is used in the form of gels, creams, solutions 

and for internal use as common pharmaceutical forms-capsules, tablets, solutions, keeping the traditional 

external form of direct application of white cabbage fungi on the affected area or orally for the the juice on 

which. 

It is noteworthy that the new scientific information provided by modern phytotherapy both on the 

chemical composition of white cabbage (obtained by high-performance physico-chemical methods) and on 

the phytotherapeutic effects (achieved by specialized studies), have created the possibility of obtaining 

well-controlled and well-formulated pharmaceutical forms, dosed for administration according to the 

intended purpose. 

Thus, white cabbage can be considered as a medicinal plant of great interest, with important benefits 

both in the prevention of diseases and in the recovery of normal health, this being also confirmed by modern 

phytotherapy.  

Keywords: white cabbage, ethnopharmacological indications, phytotherapeutic effects 
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Gemoterapia sau, mai corect denumită, meristemoterapia este o nouă formă de fitoterapie, în plină 

dezvoltare în zilele noastre. Remediile folosite de această terapie naturală se numesc extracte gemoterapice 

și se obțin din părți de plante tinere care conțin țesuturi meristematice nediferențiate. Dacă în secolul trecut 

această terapie s-a dezvoltat la umbra homeopatiei, ca o terapie de drenaj în ajutorul tratamentelor 

homeopate, azi se poate spune cu tot dreptul că este o terapie de sine stătătoare, care își poate explica modul 

de acțiune bazat pe studii unanim acceptatede profesioniștii din domeniul sănătății, dar și de oamenii de 

știință. Lucrarea de față dorește să prezinte relația compoziție – acțiune respectiv propuneri de mecanisme 

de acțiune a unor extracte gemoterapice care să susțină deja binele cunoscute efecte terapeutice, observate 

clinic de peste 60 de ani.Toate extractele gemoterapice din muguri și mlădițe sunt bogate în polifenoli: acizi 

fenolici, flavonoide, dar și taninuri sau proantocianidine. Acești compuși bioactivi imprimă acestor extracte 

efecte specifice: antioxidant, antiinflamator, antibacterian, antiviral, antialergic, etc. Studiile de fitochimie au 

identificat în extractele gemoterapice pe lângă polifenoli și cumarine, compuși triterpenici, vitamine, hormoni de 

creștere și mulți aminoacizi liberi, unele chiar din grupa aminoacizilor esențiali. Pe baza profilelor fitochimice detaliate 

și cunoscând modul de acțiune a unor compuși bioactivi sau clase de compuși activi se pot explica mecanismele de 

acțiune a unor extracte gemoterapice la diferite nivele din organism, demonstrând eficiența sau potențialul terapeutic 

al acestora. Extractul din muguri de Arțar este un remediu eficient în afecțiuni biliare, în nevralgii, dar are și potențial 

antiviral. Aceste efecte se datoreză conținutului în polifenoli, extractul fiind concentrat mai ales în acid galic și taninuri 

galice care prezintă acțiune antivirală și antibacteriană demonstrată. Efectul stimulator asupra suprarenalei, acțiunile 

antiinflamator, antialergic și tonic al Extractului din muguri de Coacăz negru se explică mai ales prin concentrația 

semnificativă de aminoacizi liberi, inclusiv fenilalanină, tirozină și triptofan, precursori ai principalilor 

neurotransmițători pe sistemul nervos vegetativ simpatic, și nu numai. Desigur că polifenolii și acidul abscisic 

contribuie la eficiența antiinflamatoare și antialergică a acestui produs.Cvercetina și kaempferolul dintre flavonoide 

și esculetina dintre cumarine sunt principalele componente bioactive din Extractul din muguri de Castan sălbatic care 

contribuie la eficiența acestui produs pe peretele vascular în caz de varice, insuficiență venoasă sau alte afecțiuni 

circulatorii. Flavonoidele contribuie prin efect antioxidant, antiinflamator, vasorelaxant, iar esculetina mai ales prin 

efectul antiagregant plachetar. Extractul din muguri de Castan comestibil, spre deosebire de cel din Castan sălbatic, 

conține doar flavonoide, în concentrații mai mari, iar cvercetina ajunge și în limfă, exercitându-și efectul antioxidant, 

antiinflamator și vasorelaxant mai ales la acest nivel. Extractul din mlădițe de Rozmarin conține polifenoli: acizi 

fenolici, mai ales acid rozmarinic, și flavonoide, dar și monoterpene și terpene fenolice. Această compoziție complexă 

susține efectul tonic, hepatoprotector și antimicrobian al acestui remediu gemoterapic. Monoterpenele, mai ales 1,8-

cineolul și borneolul trec ușor bariera hemato-encefalică și contribuie la efectul tonic al produsului respectiv facilitează 

transportul spre sistemul nervos central al unor compuși activi prin permeabilizarea acestei bariere. Dar în aceeași 

măsură prezintă efect antioxidant, antiinflamator și antimicrobian contribuind la buna funcționare a celulelor hepatice, 

efect susținut și de polifenoli. Susținerea hepatocitului, demonstrat prin studiu in vivo, se realizează prin acțiune 

antioxidantă, antiinflamatoare, de reducere a necrozei și fibrozei respectiv prin normalizarea transaminazelor. 

Extractele din mlădițele de Afin, Merișor și Iarbă neagră sunt bogate în arbutozidă, o heterozidă hidrochinonică, care 

imprimă acestor extracte din specii ale familiei Ericaceae efect antimicrobian, combătând cu succes mai ales 

colibacilozele, arbutozida fiind una dintre foarte puținele substanțe care împiedică atașarea E. coli de mucoasele 

digestivă sau urinară. Ca urmare se explică efectul benefic al acestor remedii în infecții intestinale și urinare. Multe 

extracte gemoterapice conțin cvercetină și derivați de cvercetină care în zilele nostre capătă un interes deosebit în 

contextul pandemiei COVID-19. Prezența acestor flavonoide în Extractele din mlădițe de Lemn câinesc și Mur, din 

muguri de Alun și Castan comestibil, explică efectele benefice observate la pacienții cu infecție SARS-CoV-2 tratați 

cu aceste remedii gemoterapice, susținând mai ales activitatea plămânilor. 

Cuvinte cheie: gemoterapie, extracte gemoterpice, relație compoziție – acțiune, mecanisme de acțiune 
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Gemmotherapy or, more correctly called, meristemotherapy is a new form of phytotherapy, in full development 

nowadays. The remedies used by this natural therapy are called gemmotherapeutic extracts and are obtained from 

young parts of plants that contain undifferentiated meristematic tissues. If in the last century this therapy developed 

in the shadow of homeopathy, as a drainage therapy to help the homeopathic treatment, today it can be rightly said 

that it is an independent therapy, which can explain the mode of action based on unanimously accepted studies, both 

by health professionals, but also by scientists.The present paper wishes to present the composition-action relation, 

respectively proposals of mechanisms of action for some of this extracts that support the already well-known 

therapeutic effects, clinically observed for over 60 years. All extracts from buds and young shoots are rich in 

polyphenols: phenolic acids, flavonoids, but also tannins or proanthocyanidins. These bioactive compounds give these 

extracts specific effects: antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, antiviral, antiallergic, etc. Phytochemistry 

studies have identified in these extracts in addition to polyphenols also coumarins, triterpenic compounds, vitamins, 

growth hormones and many free amino acids, some even from the group of essential amino acids. Based on the detailed 

phytochemical profiles and knowing the mode of action of some bioactive compounds or classes of active compounds, 

the mechanisms of action of some gemmotherapeutic extracts at different levels in the body can be explained, 

demonstrating their efficiency or therapeutic potential. Field maple buds extract is an effective remedy in biliary 

disorders, neuralgia, but also has antiviral potential. These effects are due to the content in polyphenols, the extract 

being concentrated mainly in gallic acid and gallic tannins, that present demonstrated antiviral and antibacterial action. 

The stimulating effect on the adrenal gland, the anti-inflammatory, antiallergic and tonic actions of Blackcurrant buds 

extract is mainly explained by the significant concentration of free amino acids, including phenylalanine, tyrosine and 

tryptophan, precursors of major neurotransmitters on the sympathetic vegetative nervous system, and not only. Of 

course, polyphenols and abscisic acid contribute to the anti-inflammatory and anti-allergic efficacy of this product. 

Quercetin and kaempferol from flavonoids and esculetin from coumarins are the main bioactive components in  Horse 

chestnut budsextract that contribute to the effectiveness of this product on the vascular wall in case of varicose veins, 

venous insufficiency or other circulatory disorders. Flavonoids contribute by antioxidant, anti-inflammatory, 

vasorelaxant effect, and esculetin especially by the antiplatelet effect. The extract from sweet chestnut buds, unlike 

the one from horse chestnut, contains only flavonoids, in higher concentration, and quercetin also reaches the lymph, 

exerting its antioxidant, anti-inflammatory and vasorelaxant effect especially at this level. Rosemary young shoots 

extract contains polyphenols: phenolic acids, especially rosmarinic acid, and flavonoids, but also monoterpenes and 

phenolic terpenes. This complex composition supports the tonic, hepatoprotective and antimicrobial effect of this 

gemmotherapeutic remedy. Monoterpenes, especially 1,8-cineole and borneol, easily cross the blood-brain barrier and 

contribute to the tonic effect of the product, facilitating the transport to the central nervous system of active compounds 

by permeabilizing this barrier. But it also has antioxidant, anti-inflammatory and antimicrobial effects contributing to 

the proper functioning of liver cells, effect sustained also by polyphenols. The sustain of the hepatocyte, demonstrated 

by in vivo studies is achieved by antioxidant, anti-inflammatory action, reducing necrosis and fibrosis, respectively by 

normalizing transaminases.The extracts from the branches of Blueberry, Cranberry and Heather are rich in arbutoside, 

a hydroquinone heteroside, which gives these extracts from species of the Ericaceae family antimicrobial effect, 

successfully fighting colibacillosis, arbutoside being one of the very few substances that that prevents the attachment 

of E. coli to the digestive or urinary mucosa.This explains the beneficial effect of these remedies in intestinal and 

urinary tract infections. Many gemotherapeutic extracts contain quercetin and quercetin derivatives, which are now of 

particular interest in the context of the COVID-19 pandemic. The presence of these flavonoids in extracts from 

Honeysuckle and Blackberry young shoots, from Hazelnut and Sweet chestnut buds explains the beneficial effects 

observed in patients with SARS-CoV-2 infection treated with these gemmotherapeutic remedies, especially supporting 

the activity of the lungs. 

Keywords: gemmotherapy, gemmotherapeutic extracts, composition-action relation, mechanisms of action 

 

mailto:neli.olah@plantextrakt.ro


 34 

14. BIOCRISTALIZAREA ÎN CADRUL ȘTIINȚELOR VIEȚII 

 

Cîmpean Cristina-Daniela 

Universitatea de medicină și farmacie, Carol-Davila București, Centrul Tara Brașov 

cimpean_cristina@yahoo.com 

 

  

Biocristalizarea este o metodă de analiză a calității informaționale folosită în ultimul secol în diverse 

domenii ale științelor vieții începând cu agricultura, ecologia, alimentația, industria suplimentelor 

alimentare și continuând cu medicina umană și veterinară. Interesul pentru studiul calității informaționale 

a apărut deoarece în contextul vieții contemporane din țările industrializate, s-a ajuns la conceptul de boală 

informațională. Alimentele, suplimentele alimentare și medicamentele înalt procesate și industrializate, 

suferă modificări informaționale care stau la baza apariției unei patologii noi, care are ca punct de plecare 

sistemul imun și se traduce în apariția de afectări auto-imune, neîntâlnite în secolele trecute. Ele apar ca 

urmare a răspunsului imun întârziat la molecule diferite de cele naturale, apărute în urma procesării 

industriale specifice societății industrializate actuale. Calitatea informațională evaluează calitatea efectului 

exercitat de o substanță la nivel epigenetic, în sensul creșterii sau descreșterii entropiei sistemului 

organismului viu care a consumat acel aliment. Actualmente, se consideră că toate ființele vii ale planetei 

inclusiv omul, sunt entități informațional-energetice-substanțiale complexe, care interacționează cu mediul 

în care trăiesc pe toate aceste nivele. Alimentele, medicamentele și apa modificate și degradate din punct 

de vedere informațional, datorită prelucrării industriale excesive sau a poluării de diverse categorii, inclusiv 

electromagnetică, sunt considerate un important factor de risc pentru starea de sănătate atât a omului, cât și 

a celorlalte ființe vii ale planetei. Informația oricărei substanțe ingerate și prelucrate metabolic devine o 

parte componentă a informației specifice trupului uman care modulează ulterior fenotipul, prin acțiune la 

nivel epigenetic. Entropia informațională ridicată a alimentelor și a apei procesate și poluate, este un 

puternic element stresant pentru matricea informațională a omului, conducând în final la tulburări ale stării 

de sănătate și chiar la boală. Lucrarea de față își propune o scurtă prezentare a metodei și a aplicațiilor ei în 

cadrul studiului fenomenelor vieții în special în agricultură, alimentație și medicină. 

Cuvinte cheie: biocristalizare, calitate informațională 
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BIOCRYSTALIZATION IN THE SCIENCES OF LIFE 

 

Cimpean Cristina-Daniela  

Carol-Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Tara Center, Brașov, Romania 

cimpean_cristina@yahoo.com 

 

  

Biocrystallization is a method of analyzing the quality of information used in the last century in various 

fields of life sciences starting with agriculture, ecology, nutrition, food supplement industry and continuing 

with human and veterinary medicine. The interest for the study of information quality arose because in the 

context of contemporary life in industrialized countries we came to the concept of information disease. 

Highly processed and industrialized foods, food supplements and medicines are undergoing informational 

changes that underlie the emergence of a new pathology that starts with the immune system and translates 

into the appearance of autoimmune disorders not encountered in past centuries. They occur as a result of 

the delayed immune response to molecules other than natural ones, which appeared as a result of industrial 

processing specific to today's industrialized society. Information quality assesses the quality of the effect 

exerted by a substance at the epigenetic level in the sense of increasing or decreasing the entropy of the 

system of the living organism that consumed that food. It is currently considered that all living beings on 

the planet including human are complex information-energy-substantial entities that interact with the 

environment in which they live on all these levels. Foods, medicines and water modified and degraded from 

an information point of view due to excessive industrial processing or pollution of various categories, 

including electromagnetic are considered an important risk factor for the health of both humans and other 

living beings on the planet. The information of any ingested and metabolically processed substance 

becomes a component part of the information specific to the human body which subsequently modulates 

the phenotype by action at the epigenetic level. High informational entropy of processed and polluted food 

and water is a powerful stressor for the human information matrix, ultimately leading to health disorders 

and even disease. This paper aims to give a brief presentation of the method and its applications in the study 

of life phenomena, especially in agriculture, food and medicine. 

Keywords: biocrystallization, information quality 
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15. AVANTAJELE UTILIZĂRII SUCULUI DE STRUGURI ÎN GAMA ”BUN DE TOT” 

ȘI A NECTARULUI DIN FLORI DE COCOS ÎN DROPSURILE DACIA PLANT 

 

Gîrlea Călin, Sărbușteanu Ana 

Dacia Plant, str. Hărmanului fn., Brașov, România 

daciaplant.ro 

 

Sucurile și dulceţurile ”Bun de Tot” sunt îndulcite cu suc de struguri, pentru a evita aportul de zahăr 

rafinat şi efectele negative ale acestuia. 

 

De ce am ales să facem produse fără zahăr?  

Zahărul rafinat determină secreția în exces a insulinei, cu epuizarea pancreasului şi declanşarea 

diabetului zaharat, creşterea trigliceridelor, apariţia obezităţii și a aterosclerozei. Pentru a evita efectele 

nocive ale zahărului, am ales să îndulcim produsele noastre cu un suc natural de struguri. 

Consumul excesiv de zahăr poate afecta metabolismul, ceea ce poate duce la creșterea secreției insulinei 

și a stocării grăsimilor. 

Aportul ridicat de zahăr este asociat cu o sănătate orală precară (gingivite, carii) și cu unele dintre cele 

mai mortale boli, inclusiv boli de inimă, diabet și cancer. 

Sucul de struguri îndulcitorul perfect. 

Sucul de struguri reprezintă produsul extras prin presarea din fructe proaspete, sănătoase, coapte. Sucul 

de struguri este o alternativă mult mai sănătoasă. 

Nectarul din flori de cocos. 

Nectarul obținut din florile palmierului de cocos este recunoscut ca fiind mai hrănitor și cu un indice 

glicemic scăzut. 

Alte avantaje ale produselor Dacia Plant.  

Pasteurizarea ușoară permite păstrarea calităţii nutritive și a vitaminelor în produsele noastre. 

Folosirea doar a ambalajelor de sticlă pentru păstrarea gustului intact, dar și gradul ridicat de igienă. 

Utilizarea rețetelor fără coloranți și fără conservanți, pentru evitarea tulburărilor digestive, alergiilor și 

chiar a cancerului. 

Cuvinte cheie: zahăr, bolile cauzate de consumul excesiv de zahăr, suc de struguri, pasteurizare 
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ADVANTAGES OF USING GRAPE JUICE IN THE “GOOD OF ALL” RANGE AND 

COCONUT FLOWER NECTAR IN DACIA PLANT DROPS 

 

Girlea Calin, Sarbusteanu Ana 

Dacia Plant, Brasov, Romania 

daciaplant.ro 

 

" Bun de Tot " juices and jams are sweetened with grape juice, to avoid the intake of refined sugar and 

its negative effects. 

 

Why did we choose to make sugar-free products? 

Refined sugar causes excessive insulin secretion, with depletion of the pancreas and the onset of 

diabetes, increased triglycerides, obesity and atherosclerosis. To avoid the harmful effects of sugar, we 

chose to sweeten our products with a natural grape juice. 

Excessive sugar consumption can affect metabolism, which can lead to increased insulin secretion and 

fat storage. 

High sugar intake is associated with poor oral health (gingivitis, cavities) and some of the deadliest 

diseases, including heart disease, diabetes and cancer. 

 

Grape juice the perfect sweetener. 

Grape juice is the product extracted by pressing from fresh, healthy, ripe fruit. Grape juice is a much 

healthier alternative. 

 

Coconut flower nectar. 

The nectar obtained from the flowers of the coconut palm is recognized as more nutritious and with a 

low glycemic index. 

 

Other advantages of Dacia Plant products. 

Light pasteurization allows the preservation of nutritional quality and vitamins in our products. 

Using only glass packaging to keep the taste intact, but also the high degree of hygiene. 

Use of recipes without dyes and preservatives, to avoid digestive disorders, allergies and even cancer. 

 

Keywords: sugar, diseases caused by excessive sugar consumption, grape juice, pasteurization 
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16. METODE ARHAICE DE PREPARAREA UNOR MEDICAMENTE 

 

Bobaru Ion, Bobaru Liviu, Bobaru Floarea 

Farmacia Faltis, Brăila, România 

farmaciafaltis@yahoo.com 

 

Astăzi, obținerea de medicamente se realizează aproape exclusiv pe cale industrială. 

În trecut, prepararea de medicamente se făcea în farmacii, materia primă fiind de natură,vegetală, 

animală sau minerală. Se preparau: siropuri, spirturi, vinuri, tincturi, pilule, pulberi, supozitoare, ovule, 

unguente și trochiști. 

Farmacia Faltis din Brăila vă prezintă un filmuleț cu o tehnică arhaică (veche) de preparare a unor 

bomboane de supt numite trochiști (engl.troches). Filmul a fost realizat în laboratorul farmaciei Faltis în 

anul 1988. 

Trochiștii sunt mentionați în Farmacopeea Română ed. I din anul 1862, pe care îi denumește cofeturi. 

Denumirea de trochiști derivă din cuvântul grecesc trochos, care înseamnă rotund, roată. Trochiștii au 

fost larg utilizați în bolile gurii și faringelui. 

Cred că suntem printre puținele farmacii din România care mai prepară trochiști; poate chiar unica. 

Trochiștii noștri conțin tinctură de proplis, tinctură de benzoe, ulei volatil de mentă, de eucaliptol ,ulei 

de cătină și miere de albine. 

Avem în farmacie multe comprimate de supt, însă trochiștii sunt cei mai căutați. 

Cuvinte cheie: Trochiști, Farmacopeea, Faltis 

 

 

 

 

 

 

ARCHAIC METHODS OF PREPARATION OF SOME MEDICINAL PRODUCTS 

 

Bobaru Ion, Bobaru Liviu, Bobaru Floarea 

Faltis Pharmacy Braila, Romania 

farmaciafaltis@yahoo.com 

 

Today the obtaining of medicines is carried out almost exclusively by industrial means. 

In the past, the preparation of drugs was performed in pharmacies, the raw material consisting of 

vegetable, animal or mineral nature. People prepared then: syrups, spirits, wines, tinctures, pills, powders, 

suppositories, ovules, ointments and troches. 

Faltis Pharmacy in Braila presents a video of an archaic (old) technique of making hard candy called 

troches. The film was made in the Faltis pharmacy laboratory in 1988. 

The troches are mentioned in the Romanian Pharmacopeia ed. I from 1862 in which they are called 

sweet candy. 

The name of the troches derives from the Greek word “trochos” which means round, wheel. The troches 

were widely used in the treatment of  the diseases of the mouth and pharynx. 

I think we are among the few pharmacies in Romania that still prepare troches. Maybe the only one. 

Our troches contain propolis tincture, benzoe tincture, volatile peppermint and eucalyptusoil, sea 

buckthorn oil and bee honey. 

We have many sucking tablets in the pharmacy, but the troches are the most sought. 

Key words:  Troches, Pharmacopeia, Faltis. 
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17. CÂNEPA ROMÂNEASCĂ 

Tradiție, reglementări, perspective 

 

Onisei Tatiana, Mateescu Cristina, Rascol Manuela  

INCDBA-IBA București,  

 

Specie cunoscută din antichitate și folosită atât în scopuri rituale, cât și în gospodărie (sursa de hrană, 

fibre pentru îmbrăcăminte, material de construcție, tratarea diverselor afecțiuni), Cannabis sativa L. își 

leagă tradiția cultivării și valorificării de însăși istoria poporului român. De la un secol la altul, utilizările 

cânepii se diversifică, fiecare parte a plantei constituind o materie primă valoroasă pentru un alt domeniu 

economic. De o valoare incontestabilă (duritate, rezistență, capacitate de filtrare a razelor UV, absorbția 

umezelii, rezistență la putrezire), fibrele pot fi folosite pentru obținerea de țesături (îmbrăcăminte, pânză 

pentru pictură, foi de cort, furtune pentru incendii, fitile pentru explozive, saci și împletituri), ață de 

cizmărie, năvoade, frânghii, sfoară), în timp ce semințele sunt incluse în alimentație datorită valorii lor 

nutritive ridicate (făina, ulei, julfa - o specialitate tradițională în zona Romanului, turta cu cânepă ar putea 

intra pe lista produselor alimentare protejate în UE). Frunzele și inflorescențele sunt folosite în fitoterapie 

și homeopatie (tincturi, ceaiuri, rășină), iar multe din deșeurile industriale își găsesc aplicații în numeroase 

alte domenii (puzderia, rămasă în urma topirii tulpinilor - așternut pt. animale, izolant în construcții, 

combustibil/brichete dar și compost pt. ciupercării în amestec cu gunoi de grajd; turtele - rămase în urma 

presării - furaje, combustibil etc.). 

Obiect al cercetării românești de peste 50 de ani (Monografia cânepii, 1958), cu mai mult de 10 soiuri 

monoice și dioice omologate (ultimul în 2019), cânepa figurează și în Farmacopeea Română (F.R. II (1874) 

și F.R. III (1893) sub diverse tipuri de preparate, ceea ce denotă interesul continuu pentru cunoașterea, 

ameliorarea și valorificarea principiilor active în scop fitoterapeutic.  

O adevarată luptă se duce în prezent pentru stabilirea graniței dintre utilizările medicale (definirea clară 

a “canabisului medical”, ceruta chiar de Parlamentul European) și alte modalități de utilizare a cânepii (scop 

recreațional, alimentar sau industrial), de evidențiere a beneficiilor și efectelor adverse ale canabisului. 

Controversatul statut al CBD și THC arată divergențe de opinie între autorități, diferențe ale modului de 

reglementare în diverse state membre și necesitatea unor clarificări, inclusiv în România. Conform 

Reg.(UE) 2283/2015privind alimentele noi, canabidiolul necesită autorizarea ca “novel food”, pentru 

utilizarea ca ingredient alimentar, dar a fost autorizat de EMA ca medicament (Epidyolex), iar OMS a 

propus scoaterea CBD din categoria substanțelor controlate, întrucât ”nu are proprietăți psihoactive și nici 

potențial de a produce dependență”. Pe de altă parte, pentru THC (tetrahidrocanabinol, inclus în lista 

substanțelor psihotrope aflate sub control național, ce nu se supun legislației privind medicamentele), EFSA 

a stabilit o doză acută de referință în alimente (1 µg Δ9-THC/kg greutate corporală), iar unele autorități din 

state membre ale UE, au analizat riscurile asociate cu consumul de produse alimentare pe baza de cânepă, 

stabilind limite maxime ale dozei zilnice recomandate în cazul suplimentelor alimentare, precum și 

categorii de consumatori vulnerabili. 

O atenție specială se va acorda suplimentelor alimentare pe bază de cânepă, efectelor nutriționale și 

fiziologice ale ingredientelor active (semințe, germeni din semințe, fibre sau ulei obținut din semințe) dar 

și practicilor frauduloase întâlnite mai ales în mediul online (comerț ilegal, etichetare înșelătoare, mențiuni 

privind utilizările terapeutice), precum și necesității implementării noului Reg. (UE) 625/2017privind 

controalele oficiale și alte activități oficiale,  efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind 

alimentele și furajele, stabilirii modului de cooperare și asistență administrativă între autoritățile statului 

român și cele din statele membre UE și țările terțe UE, ceea ce va contribui cu siguranță, nu doar la protecția 

sporită a consumatorilor, ci și la crearea unui climat de concurență loială între toți operatorii din piața 

comunitară. 

Cuvinte cheie: canabis, utilizări, CBD, THC, limitări legislative 
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ROMANIAN HEMP 

Tradition, regulations, perspectives 

 

Onisei Tatiana, Mateescu Cristina, Rascol Manuela 

INCDBA-IBA, Bucharest, Romania 

 

A species known since antiquity and used both for ritual purposes and in the household (food source, 

clothing fibers, construction material, treatment of various ailments), Cannabis sativa L. links its tradition 

of cultivation and capitalization to the history of the Romanian people. From one century to the next, the 

uses of hemp diversify, each part of the plant being a valuable raw material for another economic field. Of 

indisputable value (hardness, strength, UV filtering capacity, moisture absorption, rot resistance), the fibers 

can be used to obtain fabrics (clothing, painting cloth, tent sheets, fire hoses, explosive wicks , sacks and 

braids), shoemaking thread, nets, ropes, twine), while the seeds are included in the diet due to their high 

nutritional value (flour, oil, julfa - a traditional specialty in the Roman area, hemp cake could enter on the 

list of protected foods in the EU). 

The leaves and inflorescences are used in phytotherapy and homeopathy (tinctures, teas, resin), and many 

of the industrial wastes find applications in many other fields but also compost for mushrooms mixed with 

manure, cakes - left over from pressing - feed, fuel, etc.). 

Object of Romanian research for over 50 years (Monograph of hemp, 1958), with more than 10 approved 

monoecious and dioecious varieties (last in 2019), hemp also appears in the Romanian Pharmacopoeia (FR 

II (1874) and FR III (1893) under various types of preparations, which denotes the continuous interest in 

knowing, improving and capitalizing on active principles for phytotherapeutic purposes. 

A real struggle is currently taking place to establish the boundary between medical uses (clear definition 

of “medical cannabis”, as required by the European Parliament itself) and other ways of using hemp 

(recreational, food or industrial purpose), highlighting the benefits and side effects of cannabis. The 

controversial status of CBD and THC shows divergences of opinion between authorities, differences in the 

way of regulation in various Member States and the need for clarifications, including in Romania. 

According to Regulation (EU) 2283/2015 on novel foods, cannabidiol requires authorization as a novel 

food for use as a food ingredient, but has been authorized by the EMA as a medicinal product (Epidyolex), 

and the WHO has proposed removing CBD from the category of controlled substances, whereas "it has no 

psychoactive properties and no potential for addiction." On the other hand, for THC (tetrahydrocannabinol, 

included in the list of psychotropic substances under national control, which are not subject to drug 

legislation), EFSA established an acute reference dose in food (1 µg Δ9-THC / kg body weight), and some 

authorities in EU Member States have analyzed the risks associated with consuming hemp-based foods, 

setting maximum recommended daily dose limits for food supplements, as well as vulnerable consumer 

groups. 

Special attention will be paid to hemp-based food supplements, the nutritional and physiological effects 

of the active ingredients (seeds, seed germs, fiber or oil obtained from seeds) but also to fraudulent practices 

encountered especially in the online environment (illegal trade, misleading labeling), mentions on 

therapeutic uses), as well as the need to implement the new Reg. (EU) 625/2017 on official controls and 

other official activities performed to ensure the application of food and feed law, establishing the mode of 

cooperation and administrative assistance between the authorities of the Romanian state and those of the 

EU Member States and third EU countries, which will certainly contribute not only to increased consumer 

protection but also to creating a climate of fair competition between all operators in the EU. the Community 

market. 

Keywords: cannabis, uses, CBD, THC, legislative limitations 
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18. ASPECTE IMPORTANTE ALE PLANTELOR MEDICINALE DIN GENUL 

AGASTACHE 

 

Drd. Rusu Călin Mihai, Prof. Dr. Duda Marcel  

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 

mihai-calin.rusu@usamvcluj.ro  

marcel.duda@usamvcluj.ro 

 

Introducere: 

De-a lungul veacurilor, plantele au fost folosite în practicile medicinale tradiționale încă din timpurile 

preistorice. Acest lucru se datorează capacității lor uimitoare de a sintetiza sute de compuși chimici care 

servesc o gamă vastă de funcții, cum ar fi de exemplu: în protecția împotriva insectelor, ciupercilor, bolilor 

și erbivorelor. Numeroase şi diferite fitochimicale au fost identificate și utilizate în practicile medicinale 

moderne, și de asemenea, utilizate în medicina tradițională. 

Unele dintre cele mai remarcabile plante care sunt utilizate în scopuri medicinale, sunt membri ai 

familiei Lamiaceae. Cunoscute sub denumirea lor populară de „giant hisop” în Statele Unite, iar recent, în 

urma importului în România, ele sunt denumite Anisatus, sau cunoscute și prin clasificarea lor științifică 

drept Agastache. Plantele care fac parte din acest gen sunt perene, aromatice şi au un timp lung de înflorire. 

Până în prezent, numărul de specii de plante care fac parte din acest gen sunt în jur de douăzeci și două; 

acestea sunt în primul rând native din America de Nord, cu excepția unei singure specii originară din Asia 

de est. Aceste plante sunt utilizate nu doar pentru proprietățile lor medicinale, ci și pentru alte scopuri, cum 

ar fi: pentru calitățile lor nectarifere în apicultură, sau ca mirodenii în prepararea alimentelor, în producția 

de ceai și chiar ca plante ornamentale. Ele se cultivă cu ușurință şi au o dezvoltare rapidă. Preferând în 

principal solul umed, bine drenat, cu poziții însorite, rezistența în sezonul de iarnă variază de la o specie la 

alta. 

Fitochimie: 

Genul Agastache este foarte bogat în fitochimice precum: fenil propanoizii și terpenoidele; acestea sunt 

produse aproape exclusiv localizate în organele frunzelor. De obicei, producția de uleiuri volatile are loc în 

tricomele glandulare localizate în cripte, pe suprafața frunzelor. Aceste organe apar în timpul dezvoltării 

frunzei, ele sunt acoperite, de asemenea, cu perișori care nu par a deține nicio funcție chimică. Pentru 

diferite specii de Agastache, cantitatea de uleiuri esențiale pe care le dețin variază şi depinde de stadiul lor 

de dezvoltare, precum şi de condițiile de mediu sau de metodele de cultivare. 

Așa cum s-a demonstrat de grupuri de cercetări independente, plantele Agastache sunt o sursă excelentă 

de uleiuri volatile precum: pentaciclicele, triterpenoizii și sterolii. 

Utilizare medicală și bioactivitate: 

Specia care a fost studiată cel mai mult pentru proprietățile sale medicinale este genul A. Rugosa; 

motivul pentru acest fapt se datorează originii sale din Asia, fiind folosită în scopuri medicinale tradiționale. 

Este o plantă medicinală importantă în mai multe țări din Asia pecum: China, Coreea și Japonia. 

Proprietățile sale medicinale sunt următoarele: ameliorează senzația de greață, combate infecțiile fungice, 

de asemenea ajută la problemele respiratorii. Uleiurile esențiale sunt utilizate împotriva febrei, durerilor de 

cap, durerilor de stomac și tulburărilor gastro-intestinale. Alte specii de Agastache precum A. Foeniculum, 

au demonstrat că uleiurile lor esențiale au proprietăți similare. 

Pe măsură ce cererea de produse naturale crește și noile cercetări pe genul Agastache devin tot mai 

necesare cu atât mai mult cu cât planta prezintă potențial pentru cultivare. 

Cuvinte cheie: Agastache, fitochimie, bioactivitate,uleiuri esențiale 
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Introduction: 

Over the centuries, plants have been used in traditional medicinal practices since prehistoric times. This 

is due to their amazing ability to synthesize hundreds of chemical compounds that serve a wide range of 

functions, such as: in protection against insects, fungi, diseases and herbivores. Numerous and different 

phytochemicals have been identified and used in modern medicinal practices, and also used in traditional 

medicine. 

Some of the most remarkable plants that are used for medicinal purposes are members of the Lamiaceae 

family. Known under their popular name of "giant swab" in the United States, and recently, after import in 

Romania, they are called Anisatus, or also known by their scientific classification as Agastache. The plants 

that are part of this genus are perennial, aromatic and have a long flowering time. To date, the number of 

plant species belonging to this genus is about twenty-two; they are primarily native to North America, 

except for one species native to East Asia. These plants are used not only for their medicinal properties, but 

also for other purposes, such as: for their nectariferous qualities in beekeeping, or as spices in food 

preparation, in tea production and even as ornamental plants. They grow easily and have a rapid 

development. Preferring mainly moist, well-drained soil with sunny positions, the resistance in the winter 

season varies from one species to another. 

Phytochemistry: 

The genus Agastache is very rich in phytochemicals such as: phenyl propanoids and terpenoids; they 

are produced almost exclusively located in the leaf organs. Usually, the production of volatile oils takes 

place in glandular trichomes located in the crypts, on the surface of the leaves. These organs appear during 

the development of the leaf, they are also covered with hairs that do not seem to have any chemical function. 

For different species of Agastache, the amount of essential oils they hold varies and depends on their stage 

of development, as well as environmental conditions or cultivation methods. 

As demonstrated by independent researcher groups, Agastache plants are an excellent source of volatile 

oils such as pentacyclic triterpenoids and sterols. 

Medical use and bioactivity: 

The species that has been studied the most for its medicinal properties is A. rugosa; the reason for this 

is due to its origin in Asia, being used for traditional medicinal purposes. It is an important medicinal plant 

in several Asian countries, such as China, Korea and Japan. Its medicinal properties are as follows: relieves 

nausea, fights fungal infections, also helps with respiratory problems. Essential oils are used against fever, 

headaches, stomach aches and gastrointestinal disorders. Other Agastache species, such as A. foeniculum, 

have shown that their essential oils have similar properties. 

As the demand for natural products increases, new research on the Agastache genus becomes more and 

more necessary due to the fact that the plant has the potential for introduction into culture. 

Keywords: Agastache, phytochemistry, bioactivity, essential oils 
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19. INVESTIGAȚII MORFO-ANATOMICE ASUPRA SPECIEI  

GERANIUM ROBERTIANUM L. UTILIZÂND MICROSCOPIA OPTICĂ 

 

Bota Viviane Beatrice1,2,4, Olah Neli Kinga1, Chișe Elisabeta1,  

Hanganu Daniela3, Mathe Endre1, Turcuș Violeta1,2 
1Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad,  

2Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române,  
3 Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațegan” din Cluj-Napoca 

4Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie,  

violeta_buruiana@yahoo.com 

 

Geranium robertianum L. este o specie utilizată în medicina tradițională, în principal pentru tratarea 

afecțiunilor digestive, dar au fost raportate și alte propietăți: antioxidantă, antiinflamatoare, antibacterienă, 

antialergică, antidiabetică, hemostatică, hipotensivă, astringentă și diuretică. Părțile aeriene conțin cantități 

semnificative de fenoli, flavonoide și taninuri. Speciile de Geranium prezintă o morfo-anatomie diferită, 

dar o paletă similară de compuși bioactivi. Chiar și în cadrul aceleiași specii, se înregistrează variabilitate 

chimică și anatomică, pusă adesea pe seama factorilor de mediu, sau a variabilității genetice dintre populații. 

Având în vedere lipsa unor studii morfo-anatomice la G. robetianum, care să ateste conținutul în principii 

bioactive utilizate în industria farmaceutică, ne-am propus să analizăm cu ajutorul microscopiei optice, 

structura organelor vegetative la specia provenită din flora spontană a României. Am efectuat secțiuni 

transversale prin principalele organe vegetative, pe care le-am colorat simplu cu hematoxilină, sau dublu 

cu verde iod și roșu rutheniu. Probele obținute au fost incluse în glicero-gelatină, apoi observate și 

fotografiate la microscopul Novex Holland cu cameră încorporată. Rezultatele arată prezența structurilor 

specifice de producere și stocare a principiilor active. La specia analizată de noi, tulpina prezintă peri 

secretori cu suport format din 2-3 celule și o glandă terminală.Unele celule parenchimatice conțin cristale 

și druze caracteristice speciei. Limbul foliar este foarte subțire, cu structură bifacială, heterofacială 

(dorsoventrală), prezintă peri tectori lungi, unicelulari și peri sectretori mai scurți. Rezultatele noastre 

îmbogățesc cunoștințele referitoare la structura speciei Geranium robertianum din flora spontană a 

României și ajută la o mai bună înțelegere a posibilelor zone de stocare a compușilor bioactivi. 

Cuvinte cheie: Geranium robertianum, România, anatomie, structură 
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MORPHO-ANATOMICAL INVESTIGATIONS OF  
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Geranium robertianum L. is a species used in traditional medicine mainly for the treatment of digestive 

ailments but there have also been reported antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, antiallergic, 

antidiabetic, hemostatic, hypotensive, astringent, and diuretic properties. The aerial parts contain significant 

quantities of phenols, flavonoids, and tannins. Geranium species present different morpho-anatomy but a 

similar palette of bioactive compounds. Even within the same species there have been observed chemical 

and anatomical differences, often attributed to environmental factors or genetic variability between 

populations. Considering the lack of some morpho-anatomical studies of G. robertianum, to attest the 

content of bioactive principles used in the pharmaceutic industry, we proposed to analyze, using optical 

microscopy, the structure of vegetative organs to the species from the Romanian spontaneous flora. We 

effectuated transversal sections through the main vegetative organs, that we stained simple with 

hematoxylin or used double staining with iodine green and ruthenium red. The obtained samples were 

included in glycerol-gelatin, then observed and photographed using a Novex Holland microscope with an 

incorporated camera. Our results present specific structures of production and storage of active principles. 

The stem showed secretory hairs, with 2-3 support cells and 1 terminal gland. Some parenchymatic cells 

contain the crystals and druses characteristic of this species. The foliar limb is very thin, with a bifacial-

heterofacial (dorsoventral) structure, has long, unicellular trichomes, and short secretory hairs. The obtained 

results enrich the knowledge regarding the structure of Geranium robertianum species from the 

spontaneous flora of Romania and help to a better understanding of the possible storage areas of bioactive 

compounds. 

Keywords: Geranium robertianum, Romania, anatomy, structure 
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20. SOLUȚII DIN NATURĂ PENTRU PROBLEME COTIDIENE 

 

Ică Doru Claudiu1, Olah Neli Kinga2, Turcuș Violeta3,4, Chișe Elisabeta2 
1SC IDP Botanical Pharm SRL, Arad, România 

2Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Facultatea de Farmacie, Arad, România 
3Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Facultatea de Medicină, Arad, România 

4Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române,  

office@idpbotanicalpharm.ro 

 

În zilele noastre există prea mulți factori de stres care au efecte neplăcute asupra omului, astfel că, dacă 

măcar unul din factorii declanșatori de stres se poate elimina, merită osteneala. Hiperhidroza sau transpirația 

excesivă este mai puțin considerată o boală, dar este cu siguranță un factor de stres pentru multe persoane 

active, mai ales dacă se asociază cu un miros puternic și neplăcut. Acesta duce la reducerea eficienței 

persoanei afectate în activitățile zilnice și la scăderea calității vieții. Cauza declanșatoare a hiperhidrozei 

poate fi de diferite origini, dar în special emoțiile mari, bolile metabolice, stările febrile sau consumul unor 

alimente sau medicamente. Rezultatul este suprastimularea glandelor sudoripare, care secretă o cantitate 

mai mare de transpirație decât cea necesară termoreglării. Zonele corpului cele mai afectate sunt pălmile, 

axilele și picioarele. Transpirația, fiind o soluție apoasă hipotonă, este mediu propice pentru 

microorganisme, care se înmulțesc și vor declanșa degradarea acizilor grași din grăsimile de pe suprafața 

dermului, ceea ce provoacă mirosul neplăcut al transpirației. Alaunul și extractele de plante vin în ajutorul 

omului activ cu probleme de hiperhidroză, oferind o soluție naturală pentru această problemă cotidiană 

stresantă. Lucrarea prezintă primele rezultate ale studiului de eficiență, efectuat pe cele două produse ale 

firmei IDP Botanical Pharm, Arad: Deodorantul roll-on și antiperspirantul spray pentru picioare, cu alaun 

și extracte de plante.  

Cele două produse combină efectele antibacterian și antimicotic al alaunului de potasiu cu efectele: 

antioxidant, antibacterian și antifungic al extractelor din frunze și pericarp de Nuc, din mlădițe de Rozmarin 

și Tuia, frunze de Salvie, herba de Vetrice, scoarța de Alun vrăjitoresc și extractul de Cuișoare. S-a putut 

demonstra pe culturi microbiene, că asocierea alaunului de potasiu cu extract de Cuișoare duce la o eficiență 

antimicrobiană superioară pe Staphylococcus epidermidis, față de componentele utilizate separat, iar 

asocierea cu extract de Nuc ajută la normalizarea secreției glandelor sebacee, care elimină sebumul bogat 

în grăsime de la suprafața dermului. În mod normal, utilizarea deodorantului la nivelul axilei pentru o 

perioadă de 5 zile, a determinat reglarea secreției sudoripare, chiar și în condiții de stres, la peste 95 % din 

subiecți. În plus, toți subiecții au declarat că nu au mai simțit miros neplăcut de transpirație, chiar nici în 

cazul în care apărea transpirația normală. Utilizarea deodorantului în caz de urgență, peste transpirație 

abundentă sau urât mirositoare, a dus la un confort sporit al subiecților, transpirația în exces a disparut, la 

fel și senzația de umezeală și mirosul; eficiența în acest caz a fost de peste 97 %. Utilizarea 

antiperspirantului spray pentru picioare o dată pe zi, timp de 10 zile, a condus la dispariția mirosului 

neplăcut și reducerea semnificativă a transpirației la nivelul picioarelor, la peste 90 % dintre subiecți. 

Efectul se instalează mai ușor dacă, pe lângă aplicarea antiperspirantului, se realizează și o dezinfecție a 

încălțămintelor folosite. Produsul are potențial de reducere a recidivelor de micoză a picioarelor sau de 

stopare a evoluției unei micoze. 

Cuvinte cheie: hiperhidroză, alaun, extracte de plante 
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Ica Doru Claudiu1, Olah Neli Kinga2, Turcus Violeta3,4, Chise Elisabeta2 

1SC IDP Botanical Pharm SRL, Arad, Romania 
2„Vasile Goldiș” Western University of Arad, Faculty of Pharmacy, Romania 
3„Vasile Goldiș” Western University of Arad, Faculty of Medicine, Romania 

4National Institute for Economic Research "Costin C. Kiritescu" of the Romanian Academy 

office@idpbotanicalpharm.ro 

 

Nowadays there are too many stressors that have unpleasant effects on humans, so if at least one of the 

stressors can be eliminated it is worth the effort. Hyperhidrosis or excessive sweating is less considered a 

disease, but it is certainly a stress factor for many active people, especially if it is associated with a strong 

and unpleasant odor. This reduces the efficiency of the affected person in daily activities and decreases the 

quality of life. The triggering cause of hyperhidrosis can be of various origins, but especially high emotions, 

metabolic diseases, fevers or the consumption of certain foods or medicines, are among them. The result is 

an overstimulation of the sweat glands which secrete a greater amount of perspiration than is necessary for 

thermoregulation. The most affected areas of the body are the palms, armpits and legs. The sweat being a 

hypotonic aqueous solution is a favorable environment for microorganisms, that multiply and will trigger 

the degradation of fatty acids from the fats on the surface of the skin, which leads to the unpleasant smell 

of perspiration.The potassium alum and plant extracts help the active person with hyperhidrosis problems 

by providing a natural solution to this stressful daily problem. The paper presents the first results of the 

efficiency study performed on the two products of IDP Botanical Pharm, Arad: Roll-on deodorant and 

antiperspirant spray for feet with alum and plant extracts. 

The two products combine the antibacterial and antifungal effects of potassium alum with the 

antioxidant, antibacterial and antifungal effects of Walnut leaf and pericarp extracts, Rosemary and Thuja 

sprouts, Sage leaves, Vetrice herb, Witch hazel bark and Cloves extract. It has been shown in microbial 

cultures that the combination of potassium alum with clove extract leads to superior antimicrobial efficacy 

on Staphylococcus epidermidis compared to the components used separately, and the combination with 

walnut extract helps to normalize the secretion of sebaceous glands that eliminate the fatty sebum on skin 

surface. The use of deodorant in the armpit, normally, for a period of 5 days led to the regulation of sweat 

secretion, even under stress, in over 95% of subjects. In addition, all subjects stated that they no longer 

smelled unpleasant sweat, even if normal sweating occurred. The use of deodorant in case of emergency, 

over heavy or bad-smelling perspiration, led to increased comfort of the subjects, excessive sweating 

disappeared, as well as the feeling of moisture and smell. The efficiency in this case was over 97%. The 

use of antiperspirant foot spray once a day, for 10 days, led to over 90% of subjects to the disappearance of 

unpleasant odor and significant reduction in sweating of the feet. The effect is easier to install if, in addition 

to the application of antiperspirant, a disinfection of the used shoes is performed. The product has the 

potential to reduce the recurrence of mycosis of the feet or to stop the evolution of a mycosis. 

Keywords: hyperhidrosis, potassium alum, plant extracts 
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21. METODE MODERNE DE EXTRACȚIE A COMPUȘILOR BIOACTIVI DIN 

PLANTELE MEDICINALE ȘI AROMATICE SPECIFICE ZONELOR MONTANE 

DIN ROMÂNIA 
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1Universitatea Transilvania din Brașov, România 
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3Academia Română, CE-MONT/INCE, România 
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Lucrarea prezintă în prima parte, un studiu bibliografic referitor la utilizarea în fitoterapie și 

aromoterapie a diferitelor plante medicinale și aromatice din zonele montane ale României. Sunt evidențiate 

varietățile prezente în Romania, semnificaţia biologică a metaboliţilor primari şi secundari, precum și 

metodele clasice de extracție a acestora prin distilare cu aburi, cu solvenţi organici sau apoşi.  

În a doua parte a lucrării, este prezentată metoda modernă de extracție folosind fluide la presiune 

subcritică, aplicată la linia tehnologică în funcțiune de la Centrul de Cercetări pentru Ecobiotehnologii și 

Echipamente pentru Agricultură și Alimentație, de la Institutul de Cercetare al Universității Transilvania 

din Brașov.  

Lucrarea se încheie cu prezentarea unor studii de caz, privind acțiunea substanțelor bioactive din 

extractele realizate din plantele cătina (Hippophaë rhamnoides L.) și cimbrișor (Thymus serpyllum). Uleiul 

de cătină (oleum hippophaes) a fost utilizat pentru optimizarea unei rețete de cremă cu efect nutritiv, 

antioxidant, antiinflamator, emolient și radioprotector. Activitatea antioxidantă a uleiului volatil de 

cimbrișor, a fost demonstrată respectând standardul CLSI, M100 - S18/2008, prin evaluarea diametrului 

zonei de inhibare a dezvoltării Salmonella typhimurium și Escherichia coli β pozitivă glucuronidază. 

Concluziile lucrării subliniază potențialul deosebit al plantelor medicinale și aromatice, precum și 

superioritatea metodelor moderne de extracție a metaboliților secundari, sursă importantă de venituri pentru 

fermierii din zonele montane din România. 

Cuvinte cheie: plante medicinale și aromatice, principii active, metode moderne de extracție, proprietăți 

antimicrobiene și terapeutice 
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The paper presents in the first part a bibliographic study on the use in phytotherapy and aromatherapy 

of various medicinal and aromatic plants in mountainous areas in Romania.  

Various present in Romania are highlighted, the biological significance of primary and secondary 

metabolites as well as the classical methods of their extraction by steam distillation, with organic or aqueous 

solvents. In the second part of the paper is presented the modern method of extraction using fluids at 

subcritical pressure applied to the technological line in positions at the Research Center for 

Ecobiotechnologies and Equipment for Agriculture and Food at the Research Institute of Transilvania 

University in Brasov.  

The paper concludes with the presentation of case studies on the action of bioactive substances in 

extracts made from sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) and thyme (Thymus serpyllum).  

The antioxidant activity of sea buckthorn oil (oleum hippophaes) was highlighted using the DPPH 

method, and the antimicrobial activity of thyme volatile oil was demonstrated according to the CLSI 

standard, M100 - S18, 2008, by evaluating the diameter of the Salmonella typhi developer inhibition zone. 

and Escherichia coli β glucuronidase positive. The conclusions of the paper emphasize the special potential 

of medicinal and aromatic plants, as well as the superiority of modern methods of extraction of secondary 

metabolites, an important source of income for farmers in mountain areas in Romania. 

Keywords: medicinal and aromatic plants, active principles, modern extraction methods, antimicrobial 

and therapeutic properties 
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22. FIȘE MONOGRAFICE PENTRU ULEIURI ESENȚIALE (VOLATILE) 

ROMÂNEȘTI 

 

Bârzan Petru 

Natural Ingredients R&D SRL Făgăraș, România 

petrubarzan@gmail.com 

 

Peste jumătate dintre produsele farmaceutice de pe piață au la bază plante medicinalesau aromatice sub 

diverse forme:pulberi, extracte, tincturi sau principii active pure obținute din acestea. Ponderea este mai 

mică pentru produsele cosmetice, dar crește substanțial în cazul suplimentelor alimentare.  

Plantele medicinale, fie din flora spontană, fie din culturi ne farmecă cu coloritul lor în toate 

anotimpurile anului, în toate zonele în care le găsim. Ne place să le atingem, să le mirosim, dar și să le 

gustăm și chiar să le bem într-o cană de ceai. Cui nu-i place să inspire aerul de la munte cu mirosul intens 

de conifere, fie că e vorba de brad, molid, pin sau ienupăr sau să se plimbe într-un lan de lavandă, salvie 

sau trandafiri și să inspire adânc în plămani parfumul florilor. Fiecare dintre ele este o mică fabrică de 

compuși chimici importanți atât în folosul  lor propriu, pentru dezvoltare, hrănire, apărare împotriva 

dăunătorilor, cât și pentru noi oamenii care le folosim în scop terapeutic de mii de ani.  

Interes terapeutic îl au compușii activi din punct de vedere biologic. Vorbim de vitamine, pectine, 

alcaloizi, holozide, glicozide, dar și despre uleiurile esențiale cunoscute pentru efectele lor benefice, în 

special antiseptice și antimicrobiene. Găsim aceste uleiuri în plantele aromatice și condimente, plante 

folosite în arta culinară pentru aroma pe care o conferă alimentelor. 

Parfumul acesta este dat chiar de uleiul esențial din plantă, ulei care se extrage prin diverse metode 

fizice, cea mai folosită fiind antrenarea cu vapori de apă. 

Aceste uleiuri au diverse întrebuințări, de la folosirea ca produse de aromatizare în industria alimentară, 

la componente ale produselor cosmetice, de parfumerie sau în aromaterapie. 

Dacă acum mai bine de 30 de ani în România se cultivau suprafețe întinse de plante aromatice și 

medicinale din care se extrăgeau cantități semnificative de uleiuri esențiale sau alte principii active, folosite 

apoi în industria cosmetică și alimentară sau exportate, în zilele noastre cea mai mare cantitate de uleiuri 

folosite în țară se importă, la fel cum o mare cantitate din plantele medicinale recoltate anualdin flora 

spontană , cu un grad redus de prelucrare, sunt exportate în Germania, SUA sau Canada. La ora actuală, am 

notat încercări timide de a produce uleiuri esențiale din materii prime vegetale românești, cele mai multe 

inițiative fiind realizate de antreprenori privați în forme prin care uleiurile esențialeobținute sunt incluse în 

diverse produse, acestea reprezentând produsele finite ale activității și nu uleiurile esențiale în sine. 

Pentru a ne alinia la cerințele și exigențele de reglementare ale Uniunii Europene, respectiv la cele 

cuprinse în Farmacopeea Europeană în ce privește caracterizarea fizico-chimică și compozițională a 

uleiurilor esențiale,am întocmit monografiipentru principalele sortimente care au potențial de obținere în 

România(ulei de brad, mărar, ienupăr, levănțică, mentă), fără ca lista acestora să fie limitativă. Orice 

sugestie sau completare a acestei lucrări este apriori apreciată. 

Cuvinte cheie: monografii, uleiuri esențiale, caracteristici fizico-chimice, compoziție chimică, brad, 

levănțică, mentă, mărar, ienupăr 
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ULEI DE BRAD ALB 

Denumire plantă (latină) 

Familia 

Abies alba 

Pinaceae 

Originea plantei 

Răspândire 

Zona montană a Europei 

Canada, SUA, Rusia, România (altitudini peste 

1800 m) 

Metoda de obținere 
Antrenare cu vapori de apă a acelor și ramurilor 

Randamentde antrenare ulei: 0,25 – 0,35% 

Aspect 

Culoare 

Miros 

Lichid limpede 

Incolor la galben 

Caracteristic, bogat, coniferic, dulceag, balsamic 

Parametrii @ 20°C: 

- Densitate (d) 

- Indice de refracție (nD) 

- Putere rotatorie (α) 

- Conținut în esteri 

- Solubilitate 

 

0,865 – 0,888 

1,4700 – 1,4750 

-67° … -34° 

4 – 10% (ca acetat de bornil) 

1 : 7 în etanol 90° (v/v) 

Metoda de analiză 

Ph.Eur.10  2.2.5. 

Ph.Eur.10  2.2.6. 

Ph.Eur.10  2.2.7. 

Ph.Eur.10  2.5.2. 

Ph.Eur.10  2.8.10. 

Compoziția chimică (% GC) 

santen: 1 – 3% 

triciclen: 1 – 3% 

alfa-pinen:  19 – 30 % 

camfen:  15 – 20 % 

beta-pinen:  18 – 25 % 

beta-mircen:  0,4 – 2,5% 

delta-3-caren: u – 2,5 % 

limonen:  12 – 24% 

beta-felandren : 2 – 5% 

acetat de bornil: 3 – 8% 

beta-cariofilen : 0,2 – 2% 

Utilizare terapeutică 

Antitusiv, antireumatic, analgezic, stimulent, 

expectorant, diuretic 

Inhalații: 1-5 picături în vaporizatoare sau difuzoare 

Topic : 2% ulei brad diluat într-un ulei purtător (ulei 

gras) 

Limita maximă de utilizare: intern 1-5 picături 

Contraindicații 
În cazul unor alergii la compoziția chimică a 

uleiului 

Posibilitățide asociere cu alte 

uleiuri volatile 

Ulei de cedru, lavandă, rozmarin, lemon grass, 

mentă, mentă creață, uleiuri de citrice 
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MONOGRAPHS OF ROMANIAN ESSENTIAL OILS 

 

Bârzan Petru  

Natural Ingredients R&D SRL Făgăraș 

petrubarzan@gmail.com 

 

  More than half of the pharmaceutical products on the market are based on medicinal or aromatic 

plants in various forms: powders, extracts, tinctures or pure active principles obtained from them. The share 

is lower for cosmetics, but increases substantially in the case of food supplements. 

  Medicinal plants, either from spontaneous flora or crops, charm us with their color in all seasons 

of the year, in all areas where we find them. We like to touch them, to smell them but also to taste them and 

even drink them in a cup of tea. Who doesn't like to inhale the mountain air with the intense smell of conifers 

whether it's fir, spruce, pine or juniper or to walk in a chain of lavender, sage or roses and to inhale deeply 

the scent of flowers. Each of them is a small factory of important chemical compounds both for their own 

benefit, for development, feeding, protection against pests and for us humans who have been using them 

for therapeutic purposes for thousands of years. 

  The biologically active compounds are of therapeutic interest. We are talking about vitamins, 

pectins, alkaloids, holosides, glycosides, but also about essential oils known for their beneficial effects, 

especially antiseptics and antimicrobials. We find these oils in aromatic and spicy plants, plants used in the 

culinary art for the aroma it gives to food. 

 This perfume is given by the essential oil of the plant, an oil that is extracted by various physical 

methods, the most used being steam distillation. These oils have various uses, from use as flavoring 

products in the food industry, to components of cosmetics, perfumery or aromatherapy. 

 If more than 30 years ago in Romania large areas of aromatic and medicinal plants were cultivated 

from which significant quantities of essential oils or other active principles were extracted, then used in the 

cosmetic and food industry or exported, nowadays the largest quantity of oils used in the country are 

imported, as well as a large amount of medicinal plants harvested annually from spontaneous flora, with a 

low degree of processing, are exported to Germany, USA or Canada. At present, we have noted timid 

attempts to produce essential oils from Romanian vegetable raw materials, most initiatives being carried 

out by private entrepreneurs in forms by which the essential oils obtained on site are included in various 

products, these representing the finished products of the business and not the oils essential in itself.  

 In order to align with the regulatory requirements of the European Union, respectively those 

contained in the European Pharmacopoeia regarding the physical-chemical and compositional 

characterization of the essential oils, we have written monographs for the main essential oils that have the 

potential to be made in Romania, without their list should be exhaustive. Any suggestion or completion of 

this paper would be a priori appreciated. 

Keywords: monographs, essential oils, physical-chemical characteristics, chemical composition 
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23. INTERACŢIUNEA MEDICAMENTELOR CU SUNĂTOAREA  

(HYPERICUMPERFORATUM L.): RELEVANŢA CLINICĂ 

 

Filip Lorena, Cozma-Petruţ Anamaria, Banc Roxana, Stanciu Oana, Gavrilaș Laura, Ciobârcă 

Daniela, Miere Doina 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 

lfilip@umfcluj.ro 

 

Sunătoarea este utilizată sub formă de suplimente alimentare, pentru tratamentul depresiei ușoare până 

la cea moderată. Aceasta prezintă un profil de siguranță bun în monoterapie.Cu toate acestea, rapoarte de 

caz și studii clinice au evidenţiat interacțiuni importante între sunătoare și medicamente substrat al 

enzimelor citocromului P450 și/sau transportorului P-glicoproteină. Cu relevanță clinică, au fost raportate 

interacțiuni cum ar fi: sângerări neregulate și sarcini nedorite la femei care folosesc contraceptive orale și 

sunătoare. La pacienții cu transplant, s-a constatat că sunătoarea scade concentrația sanguină a 

imunosupresoarelor (ex.: ciclosporină, tacrolimus), ducând în anumite cazuri la episod de rejecţie acută. De 

asemenea, s-a raportat că utilizarea concomitentă a sunătoarei cu antineoplazice (ex.: irinotecan, imatinib) 

sau antiretrovirale (ex.: indinavir, nevirapină) reduce concentrația plasmatică a acestor medicamente, cu un 

risc major de ineficiență și eșec al tratamentului. Pe lângă aceste interacțiuni farmacocinetice, datele clinice 

indică faptul că sunătoarea poate determina şi interacțiuni farmacodinamice. De exemplu, sunătoarea poate 

duce la sindrom serotoninergic atunci când este administrată în combinaţie cu inhibitori ai recaptării 

serotoninei, deoarece atât această clasă de antidepresive, cât și sunătoarea, inhibă recaptarea 5-

hidroxitriptaminei. Hiperforina pare să fie compusul principal din sunătoare, responsabil pentru majoritatea 

interacțiunilor. O serie de studii au demonstrat că relevanța clinică a interacțiunilor sunătoare–medicament 

depinde de doza zilnică de hiperforină, preparatele care furnizează sub 1mg de hiperforină/zi fiind mai puțin 

susceptibile de a determina interacțiuni semnificative. În concluzie, pacienții care primesc medicamente 

vizate de interacțiune cu sunătoarea, ar trebui să fie informați de către profesioniștii din domeniul sănătății, 

cei care îi monitorizează (medic, farmacist, dietetician), să restricționeze doza zilnică de hiperforină, 

reducând astfel, riscul de interacțiuni majore. În același scop, eticheta suplimentelor alimentare cu sunătoare 

ar trebui să ofere pacienților informații cu privire la conținutul de hiperforină. 

Cuvinte cheie: interacțiuni produse vegetale-medicamente, sunătoare, hiperforină, citocrom P450,             

P-glicoproteină 
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INTERACTION OF DRUGS WITH ST JOHN’S WORT (HYPERICUMPERFORATUM L.): 

THE CLINICAL RELEVANCE 

 

Filip Lorena, Cozma-Petrut Anamaria, Banc Roxana, Stanciu Oana, Gavrilas Laura,  

Ciobarca Daniela, Miere Doina 

„Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania 

lfilip@umfcluj.ro 

 

St John's wort (SJW) is used in the form of dietary supplements for the treatment of mild to moderate 

depression. SJW shows good safety profile in monotherapy. However, case reports and clinical trials have 

demonstrated important interactions between SJW and drugs which are substrate of cytochrome P450 

enzymes and/or P-glycoprotein transporter. With clinical relevance there are reported interactions such as 

irregular bleedings and unwanted pregnancies in women using oral contraceptives and SJW. In transplant 

patients, SJW was found to decrease the blood concentrations of immunosuppressants (e.g., ciclosporin, 

tacrolimus), leading in certain cases to acute rejection episode. Likewise, the concomitant use of SJW with 

antineoplastic (e.g., irinotecan, imatinib) or antiretroviral (e.g., indinavir, nevirapine) drugs, was reported 

to reduce the plasma concentration of these drugs, with a major risk of treatment inefficacy and failure. 

Beside these pharmacokinetic interactions, clinical data indicate SJW may cause also pharmacodynamic 

interactions. For example, SJW has been shown to lead to serotonin syndrome when combined with 

serotonin reuptake inhibitors, since both this class of antidepressants and SJW inhibit 5-hydroxytryptamine 

reuptake. Hyperforin seems to be the major component in SJW responsible for most interactions. Several 

studies demonstrated that the clinical relevance of SJW–drug interactions depends on hyperforin daily 

dosage, with preparations that provide a daily dose below 1 mg hyperforin being less likely to be associated 

with significant interactions. In conclusion, patients receiving drugs that are targeted by herb–drug 

interactions with SJW, should be informed by healthcare professionals who monitor them (physician, 

pharmacist, dietitian), to restrict the daily dose of hyperforin, reducing therefore the risk for major 

interactions. For the same purpose, the label on the SJW dietary supplements should provide to patients 

information regarding the hyperforin content. 

Keywords: herb–drug interactions, St John’s wort, hyperforin, cytochrome P450, P-glycoprotein 
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24. RISCUL DE INTERACŢIUNI ALIMENT-MEDICAMENT ASOCIAT FRUCTELOR 

ŞI LEGUMELOR UTILIZATE ÎN MEDICINA TRADIŢIONALĂ 

 

Cozma-Petruţ Anamaria, Filip Lorena, Banc Roxana, Stanciu Oana, Gavrilaş Laura,  

Ciobârcă Daniela, Miere Doina 
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Date epidemiologice sugerează că un consum regulat de fructe și legume, poate contribui la prevenirea 

bolilor cronice, inclusiv a bolilor cardiovasculare și a cancerului. Efectele benefice ale acestor alimente de 

origine vegetală, observate în studii epidemiologice, se pot datora conținutului lor în compuși bioactivi (de 

exemplu: polifenoli, carotenoide, furanocumarine, glucozinolați). Mai departe, o serie de cercetări au arătat 

că acești compuși bioactivi pot influența activitatea farmacologică a medicamentelor, modificând 

farmacocinetica acestora, prin interacţiune cu enzimele care le metabolizează și/sau cu transportorii lor. În 

consecinţă, poate apărea un risc de interacțiuni aliment-medicament atunci când pacienții care 

administrează medicamente în mod regulat, consumă anumite fructe sau legume. De exemplu, zmeura 

neagră și murele inhibă activitatea de 1-hidroxilare catalizată de CYP3A a midazolamului în microzomii 

hepatici umani, fapt care sugerează că aceste fructe pot crește biodisponibilitatea midazolamului și a altor 

substraturi CYP3A. Sucul de mere este un inhibitor puternic al activităţii polipeptidelor transportoare de 

anioni organici (OATP) in vitro, având astfel potenţialul de a interacţiona cu medicamente substrat OATP, 

cum este fexofenadina. Roșiile, datorită conținutului de licopen, pot inhiba enzimele CYP1A1 și CYP1B1, 

așa cum s-a raportat anterior pe CYP1 recombinant uman. Această interacțiune poate avea implicații 

farmacologice in vivo. De asemenea izotiocianaţii, conform unor studii in vitro, inhibă o serie de enzime 

CYP450 și transportori tip ABC şi induc enzime de faza II. Broccoli, conopida și varza, deoarece prezintă 

un conținut ridicat de izotiocianaţi, pot interacționa cu aceste enzime și transportori, influențând astfel 

farmacocinetica medicamentelor substrat. Cu toate acestea, interacțiunile aliment-medicament identificate 

in vitro pot fi lipsite de relevanţă clinică, ceea ce sugerează că ar trebui efectuate mai multe cercetări în 

domeniu. Între timp, profesioniştii din domeniul sănătăţii care au în grijă pacientul, cum sunt medicul, 

farmacistul și dieteticianul, ar trebui să îi furnizeze acestuia informații despre orice medicament potențial 

asociat cu interacțiuni alimentare și să indice alimentele al căror consum trebuie evitat. 

Cuvinte cheie: medicină tradițională, fructe, legume, compuși bioactivi, interacțiuni aliment-medicament 
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RISK OF FOOD-DRUG INTERACTIONS ASSOCIATED WITH FRUITS AND 

VEGETABLES USED IN TRADITIONAL MEDICINE  
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Ciobarca Daniela, Miere Doina 
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anamaria.cozma@umfcluj.ro 

 

Epidemiological data suggest that regular consumption of fruits and vegetables can contribute to the 

prevention of chronic diseases, including cardiovascular disease and cancer. The beneficial effects of these 

plant-based foods observed in epidemiological studies may be due to their content in bioactive compounds 

(e.g., polyphenols, carotenoids, furanocoumarins, glucosinolates). Furthermore, several research has 

indicated that these bioactive compounds may influence the pharmacological activity of drugs, by 

modifying their pharmacokinetics, through interaction with drug-metabolizing enzymes and/or drug 

transporters. Therefore, a risk of food-drug interaction may occur when patients taking drugs on a regular 

basis consume certain fruits or vegetables. For example, black raspberries and black mulberries inhibit the 

CYP3A-catalyzed midazolam 1-hydroxylation activity in human liver microsomes, suggesting these fruits 

may increase the bioavailability of midazolam and other CYP3A substrates. Apple juice is a potent inhibitor 

of the organic anion transporting polypeptide (OATP) activity in vitro and may interact with OATP 

substrates such as fexofenadine. Tomatoes, due to their content of lycopene, may inhibit CYP1A1 and 

CYP1B1 enzymes, as previously reported on human recombinant CYP1. This interaction may have 

pharmacological implications in vivo. Likewise, according to in vitro studies, isothiocyanates inhibit several 

CYP450 enzymes and ABC transporters and induce Phase II enzymes, respectively. Broccoli, cauliflower 

and cabbage, as they show high content of isothiocyanates, may interact with these enzymes and 

transporters and influence the pharmacokinetics of their substrates. Nevertheless, in vitro food-drug 

interactions may be irrelevant to clinical interaction, suggesting more researches in this area should be 

conducted. Meanwhile, healthcare providers such as the physician, the pharmacist, and the dietitian, should 

provide patients with information about any drug potentially associated with food interactions and indicate 

foods whose consumption should be avoided. 

Keywords: traditional medicine,  fruits, vegetables, bioactive compounds,  food-drug interactions  
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25. ACTIVITATEA HEPATOPROTECTOARE ŞI ANTIOXIDANTĂ A UNEI TINCTURI 

OBŢINUTĂ DIN MLĂDIŢE TINERE DE ROSMARINUS OFFICINALIS L.  
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Rosmarinus officinalis L. este o specie cunoscută pentru utilizările sale tradiționale  în medicina 

populară inclusiv în tratamentul unor afecțiuni digestive. Scopul prezentului studiu a fost de a fundamenta 

științific utilizarea medicinală a produsului vegetal provenit de la această specie (mlădiţe tinere sub formă 

de tinctură) prin testarea activității sale hepatoprotectoare. Compușii responsabili de această activitate, 

polifenolii și terpenoidele, au fost identificați și cuantificați prin metode HPLC-UV-MS și GC-MS. 

Activitatea antioxidantă a acestora a fost evaluată in vitro, utilizând metodele DPPH, FRAP și SO. 

Activitatea hepatoprotectoare a fost testată in vivo pe șobolani, cu hepatotoxicitate indusă experimental. În 

compoziția chimică a tincturii testate, diterpenele fenolice (acid carnosic, carnosol, rosmanol, rosmadial) și 

acid rosmarinic s-au dovedit a fi compușii majoritari, împreună cu 1,8-cineol, camfen, linalol, borneol și 

terpineol dintre monoterpene. In vitro, tinctura testată s-a dovedit a avea o capacitate antioxidantă 

semnificativă. Rezultatele experimentului in vivo au arătat că activitatea hepatoprotectoare a fost exercitată 

printr-un mecanism antioxidant. Astfel, prezentul studiu oferă o perspectivă nouă asupra utilizărilor 

medicinale ale speciei, dovedind că produsul vegetal testat conţine cantități ridicate de polifenoli și terpene, 

prezentând activitate hepatoprotectoare semnificativă, printr-un mecanism antioxidant. 

Cuvinte cheie: Rosmarinus officinalis L., tinctură de mlădiţe tinere, polifenoli, terpene, antioxidant,  

hepatoprotector 
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Rosmarinus officinalis L. is a species known for its traditional uses in folk medicine, including the 

treatment of the digestive disorders as well. The aim of this study was to scientifically demonstrate the 

medicinal use of the vegetal product of this species (young shoots in the form of tincture) by testing its 

hepatoprotective activity. The responsible compounds for this activity, polyphenols and terpenoids, were 

identified and quantified by HPLC-UV-MS and GC-MS methods. Their antioxidant activity was evaluated 

in vitro,using the DPPH, FRAP and SO assays. Hepatoprotective activity was tested in rats with 

experimentally-induced hepatotoxicity. In the chemical composition of the tested tincture, phenolic 

diterpenes (carnosic acid, carnosol, rosmanol, rosmadial) and rosmarinic acid were found to be majoritary 

compounds, together with 1,8-cineole, camphene, linalool, borneol and terpineol among monoterpenes. In 

vitro, the tested tincture proved significant antioxidant capacity. Results of the in vivo experiment showed 

that hepatoprotective activity was exerted by an antioxidant mechanism. Thus, the present study offers a 

novel perspective on the medicinal uses of the species, proving significant amounts of polyphenols and 

terpenes in the composition the fresh young shoots tincture, that has proved hepatoprotective activity 

through an antioxidant mechanism. 

Keywords: Rosmarinus officinalis L.,  fresh young shoots tincture, polyphenols, terpenes, antioxidant,  

hepatoprotective 
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26. “ARSUTRAT – PLAGOTRAT”, UN PRODUS INOVATOR ROMÂNESC PE BAZĂ 

DE PLANTE MEDICINALE, DESTINAT TRATAMENTULUI ARSURILOR ȘI 

PLĂGILOR: COMPOZIȚIE ȘI EFECTE CLINICE 
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Introducere:  

Arsurile și alte tipuri de plăgi, constituie o importantă problemă de sănătate publică, care necesită măsuri 

terapeutice prompte și adecvate, pentru obținerea unei recuperări rapide și pentru îmbunătățirea calității 

vieții. În zilele noastre, sunt disponibile o serie de produse destinate tratamentului local al acestor afecțiuni, 

dar cu toate acestea, se întâlnește încă o lipsă relativă a unor produse eficiente și de calitate, care să exercite 

numeroase acțiuni favorabile vindecării plăgilor, fără efecte secundare, asigurând astfel refacerea cutanată 

în condiții optime.  

Această lucrare pune în evidență compoziția complexă și totodată acțiunile și efectele clinice ale 

preparatului denumit “Arsutrat – Plagotrat”; acesta este un produs original românesc pe bază de plante 

medicinale și propolis, condiționat sub formă de gel, care a fost creat pentru tratamentul local al arsurilor 

și a altor tipuri de plăgi. 

Compoziția complexă a gelului “Arsutrat – Plagotrat” este analizată, în conformitate cu proprietățile și 

efectele relevante ale diferitelor componente, care sunt cunoscute din literatura de specialitate și din studiile 

anterioare: extractul de gălbenele (Calendula officinalis)  10%, extractul de sunătoare (Hypericum 

perforatum) 10%, uleiul de cătină (Hippophae rhamnoides) 10%, extractul de propolis 2%, colagen 

hidrolizat 2%, glicerină 4%, ulei esențial de lavandă (Lavandula officinalis) 0,4%, Carbomer 940 0,9%, 

triethanolamina 0,65%, benzoat de sodiu 0,5% și apă purificată qs. În continuare, acțiunile și efectele clinice 

ale acestui produs inovator au fost evidențiate la o serie de cazuri clinice din Secția de Chirurgie Plastică a 

Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, prin urmărirea evoluției locale a arsurilor și a altor tipuri de 

plăgi.  

Rezultate:  

Acest produs se prezintă sub formă de gel și este realizat pe baza asocierii echilibrate a compușilor activi 

naturali din: extractele de gălbenele, sunătoare și propolis, uleiul de cătină, uleiul esențial de lavandă și a 

colagenului hidrolizat. Produsul este cuprins în categoria de geluri cu administrare externă. Se 

administrează prin aplicații locale pentru diverse afecțiuni ale pielii, în strat subțire, numai după toaletarea 

zonei afectate, după care zona poate fi protejată cu pansament steril. Are o bună absorbție în piele, care este 

asigurată de compoziția sa hidro- și liposolubilă și de moleculele cu volum mic (din uleiurile și extractele 

vegetale), ce permit traversarea membranelor celulare și interacțiunea cu receptorii celulari. Produsul a 

exercitat o acțiune favorabilă asupra vindecării arsurilor și a altor tipuri de plăgi care au fost examinate, 

într-un timp relativ scurt, cu absența reacțiilor adverse și cu o cicatrizare cutanată de bună calitate. 

Concluzii: 

Produsul “Arsutrat – Plagotrat” gel poate fi aplicat pentru protejarea, refacerea și întreținerea pielii în 

diferite leziuni cutanate, ca urmare a multiplelor acțiuni favorabile exercitate de diferitele sale ingrediente: 

antioxidantă, antiinflamatoare, antibacteriană, cicatrizantă, calmantă și regenerantă. Sunt necesare studii 

clinice suplimentare pentru evaluarea indicațiilor terapeutice și a rezultatelor obținute, care să stabilească 

recomandările optime de administrare. 

Cuvinte cheie: tratament arsuri, plante medicinale, propolis, vindecare plăgi 

 

 

 

 

 



 58 
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Introduction:  

Burns and other types of wounds are an important public health problem, which require adequate and 

prompt therapeutic measures, to obtain fast recovery and to improve quality of life. Nowadays, there are 

many products designed for the local treatment of such disorders, but still, there is a relative lack of quality 

and efficient products, with a lot of wound healing properties and without side effects, which ensure a good 

quality skin restoration.  

Aims:  

This work highlights the complex composition and also the clinical actions and effects of “Arsutrat – 

Plagotrat”, which is an original natural Romanian product based on medicinal plants and propolis, created 

for the local treatment of burns and other types of wounds. 

Materials and Methods: 

The complex composition of “Arsutrat – Plagotrat” is analyzed, according to relevant properties and 

effects of different components, known from literature and previous studies: Calendula officinalis 

(marigold) extract 10%, Hypericum perforatum (St. John'swort) extract 10%, Hippophae rhamnoides 

(seabuckthorn) oil 10%, propolis extract 2%, hydrolyzed collagen 2%, glycerin 4%, Lavandula officinalis 

essential oil 0,4%, Carbomer 940 0,9%, triethanolamina 0,65%, sodium benzoate 0,5% and purified waters. 

Further, clinical actions and effects of this original product are evidenced through a lot of clinical cases, 

from the Plastic Surgery Department of County Emergency Hospital, Ploiesti, Romania, by monitoring the 

clinical local evolution of burns and other types of wounds. 

Results:  

This product is in the form of gel and is based on the balanced combination of natural active compounds: 

marigold, St. John’s wort and propolis extracts, sea buckthorn oil, lavender essential oil and hydrolyzed 

collagen. The product is included in the category of gels with external administration. It is administered by 

local applications for various skin disorders, in thin layer, only after wound cleansing, after which the area 

can be protected with sterile dressing. It has a good absorption into the skin, which is ensured by its lipo- 

and hydro-soluble composition and small volume molecules (of oils and plant extracts), which allow 

crossing cell membranes and interactions with cell receptors. The product exerted a favorable healing action 

on burns and other types of wounds that were examined in the trial, in a relatively short time, with the 

absence of side effects and good quality skin scarring. 

Conclusion:  

The product "Arsutrat - Plagotrat" gel can be applied for the skin protection and restoration in different 

skin lesions, due to multiple favorable effects exerted by its various ingredients: antioxidant, anti-

inflammatory, antibacterial, wound healing, soothing and regenerating. Further clinical studies are needed 

to assess therapeutic indications and results that determine optimal management recommendations. 

Keywords: burns treatment, medicinal plants, propolis, wound healing. 
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PREZENTARE DE CAZ SI RAȚIUNEA ȘTIINȚIFICĂ 
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Introducere:  

Mierea a dovedit multiple proprietăți și efecte favorabile pentru vindecarea plăgilor. Aceste acțiuni pot 

fi foarte utile în cazurile de artrită deschisă, în special infectate cu germeni multirezistenți, când apărarea 

locală a organismului este deficitară și alte resurse sunt limitate. 

Obiective:  

Promovarea aplicării combinate a mierii și a uleiului volatil de cimbru, pentru tratamentul unei 

electrocuţii severe a mâinii şi antebrațului, cu artrită supurată deschisă de articulație radiocarpiană. 

Materiale și metode:  

Pacientul SCD în vârstă de 42 de ani, a fost internat la secția de chirurgie plastică, Spitalul Judeţean de 

Urgență, Ploiești, România, pentru tratamentul unei arsuri de gradul III-IV prin electrocutare la nivelul 

mâinii și antebrațului drept și al coapsei și piciorului stâng. Leziunile au fost profunde, cu necroza 

țesuturilor moi și deschiderea și infecția încheieturii pumnului drept. Tratamentul a fost prelungit, combinat 

medico-chirurgical și a cuprins debridări multiple, grefe de piele și lambou cutanat regional recoltat de pe 

fața dorsală a antebrațului drept, pentru a acoperi articulația radiocarpiană deschisă, cu expunere osoasă. 

Analizele bacteriologice din plăgile infectate au relevat germeni multirezistenți, cum ar fi Acinetobacter și 

MRSA. Combinația de miere polifloră și ulei volatil de cimbru 1% a fost aplicată topic pre și mai ales 

postoperator, la nivelul încheieturii radiocarpiene drepte. 

Rezultate:  

Evoluția a fost progresiv favorabilă, cu remiterea infecției plăgilor, integrarea grefelor de piele și 

închiderea treptată a articulației radiocarpiene deschise și infectate. Datorită necrozei tendoanelor flexoare 

și a nervului median, cauzate de electrocutare, pacientul a rămas cu sechele complexe la mâna dreaptă, care 

au necesitat intervenții chirurgicale reconstructive ulterioare. 

Concluzie:  

Cazul prezentat este un caz dificil de arsură profundă prin electrocutare, cu leziuni invalidante. El 

evidențiază eficacitatea combinației dintre tratamentul chirurgical și aplicațiile topice de miere cu ulei 

volatil de cimbru. Acest amestec este indicat în special în astfel de cazuri, cu apărare locală deficitară și 

infecție cu germeni multi-rezistenți. 

Cuvinte cheie: miere, artrită deschisă, ulei volatil de cimbru. 
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THE LOCAL TREATMENT OF AN OPEN SUPPURATING WRIST ARTHRITIS BY 

APPLYING A MIXTURE OF HONEY AND THYME VOLATILE OIL - CASE PRESENTATION 

AND SCIENTIFIC RATIONALE 
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Introduction:  

Honey has proven multiple properties and effects favorable for wound healing. These actions can be 

very useful in cases of open arthritis, especially infected with multiresistant germs, when the local defense 

of the organism is deficient and other resources are limited. 

Aims:  

To promote the combined application of honey and thyme volatile oil, for the treatment of a severe hand 

and forearm electrocution, with open suppurating wrist arthritis. 

Materials and Methods:  

The patient SCD, 42 years old, was admitted to the Plastic Surgery Department, District Emergency 

Hospital, Ploiesti, Romania, for the treatment of a grade III-IV burn by electrocution at the level of the right 

hand and forearm and of the left thigh and leg. The lesions were deep, with necrosis of soft tissues and the 

opening and infection of the right wrist. The treatment was prolonged, combined medico-surgical, and 

comprised multiple debridements, skin grafts and regional flap harvested from the dorsal face of the right 

forearm to cover the open joint of the right wrist, with bone exposure. Bacteriological analyzes from 

infected wounds revealed multidrug-resistant germs, such as Acinetobacter and MRSA. Combination of 

polyflora honey and 1% thyme volatile oil was applied topically pre and especially postoperatively at the 

level of the right wrist. 

Results:  

The evolution was progressive favorable, with remission of wound infection, integration of skin grafts 

and gradual closure of the opened and infected wrist joint. Due to flexor tendons and median nerve necrosis 

caused by electrocution, the patient remained with complex sequelae in the right hand, which require further 

reconstructive surgery. 

Conclusion:  

The present case report is a difficult case of deep burn through electrocution, with invalidating injuries. 

It highlights the efficacy of the combination between the surgical treatment and the topical applications of 

honey with thyme volatile oil. This mixture is especially indicated in such cases, with deficient local defense 

and infection with multi-resistant germs. 

Keywords: honey, open arthritis, thyme volatile oil. 
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28. PRODUSE PHARMA NORD PENTRU ROMÂNIA 

Coenzima Q10 și Seleniul, cei doi protagoniști pentru longevitate 

Bio Biloba - remediu vegetal natural, vechiul terapeut din umbră 

 

Vlăsceanu Gabriela*, Blaga Lucian**  

*Universitatea Bioterra București, **PHARMA NORD România  

ga.vlasceanu@yahoo.com 

 

Coenzima Q10. Este o substanță asemănătoare vitaminelor, care este implicată în producția de 

energie și este esențială pentru funcționarea organismului. Celulele musculare folosesc coenzima 

Q10 alături de alte substanțe, pentru a produce energie în mitocondrii. Organismul uman poate 

produce coenzima Q10, însă producția internă de Q10 descrește odată cu înaintarea în vârstă, atingând 

punctul culminant în jurul vârstei de 20 de ani. Surse vegetale de coenzima Q10 sunt: pătrunjelul 

(reprezintă una din cele mai bogate surse de Q10), uleiul de soia, uleiul de cătină, varza, conopida, 

broccoli, spanacul, germenii de grâu, nuci și semințe. Pentru a compensa aportul scăzut de 

Coenzima Q10 din alimente, apelăm la suplimentele nutriționale. Având o mare biodisponibilitate, 

produsul cu COENZIMA Q10 de la Pharma Nord este produs oficial de referință al ICQA- Asociația 

Internațională pentru Studiul Coenzimei Q10. Peste 100 de studii publicate confirmă calitatea și 

siguranța acestui produs, care este pe piață de peste 25 de ani. Coenzima Q10 se recomandă în: 

probleme circulatorii, stări de oboseală, lipsă de energie. 

Seleniul. România, la fel ca multe alte zone din Europa, are un conținut redus de seleniu în sol, 

acesta fiind motivul pentru care recoltele cultivate pe aceste terenuri conțin mai puțin seleniu decât 

cele cultivate în alte zone ale lumii. Profesorul Radu Lăcătușu, de la Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului, care a condus un studiu cu privire 

la carența de Seleniu din solul României, amintește despre importanța ingestiei unei cantități 

suficiente din acest mineral esențial pentru sănătatea noastră, cu rol major în susținerea imunității 

organismului. Aportul recomandat de seleniu este de 50-70 de micrograme pe zi. Produse alimentare 

cu conținut de seleniu amintim: nucile braziliene conțin cea mai mare cantitate de seleniu/gram; 

fructele de mare au și ele un conținut bogat în seleniu. Lactatele și în special brânza, reprezintă o 

sursă semnificativă, conținutul de seleniu fiind invers corelat cu conținutul de grăsime. 

Leguminoasele, cum ar fi lintea, pot fi surse notabile, la fel și făina de grâu etc. Cum nu toată lumea 

are o alimentație variată și echilibrată în fiecare zi, o modalitate prin care putem fi siguri că avem 

un aport suficient de seleniu, este să administrăm un supliment alimentar. Produsele cu seleniu de la 

Pharma Nord conțin SELENOPRECISE, o drojdie organică patentată, cu o absorbție ridicată în 

organism: 88,7% - conținutul de seleniu din tabletă care ajunge în sânge, dovedită printr-o serie de 

studii științifice. SelenoPrecise este produsul folosit, alături de Coenzima Q10, în studiul revoluționar 

KiSel-10 din 2013, publicat în Journal of Cardiology. Seleniul se recomandă în: afecțiuni ale glandei 

tiroide, risc de toxicitate cu metale grele, pentru sistem imunitar scăzut, în probleme de fertilitate, 

afecțiuni cutanate - căderea părului, exfolierea unghiilor.  

Ginkgo, cunoscut sub numele de Maidenhair Tree, este originar din Sud-Estul Asiei, timp de 

secole frunzele lui fiind folosite în diverse scopuri terapeutice. Acest arbore există de 240 de 

milioane de ani şi este ocazional, denumit ”o fosilă vie”, cu proprietati terapeutice. BIO-BILOBA, 

de la Pharma Nord,este un remediu vegetal natural, fiecare tabletă conţinând 100 mg de extract de 

frunze uscate de Ginkgo - care ajută la menţinerea unei bune funcţii cognitive, a memoriei şi 

concentrării și sprijină menţinerea unei bune circulaţii a sângelui - ceea ce este benefic pentru 

mâinile şi picioarele reci.  

Cuvinte cheie: coenzima Q10, seleniu, ginkgo, Pharma Nord 
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Coenzyme Q10.  Is a vitamin-like substance that is involved in energy production and is essential 

for the body's functioning. Muscle cells use coenzyme Q10, along with other substances, to produce 

energy in the mitochondria. The human body can produce coenzyme Q10, but domestic production 

of Q10 decreases with aging, reaching the high point around the age of 20. Coenzyme Q10 vegetable 

sources are: parsley (one of the richest sources of Q10), soybean oil, seabuckthorn oil, cabbage, 

cauliflower, broccoli, spinach, wheat germs, nuts, seeds, etc. But we do not all have a balanced diet 

or easily assimilate vitamins, minerals, trace elements, so to compensate for the low intake of 

Coenzyme Q10, we resort to nutritional supplements. Because it has a high and documented 

bioavailability, the product with COENZYME Q10 from Pharma Nord is the official reference 

product of ICQA - International Coenzyme Q10 Association. Over 100 published studies confirm the 

quality and safety of this product that has been on the market for over 25 years. Coenzyme Q10 is 

recommended:in problems with the functioning of blood vessels; when we are tired and lack of 

energy.  

Selenium. Romania, like many other countries of Europe, has a low selenium content in the soil, 

which is why the crops grown on these lands contain less selenium than those cultivated in other 

areas of the world. Professor Radu Lăcătușu, from the National Institute for Research and 

Development for Pedology, Agrochemistry and Environmental Protection, who conducted a study 

on the selenium deficiency in the romanian soil, reminds us of the importance of ingesting a 

sufficient quantity of this mineral essential for our health, with a major role in supporting the body's 

immunity. The recommended intake of selenium is 50-70 micrograms per day. Brazilian walnuts 

contain the highest amount of Selenium/ gram. The seafood also has a rich content in Seleniu. 

Lactates, and especially cheese, represent a significant source, the selenium content being inversely 

correlated with the fat content. Legumes, such as lentils, can be noticeable sources, as are wheat 

flour. As not everyone has a varied and balanced diet every day, one way we can be sure we have 

enough selenium is to administer a dietary supplement. Selenium products from Pharma Nord 

contain SelenoPrecise, a patented organic yeast, with high absorption in the body: 88.7% - selenium 

content in the tablet that reaches the blood, proven by a series of scientific studies. SELENO 

PRECISE is the product used, along with Coenzyme Q10, in the 2013 KiSel-10 revolutionary study, 

published in the Journal of Cardiology. Selenium is recommended in problems with the thyroid 

gland, when there is a risk of heavy metals, when we have a low immune system, in fertility 

problems, in cases of hair loss, exfoliation of nails. 

Ginkgo, known as Maidenhair Tree, is native to Southeast Asia, for centuries its leaves have 

been used for various therapeutic purposes. This tree is 240 million years old and is occasionally 

referred to as a "living fossil" with therapeutic properties. BIO-BILOBA, from Pharma Nord, is a 

natural herbal remedy, each tablet containing 100 mg. Ginkgo-dried leaf extract that helps maintain 

good cognitive function, memory and concentration and supports maintaining good blood 

circulation - which is beneficial for cold hands and feet. 

Key words: coenzima Q10, seleniu, ginkgo, Pharma Nord 
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EFECTE POTENȚIAL-BENEFICE ALE ACESTEIA ÎMPOTRIVA 

COMPONENTELOR SINDROMULUI METABOLIC 
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Introducere:  

Spirulina, cunoscută și sub numele de Arthrospira platensis, este o cianobacterie filamentoasă 

fitosintetică, cu dimensiuni microscopice, care crește în lacurile foarte sărate și alcaline din America, Africa 

și Asia. Spirulina platensis, Spirulina fusiformis și Spirulina maxima sunt speciile cele mai intens 

investigate. Această cianobacterie este consumată pe scară largă ca supliment alimentar, pentru multiplele 

sale activități bioactive benefice asupra sănătății. S-a raportat că consumul de Spirulină ar putea preveni 

sau controla sindromul metabolic. Menopauza este o perioadă fiziologică în viața femeilor și reprezintă 

încetarea permanentă a funcției ovariene. În această perioadă, prevalența sindromului metabolic crește 

semnificativ. 

Obiectiv:  

Scopul acestui studiu a fost de a revizui toate studiile care au evidențiat eficiența Spirulinei împotriva 

componentelor sindromului metabolic. De asemenea, am dorit să creăm un numitor comun al acestora, 

pentru a avea o mai bună viziune asupra modului în care această cianobacterie ar putea îmbunătăți 

simptomatologia sindromului metabolic în populația post-menopauzală. 

Metode:  

Am efectuat o revizuire sistematică a bazelor de date PubMed și GoogleScholar. Douăzeci de articole 

scrise în limba engleză au fost selectate și incluse în studiul nostru. 

Rezultate:  

Rapoarte recente au sugerat faptul că, consumul de Spirulină poate fi util în gestionarea obezității, 

datorită efectelor sale asupra absorbției alimentelor și modulării apetitului. Deși suplimentarea alimentară 

cu Spirulină pare a fi o oportunitate excelentă de a controla obezitatea, dovezile științifice din acest domeniu 

sunt încă limitate. Mai multe studii au arătat că Spirulina este capabilă să restabilească metabolismul 

lipidelor și să îmbunătățească nivelurile plasmatice ale grăsimilor. În ceea ce privește metabolismul 

glucidic, Spirulina a îmbunătățit toleranța la glucoză și a prezentat efecte hipoglicemiante atât la oameni, 

cât și la modelele animale. Mai mult, consumul regulat de Spirulină poate îmbunătăți valorile tensiunii 

arteriale, dar posologia și perioada optimă de administrare sunt încă controversate. 

Concluzie:  

Spirulina are multe efecte terapeutice, inclusiv hipoglicemiante, anti-obezitate, anti-hiperlipidemice, 

hipotensive și antioxidante. În ciuda lipsei de studii axate pe efectele Spirulinei la femeile aflate în 

postmenopauză cu sindrom metabolic, sperăm că studiul nostru va reprezenta o piatră de temelie a acestui 

subiect pentru cercetătorii în domeniu.  

Cuvinte cheie: cianobacterie, sindrom metabolic, Spirulină, obezitate, metabolism glucidic 
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Introduction:  

Spirulina, also known as Arthrospira platensis, is a phytosynthetic filamentous cyanobacterium with 

microscopic dimensions that grows in the high-salted alkaline lakes of America, Africa and Asia. Spirulina 

platensis, Spirulina fusiformis and Spirulina maxima are the most intensively investigated species. This 

cyanobacterium is widely consumed as a dietary supplement for its multiple beneficial bioactive activities 

on health. It has been reported that the consumption of Spirulina could prevent or manage the metabolic 

syndrome. Menopause is a physiological period in women’s life and represents the permanent cessation of 

the ovarian function. During this period, the prevalence of the metabolic syndrome significantly increases. 

Objective:  

The aim of this study was to review all the studies that highlighted the efficiency of Spirulina against 

the components of the metabolic syndrome. We also wanted to create a common denominator of them in 

order to have a better understanding of whether and how this cyanobacterium could improve metabolic 

syndrome in postmenopausal population. 

Methods:  

We performed a systematic review of the PubMed and GoogleScholar databases. 20 articles written in 

English were selected and included in our study.  

Results:  

Recent reports suggested that Spirulina consumption may be useful in the management of obesity 

because of its effects on food absorption and appetite modulation. Although the dietary supplementation 

with Spirulina seems to be a great opportunity to manage obesity, the scientific evidence in this field is still 

limited. Several studies have shown that Spirulina is able to restore the lipid metabolism and to improve 

plasmatic levels of lipids. Regarding the glucidic metabolism, Spirulina impaired the glucose tolerance and 

showed hypoglycemic effects in both human and animal models.  Moreover, regular consumption of 

Spirulina may improve the blood pressure values, but the posology and the optimal period of administration 

are still controversial. 

Conclusion:  

Spirulina possesses many therapeutic effects, including hypoglycemic, anti-obesity, 

antihyperlipidemic, hypotensive and antioxidant activities. Despite there is a lack of studies focused on the 

effects of Spirulina in postmenopausal women with metabolic syndrome, we hope that our study will pave 

the way for the researchers in this direction. 

Keywords: cyanobacteria, metabolic syndrome, Spirulina, obesity, carbohydrate metabolism 
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Dintre speciile genului Primula, în zona localității Șirnea am observat speciile Primula veris L. și 

Primula elatior (L.) Hill. Materialul recoltat din acest habitat a fost evaluat senzorial conform cu ISO 

17025, 11035 și 8587, de un grup de lucru format din 9 membri experimentați, care a analizat un număr de 

criterii specifice evaluării Dravyaguna, din cadrul sistemului medical tradițional Ayurveda. Au fost evaluate 

gustul, acțiunea digestivă (virya), acțiunea postdigestivă (vipaka), acțiunea excepțională (prabhava) și 

acțiunile terapeutice (karman). Rezultatele obținute au fost corelate cu acțiunile energetice prezentate în 

lucrări de fitoterapie tradițională chineză, cu datele de fitochimie din literatură, precum și cu acțiunile și 

indicațiile terapeutice ale acestor două specii redate în unele lucrări de etnoiatrie, gemoterapie, medicină 

antropozofică și fitoterapie europeană. De asemenea, au fost luate în considerare date legate de habitatul 

specific al celor două specii, perioada de înflorire, asocierea lor cu alte specii medicinale spontane, dintre 

care cele mai semnificative pentru acest habitat  au fost Viola odorata, Plantago media, Plantago 

lanceolata. Toate aceste informații au fost sintetizate și corelate, pentru a decodifica profilul și sediile 

principale de acțiune terapeutică a plantelor în organismul uman. Atât în cadrul gemoterapiei și al medicinei 

antropozofice, cât și în cadrul sistemului Ayurveda, se consideră că plantele care se dezvoltă într-un anumit 

habitat, pot ajuta organismele vii care le utilizează, să corecteze tulburări de sănătate cauzate de factorii 

calitativi prezenți în mediul de viață al plantelor respective. În acest caz, avem un mediu montan caracterizat în 

perioada de maximă înflorire a acestor plante de vânt rece, uscăciune relativă a solului și a mediului, comparativ cu 

cel de deal sau de câmpie, dar și un anumit grad de umiditate specific începutului primăverii la munte. Primula veris 

preferă versanții cu însorire în prima parte a zilei, mai puțin expuși la vânt și cu un sol mai umed. Primula elatior se 

dezvoltă pe versanți unde predomină însorirea din a doua parte a zilei, suportă un aer mai rece, mai mult vânt și 

uscăciune decât P. veris. Climatul montan în gemoterapie este corelat cu organismele în vârstă, mai degradate și 

îmbătrânite, cu resurse nutritive mai reduse. Toate aceste elemente ne indică faptul că cele două specii pot ajuta 

organismul uman să se recupereze din afecțiuni cauzate de vânt, frig, uscăciune și umiditate, specifice primăverii 

timpurii, care apar la organisme în vârstă, mai degradate.  

Este cunoscut faptul că cele două specii au, datorită conținutului în saponozide, dintre care cel mai important este 

acidul primulic A, o acțiune expectorantă, mucolitică și antitusivă, fiind indicate în suferințe acute și cronice ale căilor 

respiratorii superioare și intrapulmonare, frecvente primăvara și cu un potențial de risc mai ridicat în cazul vârstnicilor. 

Conform cu MTC (Medicina Tradițională Chineză) cele două specii sunt utile pentru tratarea sindroamelor respiratorii, 

caracterizate de acumulare de umiditate sau uscăciune, flegmă, vânt și frig. Din punct de vedere ayurvedic, cele două 

specii sunt utile pentru tulburări respiratorii cauzate de vânt, uscăciune și frig  (vata dosha) sau de umiditate, flegmă 

și frig (kapha dosha), care pot conduce ulterior la inflamații și infecții respiratorii (pitta dosha). Observăm faptul că 

aceste sindroame descrise în MTC și Ayurveda, corespund cu indicațiile din fitoterapia și fitochimia actuală, pentru 

tratarea bronșitelor acute și cronice, a astmului bronșic, tusei convulsive, rinitelor și sinuzitelor. O altă gamă de 

indicații cunoscute pentru Primula sunt afecțiunile reumatice. Atât în Ayurveda cât și în MTC, patogeneza acestor 

boli pleacă tot de la o expunere excesivă la vânt, umiditate sau uscăciune și frig. Florile ambelor specii tratează 

insomnia, sunt sedative și calmante, indicate în caz de aritmie, palpitații, tremurături. Acest tip de acțiune terapeutică 

este considerată în sistemul Ayurveda o echilibrare a lui vata dosha, un factor patogenic de tip vânt-frig, iar în MTC 

este considerat o afectare a organului energetic Cord, care are ca punct de plecare reducerea vitalității specifice 

Cordului, numită Yin-ul Cordului, sindrom echivalent cu cel ayurvedic de tip exces de vata-dosha.  

Corelarea tuturor acestor date, ne permite să concluzionăm că cele două specii tratează afecțiuni în legătură 

patogenetică cu un climat sub-montan rece, la care aceste specii sunt perfect adaptate. Sediul principal de acțiune 

terapeutică este plămânul, organul cel mai afectat de vânt rece, urmat de articulații și mușchi. Dacă factorul 

patogenetic de tip vânt-rece nu este înlăturat, se ajunge în final și la o afectare a organului energetic Cord 

tradusă în insomnie și aritmii, frecvente la vârstnici. Toate aceste acțiuni prezentate, cu o terminologie 

specifică în etnoiatria diverselor popoare, sunt confirmate de fitochimia și fitoterapia contemporane. 

Cuvinte cheie: Primula veris, Primula elatior, Ayurveda, Medicină Tradițională Chineză (MTC) 
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Among the species of the genus Primula, in the area of Șirnea we observed the species Primula veris 

L. and Primula elatior (L.) Hill. The material harvested from this habitat was sensorially evaluated 

according to ISO 17025, 11035 and 8587 by a working group of 9 experienced members who analyzed a 

number of criteria specific to the evaluation of Dravyaguna within the traditional Ayurvedic medical 

system. Taste(rasa), digestive action (virya), postdigestive action (vipaka), exceptional action (prabhava) 

and therapeutic actions (karman) were evaluated. The obtained results were correlated with the energetic 

actions presented in traditional Chinese phytotherapy works, with the phytochemistry data from the 

literature as well as with the actions and therapeutic indications of these two species presented in some 

works of ethnoiatry, gemotherapy, anthroposophical medicine and European phytotherapy.Data on the 

specific habitat of the two species, the flowering period, their association with other spontaneous medicinal 

species were also taken into account, of which the most significant for this habitat were Viola odorata, 

Plantago media, Plantago lanceolata. All this information was synthesized and correlated to decode the 

profile and main sites of therapeutic action of plants in the human body. Both in gemotherapy and 

anthroposophical medicine and in the Ayurveda system, it is believed that plants that grow in a certain 

habitat can help living organisms that use them to correct health disorders caused by qualitative factors 

present in the environment of those plants.  In this case we have a mountainous environment characterized during 

the period of maximum flowering of these plants by cold wind, relative dryness of the soil and the environment 

compared to the hill or plain but also a certain degree of humidity specific to the beginning of spring in the 

mountains.Primula veris prefers sunny slopes in the first part of the day, less exposed to wind and with wetter soil. 

Primula elatior grows on slopes where the sun predominates in the second part of the day, withstands colder air, more 

wind and dryness than P. veris. The mountain climate in gemotherapy is correlated with older, more degraded and 

aged organisms, with lower nutritional resources. All these elements indicate that the two species can help the human 

body to recover from diseases caused by wind, cold, dryness and humidity specific to early spring, which occur in 

older, more degraded organisms.It is known that the two species have due to the content in saponosides, of which 

the most important is primulic acid A, an expectorant, mucolytic and antitussive action being indicated in 

acute and chronic upper and intrapulmonary airways, common in spring and with a potential higher risk in 

the elderly. According to TCM (Traditional Chinese Medicine) the two species are useful for treating respiratory 

syndromes characterized by accumulation of moisture or dryness, phlegm, wind and cold. From an Ayurvedic point 

of view, the two species are useful for respiratory disorders caused by wind, dryness and cold (vata dosha) or moisture, 

phlegm and cold (kapha dosha) which can later lead to inflammation and respiratory infections (pittadosha). We note 

that these syndromes described in TCM and Ayurveda correspond to the indications in current phytotherapy and 

phytochemistry for the treatment of acute and chronic bronchitis, asthma, whooping cough, rhinitis and sinusitis. 

Another range of known indications for Primula are rheumatic diseases.In both Ayurveda and TCM, the pathogenesis 

of these diseases also stems from excessive exposure to wind, humidity or dryness and cold. The flowers of both 

species treat insomnia, are sedative and calming, indicated in case of arrhythmia, palpitations, tremors. This type of 

therapeutic action is considered in the Ayurveda system a balance of vata dosha, a pathogenic factor of wind-cold 

type, and in TCM is considered a damage to the energetic Heart which has as a starting point the reduction of vitality 

specific to the Heart, called Heart Yin, a syndrome equivalent to the Ayurvedic type of excessivevata-dosha. 

The correlation of all these data allows us to conclude that the two species treat pathogenetically related diseases 

with a cold mountain climate to which these species are perfectly adapted. The main site of therapeutic action is the 

lung, the organ most affected by cold wind, followed by joints and muscles. If the pathogenetic factor of cold-wind 

type is not removed, it eventually leads to a damage of the Heart energy organ translated into insomnia and 

arrhythmias, common in the elderly. All these actions presented with a specific terminology in the ethnoiatry of various 

peoples are confirmed by contemporary phytochemistry and phytotherapy. 

Keywords: Primula veris, Primula elatior, Ayurveda, Traditional Chinese Medicine (TCM) 
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31. INOVAȚII INCLUZIVE, SISTEMICE ȘI TRANSFORMATOARE PENTRU DIETE 

SĂNĂTOASE, DURABILE, ÎN REGIUNILE METROPOLITANE EUROPENE 

 

Gaceu Liviu 

Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Alimentație și Turism, România 

gaceul@unitbv.ro 

 

Sistemul alimentar se situează în fruntea agendei de politici privind sustenabilitatea, recunoscându-se  

că are în prezent implicații extrem de importante pentru om, sănătate, societate, economie și mediu. După 

cum subliniază strategia ”Farm to Fork” a Comisiei Europene, o tranziție către sisteme alimentare durabile 

nu va avea loc fără o schimbare către diete incluzive, durabile și sănătoase. 

Lucrarea prezintă noi concepte de extindere a  inovațiilor sistemice existene la nivel european, care vor 

permite o trecere la diete durabile și sănătoase, accesibile tuturor cetățenilor europeni (inclusiv grupurile 

cele mai defavorizate și vulnerabile). Noile concepte prezentate în lucrare, stau la baza unei propuneri de 

proiect (INCLUDE) care implică opt rețele de politici alimentare în diferite regiuni ale metropolitane din 

Danemarca, Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Portugalia, România și Spania, fiecare legată de un 

grup local de cercetare. Pentru a maximiza relevanța globală și transferabilitatea rezultatelor sale, se va 

implementa un plan robust de exploatare, replicare și diseminare, bazat pe schimburi de cunoștințe între 

regiunile metropolitane implicate și ateliere de co-creație. 

Vor fi implementate patru tipuri de inovații sistemice: 
1. Inovații care oferă beneficii economice, sociale/de sănătate și de mediu. Agricultura urbană este un exemplu 

de activitate care, în cele mai reușite exemple ale sale, creează coeziune socială, reconectează oamenii și locurile cu 

natura, crește accesul la fructe și legume și catalizează atenția factorilor de decizie, facilitând astfel trecerea la acțiuni 

sectoriale și către abordări mai sistemice. Agricultura periurbană poate oferi de asemenea, oportunități importante 

pentru dezvoltarea integrată, în special în ceea ce privește amenajarea teritoriului productiv, lanțurile valorice 

incluzive, abordările ecologice (cum ar fi agroecologia) și implicarea comunităților în agricultura socială. 

2. Inovații care (re)stabilesc legături spațiale, socio-culturale, economice și de mediu sinergice între zonele 

urbane, periurbane și rurale, precum și între terenul agricol, zonele umede și maritime. Inovațiile cu potențial de 

schimbare sistemică a hranei, nu sunt excludente teritorial sau defensive; mai degrabă, ele creează spații funcționale 

în care coexistă actori urbani și rurali. Vehiculele importante pentru apariția unor astfel de spații sunt canalele de 

distribuție alternative (piețele de cartier din zona urbană, piețele agricole en-gros și piețele de pește) care întăresc 

proximitatea fizică și socială dintre producătorii de alimente și consumatori, sporind accesul la alimente sănătoase și 

reducând inegalitățile alimentare, prin îmbunătățirea competitivității și scăderea prețurilor la alimente. 

3. Inovații care implică toți actorii sistemului alimentar. Inovațiile cu potențial de schimbare sistemică, presupun 

interacțiuni intensificate și sinergice între toți actorii din sistemul alimentar. Un exemplu important de astfel de inovații 

este oferit de strategiile de achiziții publice durabile. Spre deosebire de majoritatea celorlalte strategii alimentare, care 

se concentrează fie asupra ofertei, fie asupra cererii, achizițiile publice durabile creează sau consolidează conexiunile 

între toate părțile diferite și actorii sistemului alimentar, vizând în mod specific grupurile sociale care prezintă un risc 

ridicat de insecuritate alimentară și nutrițională (de exemplu: pacienții din spitale, vârstnicii din casele de îngrijire și 

copiii din medii defavorizate în școli). Un alt exemplu este oferit de băncile de alimente, care au început să combine 

sprijinul imediat pentru cei care au nevoie urgentă de hrană, cu acțiuni pe termen lung și mai largi, care abordează 

unele dintre fundamentele structurale ale sărăciei alimentare și ale nedreptății alimentare. 

4. Inovații care sprijină integrarea politicilor, prin conectarea produselor alimentare cu alte priorități și sectoare 

politice (de exemplu: sănătatea publică, mediul, transportul, energia, locuințele etc.). Mecanismele de guvernare 

precum consiliile pentru politica alimentară, oferă exemple de inovații promițătoare, care reunesc diferite grupuri de 

părți interesate, pentru a conecta agenda alimentară cu atenuarea schimbărilor climatice, eficiența resurselor (inclusiv 

energia și apa), conservarea biodiversității, transportul durabil, locuința și ocuparea forței de muncă. 

Consorțiul INCLUDE este  reprezentat de un complex transdisciplinar de expertiză, combinând cunoștințe 

profesionale teoretice și experimentale de la o serie de actori societali (factori de decizie politică, consilieri urbani, 

întreprinderi din mediul agro-alimentar, profesioniști din domeniul sănătății publice, asistenți sociali, ONG-uri, 

organizații ale societății civile și cetățeni). 

Cuvinte cheie: sisteme alimentare durabile, proiectul INCLUDE, agricultura urbană, periurbană, rurală 
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INCLUSIVE, SYSTEMIC AND TRANSFORMATIVE INNOVATIONS FOR SUSTAINABLE 

HEALTHY DIETS IN EUROPEAN METROPOLITAN REGIONS 

 

Gaceu Liviu  

Transilvania University of Brasov, Faculty of Food and Tourism, Romania  

gaceul@unitbv.ro 

 

The food system is at the forefront of the sustainability policy agenda, recognizing that it currently has 

extremely important implications for human beings, health, society, the economy and the environment. As 

the European Commission's Farm to Fork strategy emphasizes, a transition to sustainable food systems will 

not take place without a shift to inclusive, sustainable and healthy diets. 

The paper presents new concepts for extending existing systemic innovations at European level that 

will allow a transition to sustainable and healthy diets, accessible to all European citizens (including the 

most disadvantaged and vulnerable groups). The new concepts presented in the paper are the basis of a 

project proposal (INCLUDE) involving eight food policy networks in different regions of cities in 

Denmark, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Portugal, Romania, Spain, each related to a local 

research group. In order to maximize the global relevance and transferability of its results, a robust 

exploitation, replication and dissemination plan based on knowledge exchanges between the metropolitan 

regions involved and co-creation workshops will be implemented. 

Four types of innovations are going to be implemented: 

1. Innovations that deliver economic, social/health and environmental co-benefits. Urban agriculture is 

an example of an activity that, in its most successful examples, creates social cohesion, re-connects people 

and places with nature, increases access to fruit and vegetables and catalyzes the attention of policy-makers, 

thereby facilitating a shift away from sectoral actions and towards more systemic approaches. Periurban 

agriculture can also provide important opportunities for integrated development, especially in relation to 

productive landscaping, inclusive value chains, environmentallyfriendly approaches (such as agro-ecology) 

and the engagement of communities with social farming.  
2. Innovations that (re-)establish synergistic spatial, socio-cultural, economic and environmental linkages 

between urban, peri-urban and rural areas, and between land, water and sea. Innovations with potential for systemic 

food change are not territorially exclusionary or defensive; rather, they create functional spaces where urban and rural 

actors (including fishers) coexist. Important vehicles for the emergence of such spaces are alternative distribution 

channels (territorial markets, wholesale markets, farmers’ and fish markets) that enhance the physical and social 

proximity between food producers and consumers, increasing access to healthy food and decreasing inequality by 

improving competitiveness and lowering food prices.  

3. Innovations that involve all actors of the food system. Innovations with potential for systemic change entail 

intensified and synergistic interactions between all food system actors. One important example of such innovations is 

provided by sustainable public procurement strategies. Unlike most other food strategies, which focus on either supply 

or demand, sustainable public procurement creates or strengthens connections between all different parts and actors 

of the food system, specifically targeting social groups that are at high risk of food and nutrition insecurity (e.g., 

patients in hospitals, elderly in care homes and children from disadvantaged backgrounds in schools). Another 

example is provided by food banks that have begun to combine the provision of immediate support to those in 

desperate need of food with longer-term and broader actions that address some of the structural underpinnings of food 

poverty and food injustice.  

4. Innovations that support policy integration by connecting food with other policy priorities and sectors (e.g., 

public health, the environment, transport, energy, housing, etc.). Governance mechanisms such as Food Policy 

Councils provide examples of promising innovations that bring together different groups of stakeholders to connect 

the food agenda with climate change mitigation, resource (including energy and water) efficiency, biodiversity 

conservation, sustainable transport and housing and employment. 

The INCLUDE consortium is represented by a transdisciplinary complex of expertise, combining a range of 

professional, theoretical and experimental  knowledge from a range of societal actors (policy makers, urban advisers, 

agri-food enterprises, public health professionals, social workers, NGOs, civil society organizations and citizens). 

Keywords: sustainable food systems, INCLUDE project, urban, peri-urban, rural agriculture 
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32. ORHIDEELE DIN  ROMÂNIA 

 

Onisei Tatiana 

INCDBA-IBA București, România 

 

Născut din iubirea pentru natură a tatălui ei, Dan Anghelescu, și din mâna fermecată a unui fotograf de 

excepție, fiica acestuia Nora Anghelescu, volumul “Orchids of Romania” scris în limba engleză a văzut 

lumina tiparului în anul pandemiei - 2020, ca o compensație pentru frustrarea noastră de a sta în casă și a 

nu putea răspunde, conform obiceiului, chemării muntelui. Nu e o carte ca oricare alta, ci este o explozie a 

bucuriei de a cunoaște și împartăși, după ce ani de zile ai observat și adunat, minunându-te, fotografie după 

fotografie, în încercarea de a cuprinde și reda dincolo de cuvinte, întreaga lume fascinantă a orhideelor. 

Mereu mai frumoasă, mai interesantă și tot mai provocatoare, de îndată ce ai făcut primii pași spre a o 

înțelege și descoperi. 

Cu doi consultanți științifici din Germania, Helmut Presser (botanist și orhidolog) și Horst Kreutzschmar 

(fizician și orhidolog) alături, autorii volumului au inventariat, determinat și ilustrat un număr impresionant 

de genuri (26) și specii (71) din cadrul familiei Orchidaceae, observând totodată 48-49 de varietăți, 

subvarietăți și forme, 6 hibrizi intragenerici și chiar un hibrid intergeneric.   

Prezentarea fiecărei specii include o paletă largă de informații (de la citate din botaniști celebri, legende 

străvechi, povestiri și întamplări din teren, până la descrierea speciilor, încadrarea lor sistematică sau 

aspecte inedite ale polenizării) și ilustrații (peisaje, habitate naturale și locuri ascunse unde au fost surprinse 

plantele, portul elegant al unor exemplare alese, caracteristicile inflorescenței și numeroase detalii ale 

florilor), combinând în mod armonios date științifice cu amănunte inedite, care impresionează pe oricine 

deschide cartea.  

Un adevărat regal de insecte de toate formele și culorile (furnici, fluturi, albine, viespi, bondari, 

gândăcei, muște, lăcuste), chiar și paianjeni sau melcișori au fost surprinse în ipostaze de lucru, căci 

căutându-și hrană sau adăpost, cel mai adesea realizează polenizarea orhideelor, de ale căror flori sunt atrase 

magnetic. Genul Ophrys pare a fi maestru în mimetism, florile fiecărei specii având infățișarea unei vietăți 

înaripate (O. insectifera-viespe, O. apifera-albina, O. scolopax-bondar) sau umblătoare (O. sphegodes-

paianjen). De cele mai multe ori, floarea simulează cu o acuratețe de invidiat chiar aspectul unicului său 

polenizator, care, la întâlnirea cu orhideea, “crede” că și-a gasit perechea și o îmbrățișează!  

Dimensiunea generoasă a fotografiilor (o floare cât o pagină), detaliile de structură (sepale, petale 

laterale, labelum, polinii), varietatea infinită ale nuanțelor de culori, de la alb lăptos (Cephalanthera 

longifolia) sau sticlos (Plathantera bifolia), gălbui (Dactylorhiza sambucina), galben-verzui (Chamorchis 

alpina), galben intens (Cypripedium calceolus), verde (Hammarbya paludosa), cafeniu deschis (Neottia 

nidus-avis), roz pal (Gymnadenia densiflora, Traunsteinera globosa) sau intens (Dactylorhiza cordigera), 

liliachiu (Limodorum abortivum), ciclam (Epipactis atrorubens) și până la grena (Nigritella austriaca), 

transformă volumul într-un spectacol cuceritor, din care imediat îți dorești să faci parte: să vezi, să pipăi, 

să miroși, să descoperi, să te bucuri. 

Cu atât mai generos mi se pare demersul autorilor, de a ne împărtăși aceste minuni, cu cât, întâlnirea cu 

orhideele nu este deloc la îndemana oricui, căci sunt specii deosebit de pretențioase, fragile și vulnerabile, 

care nu se arată oricând și oriunde. Trebuie să bați la pas păduri și fânețe, să urci muntele până sus, la 

pajiștea alpină, să cauți cu atenție între stânci și să pașești cu grijă prin locuri mlăștinoase, dar mai ales 

trebuie să ai ochi pentru a descoperi aceste superbe creaturi cu care ne-a daruit Natura. 

Cuvinte cheie: orhidee terestre, flora României, specii protejate, atracție turistică, album fotografic 
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ORCHIDS FROM ROMANIA 

 

Onisei Tatiana 

INCDBA-IBA Bucharest, Romania 

 

Born out of her father, Dan Anghelescu's love for nature and the enchanted hand of an exceptional 

photographer, his daughter Nora Anghelescu, the volume "Orchids of Romania" written in English saw the 

light of day in the year of the pandemic - 2020, as compensation for frustration to stay into the house and 

not be able to answer, according to the custom, to the call of the mountain. It is not a book like any other, 

but it is an explosion of the joy of knowing and sharing, after years of observing and gathering, marveling, 

photo after photo, in an attempt to comprehend and render beyond words, the whole fascinating world of 

orchids. Always more beautiful, more interesting and more and more challenging, as soon as you took the 

first steps to understand and discover it. 

With two German scientific consultants, Helmut Presser (botanist and orhidologist) and Horst 

Kreutzschmar (physicist and orhidologist), the authors of the volume inventoried, determined and 

illustrated an impressive number of genera (26) and species (71) from the Orchidaceae family, observing 

at the same time 48-49 varieties, subvarieties and forms, 6 intrageneric hybrids and even an intergeneric 

hybrid. 

The presentation of each species includes a wide range of information (begining with citations from 

famous botanists, ancient legends, stories and events from the field, to the description of species, their 

systematic classification or unique aspects of pollination) and illustrations (landscapes, natural habitats 

and hidden places where the plants were captured, the elegant dress of selected specimens, the 

characteristics of the inflorescence and numerous details of the flowers), harmoniously combining scientific 

data with unique details, which impress anyone who opens the book. 

A real royal of insects of all shapes and colors (ants, butterflies, bees, wasps, bumblebees, beetles, flies, 

locusts), even spiders or snails were caught in working poses, because looking for food or shelter, the more 

often it pollinates orchids, by whose flowers are magnetically attracted. The genus Ophrys seems to be a 

master in mimicry, the flowers of each species having the appearance of a winged (O. insectifera-wasp, O. 

apifera-bee, O. scolopax-bumblebee) or walking creatures (O. sphegodes-spider). Most of the time, the 

flower simulates with enviable accuracy even the appearance of its unique pollinator, which, at the 

encounter with the orchid, “thinks” that it has found its mate and embraces it! 

The generous size of the photographs (a flower as a page), the structural details (sepals, side petals, 

labelum, pollen), the infinite variety of color shades, from milky white (Cephalanthera longifolia) or glassy 

(Plathantera bifolia), yellowish ( Dactylorhiza sambucina), yellow-green (Chamorchis alpina), deep 

yellow (Cypripedium calceolus), green (Hammarbya paludosa), light brown (Neottia nidus-avis), pale 

(Gymnadenia densiflora, Traunsteinera globosa) or intense pink (Dactylorhiza cordig) lilac (Limodorum 

abortivum), cyclamen (Epipactis atrorubens) and even grenade (Nigritella austriaca), turn the volume into 

a conquering spectacle, of which you immediately want to be part: to see, to touch, to smell, to discover, 

to be glad. 

It seems more generous to me the authors' approach to share these miracles with us, as the encounter 

with orchids is not at everyone's fingertips, because they are very pretentious, fragile and vulnerable species, 

which do not show up anytime and anywhere. 

You have to walk through forests and meadows, climb the mountain to the top, at the alpine meadow, 

look carefully between the rocks and walk carefully through swampy places, but above all you must have 

eyes to discover these beautiful creatures given to us by Nature. 

Keywords: terrestrial orchids, Romanian flora, protected species, tourist attraction, photo album 
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33. GHID PENTRU RECUNOAŞTEREA ŞI RECOLTAREA PLANTELOR 

MEDICINALE – prezentarea cărții 

 

Tămaș Mircea, Oniga Ilioara, Benedec Daniela, Florian Simion, Hanganu Daniela, Ielciu Irina  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iiuliu Hațeganu” Cluj Napoca 

mtbotanica@yahoo.com 

 

Cartea „Ghid pentru recunoaşterea şi recoltarea plantelor medicinale”, se adresează atât specialiștilor 

din domeniu, cât și celor care doresc să se documenteze în direcția identificării, recoltării și valorificării în 

scop medicinal, a resurselor vegetale din flora spontană a țării noastre. Cartea cuprinde, pe lângă 

caracteristicile botanice ale plantelor, cele mai importante informații științifice referitoare la compoziția lor 

chimică și acțiunile farmacologice care stau la baza utilizării lor sub formă de fitopreparate cu potențial 

terapeutic. Sunt prezentate 139 monografii de specii vegetale din flora spontană a României, ordonate 

alfabetic, completate de imagini sugestive ale plantelor întregi sau ale părților vegetale utilizate. Pentru 

fiecare specie sunt prezentate următoarele date: denumirea populară consacrată şi denumirea ştiinţifică, 

sinonimele şi familia sistematică, descrierea botanică, ecologia, răspândirea, partea valorificată medicinal, 

perioada şi modul de recoltare, condiţionare şi păstrare, randamentul la uscare, normele tehnice de recepţie 

a produsului uscat, date despre compoziţia chimică, acțiunile farmacologice și utilizările în scop medicinal. 

În final, cartea prezintă un index explicativ al termenilor medicali și un index al termenilor botanici, pentru 

a completa înțelegerea informațiilor prezentate. 

Cuvinte cheie: flora spontană a României, fitopreparate, farmacologie, termeni botanici și medicali 
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The book "Guide for the recognition and harvesting of medicinal plants", is addressed to both specialists 

in the field and those who want to document themselves in the direction of identification, collection and the 

valorization for medicinal purposes of the vegetal resources from the spontaneous flora of our country. The 

book contains, in addition to the botanical characteristics of plants, the most important scientific 

information on their chemical composition and the pharmacological actions underlying their use in the form 

of herbal remedies with therapeutic potential. One hundred thirty nine (139) monographs of plant species 

from the spontaneous flora of Romania are presented, arranged alphabetically, completed by suggestive 

photos of whole plants or the used vegetal parts. For each species the following data are presented: 

established popular name and scientific name, synonyms and systematic family, botanical description, 

ecology, distribution, medicinal product, period and method of harvesting, conditioning and storage, drying 

yield, technical rules for receiving vegetal dry product, data on chemical composition, pharmacological 

actions and medicinal uses. The book finally presents an explanatory index of medical terms and an index 

of botanical terms, to complete the understanding of the presented information. 

Keywords: Romania's spontaneous flora, phytopreparations, pharmacology, botanical and medical terms 
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34. VALORIFICAREA UNOR PLANTE MEDICINALE UTILIZATE TRADIȚIONAL ÎN 

GOSPODĂRIILE ROMÂNEȘTI DIN JUDEȚELE SIBIU, VÂLCEA ȘI BACĂU 

 

Cocîrlea Maria Denisa*, Drăgulescu Constantin* 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

constantindragulescu@yahoo.ro 

 

 Prin prezenta lucrare s-a dorit strângerea de informații specifice medicinei populare din diverse 

localități și punerea lor în valoare în eventuale formulări de remedii farmaceutice.  

 Pentru aceasta, a fost utilizat un chestionar conceput împreună cu domnul Profesor Constantin 

Drăgulescu, pe baza lui fiind interogați mai mulți săteni dintre care o treime a furnizat informații prețioase, 

care au meritat a fi expuse în acest studiu. Cel mai în vârstă bărbat chestionat are 90 de ani, iar cea mai 

înaintată în vârstă femeie are 79 de ani. Datele au fost prelucrate cu ajutorul programului software Microsoft 

Excel. 

 În răspunsurile la nouă chestionare au fost identificate 104 specii de plante medicinale și 239 de 

întrebuințări ale acestora. Pentru multe dintre acestea au fost precizate preparatul realizat pentru tratarea 

unei anumite afecțiuni și produsul vegetal necesar pentru producerea sa. 

 Plantele cel mai adesea colectate s-au dovedit a fi pătlagina, menta, coada șoricelului și mușețelul. 

S-a observat că persoanele mai tinere adună o diversitate mai mare de plante decât ceilalți participanți la 

studiu.  

 Majoritatea informațiilor sunt prețioase deoarece sunt transmise de bunici sau părinți sau auzite de 

prin sat, de la bătrâni. Cu toate acestea, există și informații noi, rezultate din lecturi și emisiuni radio-TV. 

 În ceea ce privește cantitatea plantelor culese și utilizate în decursul unui an acesta este, în medie 

de 2 kg. 

 Nu s-au constatat abuzuri la culegerea plantelor medicinale, majoritatea subiecților colectându-le 

pentru familie sau propria persoană, în puține cazuri și pentru rude ori cunoștințe.  

 A fost identificată o persoană cu bogate cunoștințe despre plantele medicinale și care știe trei tipuri 

de descântece. 

 Bolile cele mai frecvente pentru care subiecții folosesc plante medicinale ca să se trateze sunt: 

răceala, afecțiunile gastrice, durerile reumatice, infecțiile urinare și afecțiunile ficatului.   

 În prezent, cele mai folosite preparate pentru tratamente tradiționale sunt ceaiurile, urmate de 

consumarea în stare crudă a plantelor cu principii bioactive, apoi băile cu infuzii și compresele 

antireumatice. Alte preparate identificate au fost plămădelile, aburelile și afumările/fumigațiile.  

 Au fost adunate rețete de preparare a unor remedii, majoritar ceaiuri, fiind incluse cantitățile 

utilizate, timp de fierbere și numărul de zile în care se țin în întuneric plămădelile, dar și descântece. 

Cuvinte cheie:  medicina populară, obiceiuri, tradiții, plante medicinale 
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 The aim of this paper was to gather information specific to folk medicine from various localities 

and highlight them for possible formulations of pharmaceutical remedies. 

 For this purpose, a questionnaire designed together with Professor Constantin Drăgulescu was used, 

based on which several villagers were interviewed and one third of them provided valuable information, 

which worth to be exposed in this study. The oldest man surveyed is 90 years old, and the oldest woman is 

79 years old. The data were processed using Microsoft Excel software. 

 In the answers of nine questionnaires, 104 species of medicinal plants and around 239 of their uses 

were identified. For many of them, the preparation made for the treatment of a certain condition and the 

vegetal material necessary for its production were specified. 

 The most collected plants turned out to be the broadleaf plantain, the peppermint, the common 

yarrow and the chamomile. It was observed that younger people gather more different species of plants 

than the other participants in the study. 

 Most of the information is precious due by the fact that it is transmitted by grandparents or parents 

or heard from the village elders. For all that, there is also new information, resulting from readings and 

radio-TV broadcasts. 

 Regarding the amount of plants harvested and used during a year, this is, on average, 2 kg. 

 No abuses were found regarding the collection of medicinal plants, most of the subjects collecting 

them for family or for their own personal use, and only in a few cases for relatives or acquaintances. 

 There was identified a person with a rich knowledge of medicinal plants and who knows also three 

types of enchantments. 

 The most common diseases for which subjects choose to use herbs for treatment are: colds, gastric 

disorders, rheumatic pains, urinary tract infections and liver diseases. 

 Currently, the most used preparations for the traditional cures are teas, followed by the eating of 

the fresh plants with bioactive compounds, the various baths with teas and infusions and the anti-rheumatic 

compresses. Other identified preparations were macerates, steam inhalations and smoke 

breathing/fumigations. 

 Recipes for preparing some remedies were collected, mostly teas, including quantities used, boiling 

time and the number of days in which the macerates are kept in the dark, but also enchantments. 

Key words: folk medicine, customs, traditions, herbs 
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VEGETALE DIN GENUL  SYRINGA 
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Gemmaeterapia este o ramură a fitoterapiei care studiază utilizarea țesuturilor embrionare, țesuturi 

tinere cum ar fi mugurii sau mlădițele, bazându-se  în mod particular pe compușii activi din clasa factorilor 

de creștere. Prin opoziție cu țesuturile adulte care conțin markeri fitochimici gen metaboliți secundari 

consacrați ai plantelor, în țesuturile meristematice sunt prezente într-un procent semnificativ, uneori chiar 

majoritari, metaboliții primari, substanțe citoplasmatice sau nucleare tipice acestor specii, precum și factori 

de creștere vegetali și fitohormoni. În această etapă de dezvoltare a plantei, metaboliții secundari, acele 

substanțe considerate markeri, expresie tipică a plantei adulte, sunt prezenți în cantitate mică. Procentul mic 

de metaboliți secundari provinte totuși, din acele formațiuni morfologice protective, specializate să apere 

mugurii sau țesuturile în curs de dezvoltare (gume, rezine, steroli, uleiuri esențiale, agliconi polifenolici), 

celule care deja s-au diferențiat pentru a apăra celulele în curs de diferențiere. 

Preparatele gemmaeterapice obținute din țesuturi meristematice prin diferite metode de extracție, 

acționează asupra organismului uman într-un mod blând, prin  modularea reactivității acestuia, în sensul 

ajustării alterărilor celulare, traduse fiziopatologic prin fenomenul de îmbolnăvire2. 

Observațiile noastre culese din anchetele etnofarmacologice desfășurate pe trei județe din România- 

Arad, Bihor și Caraș-Severin, ne arată aspecte care vorbesc despre cunoașterea virtuților terapeutice ale 

părților tinere, în curs de dezvoltare ale plantelor, în cazul de față mugurii de liliac. Practicienii tradiționali, 

au reliefat în interviurile realizate diferite leacuri din bătrâni pe bază de muguri, din speciile de Syringa 

(Oleaceae). 

Cercetările recente în domeniul tehnicilor de extracție, în speță soluțiile inovative pentru obținerea de 

extracte de tip solid-lichid, care din perspectiva noastră aduc un plus-valoare extractului eliminând solvenții 

clasici și păstrând doar apa ca solvent, utilizează extractorul Naviglio, un extractor solid-lichid rapid, care 

reduce extrem de mult timpul și costurile de obținere a gemmae-derivatului. Produsul vegetal utilizat a fost 

gemmaele a două specii de Syringa, ale caror extracte au fost comparate atât prin prisma profilelor 

fitochimice în metaboliți primari și secundari, cât și prin prisma anumitor activități biologice evaluate in 

vitro3, 4, 5, 6. 

Cuvinte cheie: Gemmaeterapia, metaboliți, substanțe citoplasmatice, fitohormoni, tehnici de extracție de 

tip solid-lichid  
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Gemmotherapy  use  embryonic plant tissues such as buds or young shoots, based on the assumption 

that young embryonic  tissues in the growth phase contain particularly active components that allow an 

extraordinary growth of the plant.  

The gemmaetherapic extracts  obtained from  fresh meristematic  tissues by  different  methodes   act 

on the body in a different way from adults parts of the same plant from which they are derived , by 

modulating the body's reactivity and adjusting the alterations of the cell2 . 

Plant hormones are naturally occurring organic substance that can be transported from the synthetic 

tissue to a specific target tissue where, at low concentration, exert a profound influence on physiological 

process as plant growth, development, dormancy and stress responses.  

Many phythormones are the universals signaling molecules that stimulate different functions in animals 

through a signaling pathway that is remarkably similar to that used by plants;  for this reason the cytokines 

are considered signaling molecule and have potential medicinal applications in several human diseases1 . 

Preparation method of the "Gemmaederivats" is described in detail in the monograph "Homeopathic 

preparations" included in the French Pharmacopoeia3. In it are described in detail the various steps of the 

extraction procedure and preparation: collecting, cleaning, determination of the degree of humidity and the 

dry weight, crushing, maceration, decanting, filtration and squeezing, dilution, control, storage and expiry. 

Maceration consists in removing the material which is still fresh, clean and triturated, which is then placed 

to macerate for three weeks in a solution of alcohol at 90 ° and glycerol (1: 1), the quantity of which is 

calculated so as to obtain a glycerine macerate in ratio of 1/20, so that the final product corresponds to 20 

times the weight of the raw material compared to that of the sample in the dry state2, 4. 

Recent advances in extraction techniques, in particular the development of innovative solutions for the 

solid - liquid extraction, allow to overcome two of the main problems related to the extraction of 

phytohormones from meristematic tissues: the use of water as a solvent of extraction and reduction of the 

extraction time. The Extractor Naviglio® is a solid-liquid fast dynamic extractor operating at high pressures 

and low temperatures for the obtaining in reduced time  solutions containing substances initially present in 

solid matrices and insoluble in the extraction liquid. In our study we compared (through phytochemical and 

biological screening) extracts obtained from meristematic tissue through the use of traditional methods with 

those made by applying the new extraction technologies (Extractor Naviglio®). Plant matrix used was the 

Syringa spp, and we compared the content of primary and secondary metabolites of pharmacological 

interest (plant hormones, polyphenols and flavonoids) and highlighted some comparative biological activity 

by in vitro methods5,6. 

The results obtained allow to affirm that the use of this technology offers advantages in: extract quality, 

exhaustion in a short time of solid matrices containing extractables, low operating temperatures (ambient 

or sub-ambient) and, in addition, the extraction reproducibility. 

Keywords: Gemma therapy, metabolites, cytoplasmic substances, phytohormones, solid-liquid extraction 

techniques 
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Introducere: 

Fitoterapia reprezintă una dintre cele mai vechi forme de terapii, iar în prezent, interesul medicilor și 

pacienților pentru fitomedicamente fiind în continuă creștere. 

Material și metodă: 

S-au evaluat datele din literatura de specialitate referitoare la aplicarea fitoterapiei de-a lungul timpului, 

cu punctarea aspectelor științifice despre cele mai reprezentative materii prime vegetale, asociate în acest 

tip de terapie. 

Rezultate şi discuţii:  

Pornind de la legendă, de exemplu: levănțica, sub denumirea ei de Lavandula, era o zână foarte 

frumoasă, cu părul blond și ochii albaștri, născută între lavandele sălbatice din muntele Lure; văzând niște 

terenuri necultivate a început să plângă, iar lacrimile ei s-au transformat în frumoasele și aromatele flori de 

Lavandula officinalis; în fitoterapia științifică, florile de levănțică sunt asociate pentru efectul lor calmant, 

relaxant, antispastic; uleiul volatil este folosit în aromaterapie dar și parfumerie; teiul apare în diverse 

legende ca fiind un arbore sacru, datorită preferinței pe care o au albinele față de florile lui; în legendele 

grecești era considerat un simbol al dragostei, simplității, inocenței și bunătății; în fitoterapie este cunoscut 

pentru conținutul în ulei volatil cu acțiune calmant-relaxantă, mucilagii cu efect mucoprotector, flavone cu 

acțiune diaforetică; sunătoarei i s-a atribuit în Evul Mediu proprietăți mistice, fiind folosită ca talisman 

pentru protecția față de demoni; în fitoterapie este cunoscută pentru acțiunea antidepresivă, 

gastroprotectoare, cicatrizantă, colecistokinetică; gălbenelele denumite aurul Maicii Domnului, sunt 

folosite ca mucoprotectoare, antiulceroase, cicatrizante; nalba considerată regina plantelor vindecătoare, 

este asociată în fitoterapie în afecțiuni respiratorii și gastrice, pentru acțiunea mucoprotectoare conferită de 

cantitatea mare de mucilag conținută. 

Concluzie:  

Fiecare plantă medicinală are un loc aparte în rândul legendelor, dar totuși, terapia științifică este bazată 

pe numeroasele cercetări care vizează spectrul fitochimic, dar și efectele farmacologice induse, corelate cu 

potențialele tipuri de interacțiuni medicamentoase. 

Cuvinte cheie: plante medicinale, legendă, terapie științifică 
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Introduction: 

Phytotherapy is one of the ancient forms of therapy, but currently the interest of physicians and patients 

for phytomedicines is constantly increasing. 

Material and methods: 

The data regarding the application of phytotherapy over time were evaluated, and the scientific aspects 

of the most representative herbal raw materials associated with this type of therapy were highlighted. 

Results and discutions:  

Some examples of medicinal herbs with their legends and their phytotherapeutic applications are 

presented below. Lavender was a very beautiful fairy (her name is Lavandula), with blonde hair and blue 

eyes, who was born together with wild lavenders on the Lure mountain. When she saw some uncultivated 

lands she started to cry, and her tears turned into beautiful and aromatic flowers of Lavandula officinalis. 

In scientific phytotherapy, Lavender flowers are combined due to their relaxing and spasmolytic effects, 

and their volatile oil is used in aromatherapy but also in perfumery, too. Linden appears in various legends 

as a sacred tree, due to the bees' preference for its flowers, and in Greek legends it was considered a symbol 

of love, simplicity, innocence and kindness. In phytotherapy it is known for its sedative essential oil, 

mucoprotective mucilages, and diaphoretic flavones. In the Middle Ages, mystical properties were 

attributed to St John's-wort herb, and so it was used as a talisman for protection against demons. In 

phytotherapy it is known for its antidepressant, gastroprotective, healing and cholecystokinetic effects. 

Marigold (the gold of the Virgin Mary) is used due to its mucoprotective, anti-ulcer and healing effects. 

Marsh-mallow, a real queen of medicinal plants, is associated in respiratory and gastric phytotherapy, 

because it has a high content of mucoprotective mucilage.  

Conclusion:  

Each medicinal plant has a unique place among the legends, but scientific phytotherapy is based on 

numerous researches about the phytochemical spectrum and the pharmacological effects, correlated with 

the potential drug interactions. 

Keywords: medicinal plants, legend, scientific therapy 
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Deoarece compoziţia chimică a produselor vegetale este complexă - substanţe nutritive (proteine, glucide, 

lipide, vitamine, săruri minerale), principii active (flavonoide, heterozide şi alcaloizi cu diferite structuri 

chimice etc.), utilizările lor sunt diversificate, dependente de structura chimică, corelată cu proprietăţile 

terapeutice.  

Din nefericire, pe piaţa mondială s-au produs unele confuzii între medicament şi supliment alimentar, 

care afectează calitatea asistenţei medicale. Ca urmare, piaţa suplimentelor alimentare a invadat farmaciile. 

Mai mult, produsele din această categorie nu respectă cerinţele impuse medicamentelor (declararea 

cantităţilor de principii active pe care le conţin şi acţiunea specifică).  

Ştim că terapia diferitelor maladii se practică cu medicamente (de extracţie sau de sinteză) și că efectul 

terapeutic (respectiv acţiunea farmacologică) a produselor vegetale este imprimat de prezenţa anumitor 

principii active.  

Astfel: a) flavonoidele (flavone, antociani, proantociani) sunt antioxidanţi şi provitamine P; flavonele 5-7 

dihidroxilate (C-heterozide ale apigenolului şi luteolului prezente în Crataegi flores cum folium, Passiflorae 

herba) sunt liganzi in situ pentru receptorii benzodiazepinici (acţiune sedativă);  

b) taninurile sunt astringente - respectiv antibacteriene şi cicatrizante; 

c) antracenozidele sunt laxative sau purgative în funcţie de doză; 

d) uleiurile volatile au acţiuni diferite, în funcţie de compoziţia chimică şi de proporţia constituenţilor în 

amestec, dintre care menţionăm cetonele ca antiinflamatoare şi expectorante (dar şi neurotoxice);  

e) lactonele, în funcţie de structura chimică, pot fi antiinflamatoare (cele azulenogene - achilina, 

matricina, matricarina, cinaropicrina), antibacteriene (alantolactona, izoalantolactona, vulgarina), anticatarale 

(costunolida, artemorina), stimulatoare ale glandelor exocrine - respectiv expectorante şi stomachice, 

deoarece cresc secreţia de suc gastric (saponozidele); anticoagulante (costunolida, artemorina, eupatolida), 

antiechimotice (helenalina, dihidrohelenalina), citotoxice (ambrosina, dihidroxinobilina); 

f) alcaloizii, în funcţie de structura chimică, au acţiune specifică şi grade diferite de toxicitate: 

- cei tropanici (atropina, hiosciamina, scopolamina) sunt substanţe parasimpatolitice, anticolinergice 

indirecte (antispastică, midriatică, dromotropă, cronotropă pozitive), iar cei izochinolinici (papaverina) sunt 

antispastici;  

- alți alcaloizi izochinolinici sunt citostatici (chelidonina, sanguinarina) – citostatice de tip colchicinic; 

nitidina este citotoxică şi antitumorală, activi în leucemia limfocitară sistemică şi P-388; sanguinarina – 

proprietăţi carioclazice asemănătoare colchicinei; fagaronina – antitumorală şi antivirală, prin inhibarea 

activităţii ARN- şi ADN-polimerazei aparţinând unor virusuri; 

- cei morfinanici  (morfină, codeină, tebaină) – analgezici, sedativi; cei indolici – excitanţi ai sistemului 

nervos central. 

Deoarece principiile active determină proprietăţile farmacologice (deci utilizări terapeutice) ale 

produselor ce le conţin, consider că locul lor este în categoria produse de uz fitoterapeutic.  
N-am pierdut din vedere plantele care conţin vitamine sau provitamine, substanţe nutritive (glucoză, fructoză, 

amidon, aleuronă, grăsimi etc), care prin aport de nutrienţi, vitamine şi săruri minerale, contribuie la starea sănătăţii, dar 

în calitate de suplimente nutritive. Având în vedere faptul că pe piaţa mondială nu se face diferenţiere între produsele 

folosite ca nutrienţi sau în scop terapeutic, propun Ministerului Sănătăţii, ca la nivel internaţional să susţină 

departajarea celor două categorii de produse vegetale în: produse de uz fitoterapeutic (a căror calitate să fie exprimată 

prin conţinutul în principii active sau în cazul uleiurilor volatile – prin precizarea compoziţiei chimice, deoarece acestea 

imprimă acţiunea terapeutică) și suplimente alimentare (pentru cele care conţin vitamine, minerale şi substanţe nutritive). 

În concluzie, calitatea produselor utilizate în fitoterapie trebuie exprimată în g% principii active (nominalizate), 

prin precizarea mecanismelor de acţiune şi a eventualelor reacții adverse. 

Cuvinte cheie: Fitoterapie, flavonoide, taninuri, antracenozide, uleiuri volatile, lactone, alcaloizi  
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Because the chemical composition of plant products is complex - nutrients (proteins, carbohydrates, lipids, 

vitamins, mineral salts), active principles (flavonoids, heterosids and alkaloids with different chemical 

structures etc.), their uses are diversified, depending on the chemical structure, correlated with the therapeutic 

properties. 

Unfortunately, on the world market there has been some confusion between medicines and food 

supplements, which affects the quality of  healthcare. As a result, the market of food supplements has invaded 

pharmacies. Moreover, the products in this category do not comply with the requirements imposed on 

medicines (the declaration of the quantities of active principles they contain and their specific action). 

We know that the therapy of different diseases is practiced with medicines (obtained by extraction or of 

synthesis) and that the therapeutic effect (respectively the pharmacological action) of the plant products is 

caused by the presence of certain active principles. 

Thus: a) flavonoids (flavones, anthocyanins, proanthocyanins) are antioxidants and provitamins P; 

dihydroxylated flavones (C-heterosides like apigenol and luteol present in Crataegi flores cum folium, 

Passiflorae herba) are in situ ligands for benzodiazepine receptors (sedative action); 

b) tannins are astringent - with antibacterial and healing effects; 

c) anthracenosides are laxative or purgative depending on the dose; 

d) volatile oils have different actions, depending on the chemical composition and the proportion of 

constituents in the mixture, of which we mention the ketones as anti-inflammatory and expectorant (but also 

neurotoxic); 
e) lactones, depending on the chemical structure, can be anti-inflammatory (the azulenogenes ones - achiline, 

matricine, matricarine, cinaropicrin), antibacterial (alantolactone, isoalantolactone, vulgarine), anti-inflammatory 

(costunolide, artemorine), stimulants of exocrine glands - respectively expectorant and stomachic, because they increase 

the secretion of gastric juice (saponozides), anticoagulant (costunolide, artemorine, eupatolide), antiechymotics 

(helenaline, dihydrohelenaline), cytotoxic (ambrosine, dihydroxinobiline); 

f) alkaloids, depending on the chemical structure, have specific action and different degrees of toxicity: 

- the tropanic ones (atropine, hiosciamin, scopolamine) are parasympatholytic, indirect anticholinergic (antispastic, 

mydriatic, dromotropic, chronotropic positive substances) and the isoquinolinic ones (papaverine) are antispastic; 

- another isoquinolines alkaloids are cytostatic (chelidonine, sanguinarine) - colchicinic cytostatic; nitidine is 

cytotoxic and antitumoral, active in systemic lymphocytic leukemia and P-388; sanguinarine - carioclase-like properties 

as colchicine; fagaronine – antitumoral and antiviral properties, inhibits the RNA and DNA-polymerase belonging to 

viruses; 

- morphinic ones (morphine, codeine, thebaine) - analgesics, sedatives; the indolic ones - exciting the central 

nervous system. 

Because the active principles determin the pharmacological properties (i.e. therapeutic uses) of the products 

containing them, I consider that their place is in the category of phytotherapeutic products. 

We did not lost sight of plants that contain vitamins or provitamins, nutrients (glucose, fructose, starch, aleurone, 

fats, etc.), which by contributing to health, but as nutritional supplements. Having in mind that on the international 

market there is no differentiation between the products used as nutrients and the products used for therapeutic purposes, 

I propose to the Ministry of Health to support, at international level, the division of these two categories of plant products 

into: products of phytotherapeutic use (whose quality should be expressed by the content in active principles or in the 

case of volatile oils - by specifying the chemical composition, because they imprint the therapeutic action) and food 

supplements (for those which contain vitamins, minerals and nutrients). 

In conclusion, the quality of the products used in phytotherapy should be expressed in g% active principles 

(nominated), by specifying the mechanisms of action and the possible side effects. 

Keywords: Phytotherapy, flavonoids, tannins, anthracenes, volatile oils, lactones, alkaloids 
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Introducere:  

Fitosociologia, capacitatea plantelor medicinale de a se adapta în culturi, începe să cuprindă contur 

extins în aria cercetării ştiinţifice. 

Material şi metodă:  

Pornind de la perspectiva că se poate obţine o înnobilare în biosinteza principiilor active, am cultivat 

în lot comun două specii medicinale cu largă utilizare în fitoterapie. Am optat pentru cultivarea speciei 

Mentha x piperita L. (mentă) şi Melissa officinalis L. (roiniţă); fiecare lot a fost comparat cu un lot martor. 

De la fiecare specie, s-a folosit în analize produsul vegetal de tip folium.  

S-a urmărit evoluţia plantelor şi evaluarea cantitativă a principiilor active (metode de dozare 

spectrofotometrice conform Farmacopeei Europene pentru acizi fenolcarboxilici - AFC-uri, flavone şi 

polifenoli totali).  

Rezultate şi discuţii:  

S-a constatat că în lotul comun, Melissa officinalis L. s-a dezvoltat mai mult comparativ cu lotul martor. 

Din punct de vedere chimic cantitativ, apar diferenţe notabile în conţinutul de principii active: 12,18g % 

AFC-uri exprimate în acid cafeic pentru Melissae folium, lot martor, comparativ cu 20,22g % AFC-uri 

exprimate în acid cafeic, lot în cultură comună; 1,12g % flavone exprimate în rutozidă pentru Menthae 

folium, lot martor, comparativ cu 1,85g % flavone exprimate în rutozidă, lot în cultură comună; 3,82g % 

polifenoli totali exprimaţi în acid tanic pentru pentru Melissae folium, lot martor, comparativ cu 6,65g % 

polifenoli totali exprimaţi în acid tanic, lot în cultură comună. 

Concluzie: 

Asocierea în cultură a anumitor specii de plante medicinale care pot aparţine aceleiaşi familii botanice, 

poate fi benefică în accelerarea biosintezei anumitor clase de constituienţi chimic activi. 

Cuvinte cheie: fitosociologie, Mentha x piperita L., Melissa officinalis L. 
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Introduction:  

Phytosociology, the ability of medicinal plants to adapt in crops, represents an area of great interest in 

scientific research. 

Material and method:  

Starting from the perspective that an ennoblement can be obtained in the biosynthesis of active 

compunds, we have started  cultivating in a common crop two medicinal species wich are widely used in 

phytotherapy. We have choosen Mentha x piperita L.(peppermint) and Melissa officinalis L. (lemon balm) 

as medicinal plants. Each common lot was compared to a control lot, observing the plants development. 

Dried  leaves  have been used for  further analysis. The quantitative evaluation of active compounds 

(phenolcarboxylic acids – PCAs, flavones and total phenolic content) was determined by means of 

spectrophotometric methods, according to European Pharmacopoeia.  

Results and discussions:  

In the common group, Melissa officinalis L. has grown more compared to the control group. According 

to our results, significant differences regarding the content of active substances have been observed: 12,18 

g% PCAs expressed as caffeic acid equivalents for lemon balm leaves in the control group, compared with 

20,22g% PCAs in the common crop; 1,12g% flavones expressed as rutoside equivalents for peppermint 

leaves in the control group, compared to 1,85g% in the common group and 3,82g% total polyphenols 

expressed as tannic acid equivalents for Melissae leaves in the control group, compared with 6,65g% total  

in the common culture. 

Conclusion: 

The crop’s association of medicinal plants belonging to the same family, might be beneficial in boosting 

the biosynthesis of several active biocompounds. 

Keywords: Phytosociology, Mentha x piperita L., Melissa officinalis L. 
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DIN GENUL TEUCRIUM L. 
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Lucrarea prezintă date științifice despre 3 specii spontane (T. polium, T. chamaedrys, T. scordium) și 4 

specii alohtone (T. flavum, T.orientale, T.botrys, T.hircanicum) din genul Teucrium L., specii mai puțin 

exploatate, dar valoroase din punct de vedere terapeutic. Studiile au vizat evaluarea și caracterizarea sub 

aspect etnobotanic, bio-ecologic, fitochimic și agrotehnic, în vederea determinării particularităților 

biologice, compoziției chimice și a posibilităților de valorificare a acestor specii. Plantele au fost cultivate 

în condiții ex situ pe terenul experimental al Grădinii Botanice Naționale din Chișinău. Speciile spontane 

(T. polium,T. chamaedrys) au demonstrat o creștere vegetativă intensă, cu înflorire abundentă, indicând 

valori mai înalte ale parametrilor morfometrici, în comparație cu plantele din populații naturale. Studiul 

chimic a vizat determinarea conținutului și compoziției chimice a uleiului volatil, conținutul elementar în 

materia primă, prin metoda activării neutronilor, dar și activitatea biologică a extractelor care au prezentat 

un efect antibacterian și antifungic ridicat, reprezentând astfel o sursă importantă cu aplicabilitate potențială 

în producerea fitopreparatelor. 

Studiul particularităților biomorfologice ale speciilor alohtone (T. flavum, T. orientale, T. botrys, T. 

hircanicum) au scos în evidență potențialul adaptiv înalt și perspectiva cultivării lor în condițiile de climă 

și sol locale, contribuind la îmbogățirea sortimentului de plante medicinale de interes, care ar putea constitui 

surse noi de materie primă pentru industria farmaceutică. 

Cuvinte cheie: Teucrium L., floră spontană, culturi experimentale, cercetare, valorificare 
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The paper presents scientific information and data on 3 spontaneous species (T. polium, T. chamaedrys, 

T. scordium) and 4 allochthonous species (T. flavum, T. orientale, T. botrys, T. hircanicum) of the genus 

Teucrium L., less exploited, but valuable in terms of therapeutic use. The studies aimed the evaluation and 

characterization from the ethnobotanical, bio-ecological, phytochemical and agrotechnical aspects in order 

to determine the biological particularities, the chemical composition and the possibilities of using these 

species. The plants were grown under ex situ conditions at experimental plots of the National Botanical 

Garden from Chisinau. The spontaneous species (T. polium, T. chamaedrys) have shown an intense 

vegetative growth with abundant flowering, indicating higher values of morphometric parameters compared 

to the plants from natural populations. The chemical study aimed to determine the content and chemical 

composition of the volatile oil, the elemental content in the raw material by the method of activating the 

neutrons, but also the biological activity of the extracts that had a high antibacterial and antifungal effect, 

thus representing an important source with potential applicability in the production of phytopreparations. 

The study of biomorphological peculiarities of the allochthonous species (T. flavum, T. orientale, T. 

botrys, T. hircanicum) revealed the high adaptive potential and the perspective of their cultivation under 

local climatic and soil conditions, contributing to the enrichment of the assortment of medicinal plants, 

constituting new sources of raw material for the pharmaceutical industry. 

Keywords: Teucrium L., spontaneous flora, experimental cultures, research, capitalization 
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Thymus L. - un gen important al familiei Lamiaceae, care cuprinde plante producătoare de ulei volatil 

relevant pentru industria alimentară, cosmetică şi farmaceutică. În plus, cimbrul este promiţător pentru 

utilizare în peisagistică, ca plantă ornamentală. În ciuda acestei popularităţi, unele specii rămân a fi puţin 

cercetate şi evaluate. 

Thymus carnosus Boiss este un subarbust peren, endemic pentru sudul Portugaliei; tulpina ascendentă, 

patru-unghiulară cu înălţimea de până la 40cm; frunzele liniare, plăcut aromate; florile mici, grupate în 

semiverticile false; caliciul persistent, bilabiat; corola cu tub cilindric; ovar superior cu două carpele; fructul 

are o nuculă glabră. În Grădina Botanică a fost obţinut din seminţe recepţionate prin schimbul Internaţional 

cu Rusia, în vederea cercetării biologiei, conţinutului  şi calităţii uleiului volatil. Plantele au fost cultivate 

pe teren deschis, în condiţii ecologic echilibrate. Preferă soluri profunde, bine drenate. Tolerează seceta şi 

temperaturile ridicate, rezistă până la -11...-180C. Uleiul volatil de T. carnosus  se caracterizează printr-un 

conţinut bogat în β-cariofilen (13,9%), germacren D (12,4% ) şi τ-muurolol (10,3%). Alţi compuşi 

importanţi sunt: camphor (7,2%), borneol (5,5%) şi eucalyptol (3,4%). Conform datelor din literatură, 

plantele de T.carnosus  sunt utilizate la tratarea tusei, răcelii, laringitei, întăresc memoria, combat senzaţia 

de epuizare şi depresia.   

Constatând lipsa studiilor ştiinţifice axate pe activitatea farmacologică a speciei T. carnosus, această 

lucrare este concepută în scopul validării proprietăţilor terapeutice, astfel dezvăluind profilul de siguranţă 

al uleiului volatil. Este o specie de perspectivă pentru industria cosmetică şi parfumerie. 

Cuvinte cheie:  thymus, ulei volatil, peren, endemică, aromatică, compuşi chimici 

 

BIOLOGICAL AND PHYTOCHEMICAL STUDY ON THYMUS CARNOSUS BOISS. 

 

Coltun Maricica1, Bogdan Alina1, Chisnicean lilia2, Gille Elvira3 

  

Thymus L. is an important genus in the family of Lamiaceae, which includes plants that produce 

essential oil, relevant for the food, cosmetic and pharmaceutical industry. Besides, thyme species can be 

successfully used in landscape architecture, as ornamental plants. Despite the popularity of these plants, 

some species have been researched and assessed insufficiently until now.  

Thymus carnosus Boiss. is a perennial subshrub, endemic to southern Portugal. Its stem is upright, 4-

angled, growing up to 40 cm. The leaves are entire, linear and aromatic. The flowers are small, grouped in 

faux whorls. The calyx is persistent, bilabiate. The corolla – with cylindrical tube. It has superior ovary 

with 2 carpels. The fruit contains a glabrous nutlet. In the Botanical Garden, it was received by International 

Seed Exchange, from Russia, to study its developmental characteristics, the content of essential oil and its 

quality. The plants have been cultivated in open field, under balanced environmental conditions. It prefers 

deep, well-drained soils. It tolerates drought and high temperatures, as well as low temperatures up to -

11...-18C°. The essential oil of T. carnosus Boiss. is characterised by high amounts of β-caryophyllene 

(13,9 %), germacrene D (12,4 %) and τ-muurolol (10,3 %). Other important compounds are: camphor 

(7,2 %), borneol (5,5 %) and eucalyptol (3,4 %). According to the data from literature, the plants of T. 

carnosus Boiss. help treating cough, colds, laryngitis, boost memory, help to combat fatigue and depression. 

Considering the lack of scientific studies focused on the pharmacological effects of the species T. carnosus, 

this article was intended to validate the anti-inflammatory properties attributed to this species and to reveal 

the safety profile of the essential oil and its main compounds.  

Key words: thymus, essential oil, perennial, endemic, aromatic, chemical compounds 
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Plantele reprezintă un izvor inepuizabil de substanţe organice, substanţe minerale, vitamine, 

antioxidanţi, de care organismul uman are absolută nevoie. Oportunitatea valorificării unor plante indigene 

în sucuri naturale, biostimulatoare, rezultă în primul rând din obiectivul în sine, acela de a obține sortimente 

competitive nutritiv-terapeutice, cu efect sanogen asupra consumatorilor.  

Tehnologia preparării sucurilor naturale, biostimulatoare, din plante indigene este nu numai relativ 

simplă, dar şi accesibilă. De asemenea, valorificarea subproduselor rezultate la obţinerea acestor sucuri 

naturale biostimulatoare, este un alt element important al eficienţei economice.  

Ținând cont de multiplele lor caracteristici senzoriale, nutraceutice şi economice, obținerea de sucuri 

naturale biostimulatoare din plante indigene devine un imperativ major, pentru îmbunătăţirea stării de 

sănătate şi a calităţii vieţii pentru consumatori, precum şi în practicarea unui agroturism naţional 

performant. 

Cuvinte cheie: sucuri biostimulatoare,nutraceutice, plante indigene. 
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Plants are an inexhaustible source of organic substances, mineral substances, vitamins, antioxidants, 

which the human body absolutely needs. The opportunity to capitalize several indigenous plants in natural 

biostimulatory juices, results first and foremost from the objective itself, to obtain competitive nutritional-

therapeutic assortments, with a healthy effect on consumers.  

The technology for the preparation of these natural, biostimulatory juices from indigenous plants is not 

only relatively simple, but also accessible. Also, the by-products resulting in obtaining of these natural 

biostimulatory juices is another important element of economic efficiency.  

Taking into account their many sensorial, nutraceutical and economic characteristics, the obtaining of 

natural biostimulatory juices from indigenous plants becomes a major imperative for improving health and 

life quality for consumers, as well as for the development of a high performing national agri-tourism. 

Keywords: biostimulatory juices, nutraceuticals, indigenous plants. 
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Cătina albă este considerată una dintre cele mai valoroase specii de arbuşti fructiferi din flora spontană și 

cultivată. 

Din punct de vedere economic, există o utilizare de 100% a fructelor şi a subproduselor rezultate de la presare.  

Astfel, din cătină se pot obține numeroase produse  nutraceutice: fructe uscate, ulei din sămânţă, ulei din pulpă, 

pudră cu flavonoide, capsule cu flavonoide, vitamine extrase, componente bioactive, acizi organici. 

De asemenea, conţinutul ridicat în substanţe organice, vitamine, asociat cu numeroase microelemente care se 

găsesc în fructele de cătină, a făcut  posibilă utilizarea alimentară a acestora în produse variate, fiind folosite singure 

sau în amestec cu alte fructe la prepararea de sucuri, siropuri, dulceţuri, nectar, gem, jeleuri, marmelade, gelatină, 

umpluturi pentru bomboane, băuturi răcoritoare, coloranţi alimentari naturali. 

Ținând cont de calităţile alimentare şi nutraceutice excepţionale ale cătinei albe, se poate afirma că modalităţile 

de utilizare ale acesteia sunt multiple şi valoroase, iar domeniile de aplicare sunt în continuă creştere. 

Cuvinte cheie: Cătina albă, componente bioactive,nutraceutice. 
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White sea buckthorn is considered one of the most valuable species of fruit shrub from the spontaneous 

and cultivated flora. 

From an economic point of view, there is a 100% use of fruits and by-products resulting from pressing. 

Thus, you can get many nutritional products from Sea buckthorn: dried fruits, seed oil, pulp oil, flavonoid 

powder, flavonoid capsules, extracted vitamins, bioactive components, organic acids.  

Also, the high content of organic substances, vitamins, combined with numerous microelements found 

in sea buckthorn fruits, made it possible its alimentary use in various products, being used alone or in 

combination with other fruits in the preparation of juices, syrups, entire fruit sweet jam, nectar, jam, jellies, 

jams, jellies, candy fillings, soft drinks and natural food colorants. 

Taking into account the exceptional food and nutraceutical properties of the white sea buckthorn, it can 

be stated that its use methods are multiple and valuable, and its fields of application are constantly 

increasing. 

Keywords:  White sea buckthorn, bioactive components, nutraceuticals. 
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În prezenta lucrare, am studiat două tipuri de complecşi de incluziune ai quercetinei cu β-ciclodextrina 

şi hidroxipropil-β-ciclodextrina, cu scopul de a îmbunătăți biodisponibilitatea flavonei și acţiunea 

antioxidantă.  

Quercetina are o puternică acţiune antioxidantă, comparabilă cu cea a acidului ascorbic; de asemenea, 

are şi efecte precum cel protector cardiac, hipoglicemiant, hipocolesterolemiant, anticanceros şi 

neuroprotector. Avȃnd ȋn vedere toate aceste acţiuni benefice pentru sănătate, quercetina se utilizează ȋn 

produse farmaceutice. Problema pe care o ridică utilizarea quercetinei, este reprezentată de solubilitatea 

scăzută a acestui compus ȋn apă. Ȋn prezentul studiu, s-a ȋncercat ȋnlăturarea acestui inconvenient prin 

includerea quercetinei ȋn ciclodextrine, oligozaharide ciclice naturale, solubile ȋn apă, netoxice.  

Complecşii de incluziune s-au obținut prin două metode (liofilizare, triturare), iar în paralel, s-au obţinut 

amestecuri simple ale quercetinei cu fiecare dintre cele două ciclodextrine, în acelaşi raport molar, 

ingredient activ: ciclodextrină. 

În vederea evaluării morfologiei complecşilor de incluziune şi a dimensiunilor acestora, am efectuat 

examen microscopic, apoi am determinat activitatea antioxidantă a complecșilor prin două metode (DPPH 

și ABTS). Apoi, complecşii obţinuţi prin triturare au fost amestecaţi cu diverși excipienţi, pentru 

comprimarea directă și a fost selectat sortul de  lactoză Zeparox, care conferă amestecului proprietăţi de 

curgere și de compactare foarte bune.  

Complecşii de incluziune quercetină-β-CD, quercetină-HP-β-CD au fost prelucrați în comprimate 

neacoperite, în formă de discuri plate, cu structură compactă şi omogenă, cu diametrul de 7 mm, înălţimea 

3,6 mm, masa medie 275 mg, rezistenţa mecanică, friabilitatea şi timpul de dezagregare cu valori care se 

încadrează în limitele acceptate în normele de calitate. 

Cuvinte cheie: complecși de incluziune, ciclodextrine, quercetină 
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Two types of quercetin’s inclusion complexes, one with β-cyclodextrin and another with hydroxypropyl-

β-cyclodextrin, were studied in order to improve the bioavailability and antioxidant action of flavone. 

The antioxidant action of quercetin is comparable with that of ascorbic acid and the flavone also has 

cardiac protection, hypoglycemic, hypocholesterolemic, anticancer and neuroprotective effects. Given all 

these health benefits, quercetin is used in pharmaceuticals. The low water solubility of this compound 

represents a problem, so this study attempts to remove this drawback by including quercetin in 

cyclodextrins, natural, water-soluble, non-toxic cyclic oligosaccharides. 

Inclusion complexes were obtained by two methods (lyophilization, trituration), and in parallel simple 

mixtures of quercetin with each of the two cyclodextrins were obtained, in the same molar ratio active 

ingredient: cyclodextrin. 

In order to evaluate the morphology of the inclusion complexes and their dimensions a microscopic 

examination was performed and antioxidant activity of the complexes was determinate by two methods 

(DPPH and ABTS). The Zeparox lactose was selected as excipient for direct compression because the 

mixture obtained has very good flow and compaction properties. 

Quercetin-β-CD and quercetin-HP-β-CD inclusion complexes were processed into uncoated tablets. 

These tablets present a flat disk form, compact and homogeneous structure, 7 mm diameter, 3.6 mm average 

height and 275 mg average mass. The values of mechanical strength, friability and disintegration time are 

within the limits accepted in the quality norms. 

Keywords: inclusion complexes, cyclodextrine, quercetin 
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Vitis vinifera L. (Vitaceae) a fost utilizată de mii de ani, fiind o sursă importantă de principii active cu 

aplicabilitate în industria farmaceutică, cosmetică și alimentară. Scopul acestui studiu a fost de a caracteriza 

fitochimic și biologic extractele etanolice obținute din tescovină, coarde, frunze și cârcei, provenite de la 

varietatea Fetească neagră, cultivată în România. Conținutul în flavonoide, derivați fenilpropanici, taninuri 

și polifenoli totali s-a determinat prin metode spectrofotometrice, iar prin HPLC-MS s-au identificat și 

cuantificat cele mai importante componente polifenolice. Activitatea antioxidantă a extractelor a fost 

evaluată prin 2 metode in vitro: FRAP și DPPH. 

Rezultatele au arătat că extractul obținut din cârcei a prezentat cea mai mare cantitate de compuși 

fenolici (flavonoide, derivați fenilpropanici, taninuri, polifenolici totali), iar în extractul din coarde, s-a 

determinat cea mai mică cantitate de polifenoli. Extractul din frunze a conținut o cantitate mai mare de 

flavonoide față de cel din tescovină, dar o cantitate mai mică de derivați fenilpropanici și de taninuri. Prin 

analiza cromatografică, compușii polifenolici identificați în toate extractele studiate, au fost: acidul galic, 

procatechuic, catechina, epicatechina, izoquercitrina. Alte componente au fost regăsite numai în anumite 

extracte: acidul vanilic în extractul din tescovină, acidul siringic în coarde și tescovină, iar unele flavonoide 

(quercitrina, rutozida și hiperozida) în frunze și cârcei. În ceea ce privește activitatea antioxidantă evaluată 

prin cele 2 metode, rezultatele au variat astfel: frunze > tescovină > coarde > cârcei, neexistând, datorită 

compoziției chimice diferite, o corelație directă cu conținutul de polifenoli. 

În concluzie, extractele studiate și în special extractele etanolice din cârcei și frunze de Vitis vinifera, 

pot reprezenta o sursă valoroasă de principii active antioxidante, ceea ce sugerează posibilitatea utilizării 

acestora ca materii prime naturale, în vederea obținerii de produse cu activitate antioxidantă.   

Cuvinte cheie: Vitis vinifera L., polifenoli, activitate antioxidantă 
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Vitisvinifera L. (Vitaceae) has been used for thousands of years as an important source of active 

compounds for the pharmaceutical, cosmetic and food industries. The purpose of this study was the 

phytochemical characterization and the study of biological activity of the ethanolic extracts obtained from 

pomace, canes, leaves and tendrils, from the Fetească neagră variety, cultivated in Romania. The content 

of flavonoids, phenylpropanoic derivatives, tannins and total polyphenols was determined by 

spectrophotometric methods and the most important polyphenolic components were identified and 

quantified by HPLC-MS. The antioxidant activity of the extracts was evaluated by 2 in vitro methods: 

FRAP and DPPH. 

The results showed that the extract from the tendrils presented the highest quantity of polyphenolic 

compounds (flavonoids, phenylpropanoic derivatives, tannins and total polyphenols), and in the canes 

extract the lowest quantity. The leaf extract contained a greater amount of flavonoids than the one from 

pomace, but a smaller amount of phenylpropanoic derivatives and tannins. By chromatographic analysis, 

the polyphenolic compounds identified in all studied extracts were: gallic acid, procatechuic acid, catechin, 

epicatechin, isoquercitrin. Other components were found only in certain extracts: vanillic acid in the extract 

of pomace, syringic acid in canes and pomace, and some flavonoids (quercitrin, rutoside and hyperoside) 

in leaves and tendrils. Regarding the antioxidant activity evaluated by the 2 methods, the results varied as 

follows: leaves > pomace > canes > tendrils, which did not present a direct correlation with the polyphenol 

content due their different chemical composition. 

In conclusion, the studied extracts, and in particular the ethanol extracts from Vitis vinifera tendrils and 

leaves, may represent a valuable source of active antioxidant principles, which suggests the possibility of 

their use as natural raw materials, in order to obtain products with antioxidant activity. 

Keywords: Vitis vinifera, polyphenols, antioxidant activity  

 

This works was supported by a grant of the Romanian Ministery of Research and Innovation, 

CCCDI-UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0251/4PCCDI/2018, whithin PNCD III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

45. STUDII ETNOFARMACOLOGICE ASUPRA SPECIEI ORIGANUM VULGARE L.  

 

Benedec Daniela1, Hanganu Daniela1, Vlase Laurian1, Sevastre Bogdan2, Pușcaș Cristina3,  

Olah Neli-Kinga4, Tomuța Ioan1, Moldovan Mirela1, Oniga Ilioara1 
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România  
2Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România  

3Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca,România  
4SC PlantExtrakt SRL, Rădaia, Cluj, România 

dbenedec@umfcluj.ro 

 

Origanum vulgare (sovârf, oregano) este o plantă aromatică, foarte răspândită în flora spontană a 

României. Oregano se utilizează în medicina tradițională pentru proprietățile carminative, stomahice, 

diaforetice, sedative, expectorante etc. Scopul acestei lucrări a fost acela de a studia compoziția chimică, 

precum și proprietățile biologice ale extractului hidroalcoolic obținut din Origani herba, în vederea 

obținerii unor fitopreparate pe baze științifice. Compușii polifenolici au fost analizați prin metode 

cromatografice și spectrofotometrice și s-a evidențiat un profil fenolic specific, prezentând concentrații 

mari de acid rozmarinic, acid clorogenic, hiperozidă și rutozidă. Activitatea foarte bună antioxidantă a fost 

determinată in vitro, prin mai multe metode: DPPH, CUPRAC, FRAP, inhibiţia activităţii ascorbat 

peroxidazice a hemoglobinei (HAPX) și rezonanţă electronică de spin (RES). Acțiunea antimicrobiană s-a 

realizat prin metoda difuzimetrică, extractul alcoolic prezentând un efect semnificativ asupra tulpinilor de 

Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella enterides și Aspergillus niger. Efectul 

hepatoprotector a fost evaluat pe șobolani cu hepatită toxică, indusă cu CCl4, iar terapia cu oregano a redus 

nivelurile serice ale transaminazelor hepatice: alaninaminotransferaza, aspartataminotransferaza şi 

gamaglutamiltransferaza (p < 0,01), a crescut raportul A/G (p < 0,05) și a îmbunătățit parametrii 

hematologici. Potențialul terapeutic ridicat, antioxidant, antimicrobian, hepatoprotector, în concordanță cu 

un conținut mare de polifenoli (94,69 mg EAG/g), deschide noi direcții de cercetare pentru formularea de 

noi preparate terapeutice pe bază de plante.  

Cuvinte cheie: Etnofarmacologie, Oregano, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella 

enterides, Aspergillus niger 
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Origanum vulgare (sovarf, oregano) is an aromatic plant widespread in the spontaneous Romanian flora. 

Oregano is used in traditional medicine for its carminative, stomachic, diaphoretic, sedative, expectorant 

properties, etc. The purpose of this work was to study the chemical composition, as well as the biological 

properties of the hydroalcoholic extract obtained from Origani herba, in order to obtain therapeutic 

products. The polyphenolic compounds were analyzed by chromatographic and spectrophotometric 

methods and a specific phenolic profile (high concentrations of rosmarinic acid, chlorogenic acid, 

hyperoside and rutoside) was revealed. The high antioxidant activity was determined by several methods: 

DPPH, CUPRAC, FRAP, inhibition of the peroxidase ascorbate activity of hemoglobin (HAPX) and 

electronic spin resonance (RES). Antimicrobial activity was performed by diffusimetric method; the 

alcoholic extract showed a significant effect on some strains of Listeria monocytogenes, Staphylococcus 

aureus, Salmonella enterides and Aspergillus niger. The hepatoprotective effect was evaluated on CCl4-

induced toxic hepatitis in rats and oregano therapy reduced serum levels of hepatic transaminases: 

alaninaminotransferase, aspartataminotransferase and gamaglutamyltransferase (p <0.01), increased A/G 

ratio (p <0.05) and improved the hematological parameters. The high therapeutic potential (antioxidant, 

antimicrobial, hepatoprotective), in accordance with a high polyphenol content (94.69 mg EAG/g), opens 

new research directions for designing new herbal therapeutic preparations. 

Key words:  Ethnopharmacology, Oregano, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella 

enterides and Aspergillus niger 
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Alergiile afectează milioane de oameni din întreaga lume în fiecare an, iar alergenii alimentari sunt cei 

mai răspândiți alergeni. Alergia alimentară este o reacție imunologică anormală, rezultată din expunerea 

prin ingestie/contact cu pielea/inhalarea alergenilor alimentari exogeni (de obicei proteine). Ca urmare a 

producției și a altor operații efectuate în timpul lanțului alimentar, în alimente pot fi prezenți și constituenți 

alergenici neintenționați. 

Numărul tot mai mare de produse alimentare și ingrediente noi lansate pe piață de către industrie, este 

o altă provocare suplimentară pentru pacienții alergici, care trebuie să țină evidența tuturor ingredientelor 

din produsele alimentare. 

Cercetătorii și personalul academic sunt profund implicați în monitorizarea posibililor alergeni 

alimentari, acordând o atenție specială etichetării ingredientelor alergenice din alimente, pentru a evita 

problemele speciale la om. 

Panelurile/testele specifice de laborator, sunt importante pentru considerarea unui diagnostic mai bun 

și adecvat și având în vedere și aspectele clinice ale fiecărui pacient, pentru a propune un tratament 

personalizat. 

Este important să existe modalități bune de comunicare cu persoanele cu un nivel de educație diferit 

prin: articole științifice, implicarea mass-media, discuții pe forumuri (supravegheate de specialiști), granturi 

pentru predarea/formarea formatorilor în domeniul alergenilor alimentari. 

Cuvinte cheie: alergeni alimentari, reacții imunologice, alergie 
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Allergies affect millions of people around the world every year, and food allergens are the most 

prevalent allergens. Food allergy is an abnormal immunological reaction resulting from exposure through 

ingestion /skin contact / inhalation of exogenous food allergens (typically proteins). As a result of 

manufacturing and other operations performed during the food chain, unintended allergenic constituents 

can be present in foods, too. 

The increasing number of novel food products and ingredients launched on the market by the industry, 

it is another supplementary challenge for allergic patients, in order to keep track of all the ingredients in the 

food products. 

Researchers and academic staff are deeply involved in monitoring the possible food allergens, paying 

special attention of labelling of allergenic ingredients in foods, in order to avoid special problems in 

humans. 

Specific laboratory panels/tests are important to be considered for a better and appropriate diagnosis, 

and considering the clinical aspects of each patients, to propose a personalized treatment. 

It is important to have good communication ways to the people with different level of education through 

scientific articles, mass-media involvement, forum discussions (supervized by specialists), grants for 

teaching/formation of the formators in the field of food allergens. 

Keywords: Food allergens, immunological reaction, allergy 
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Smirna este o rășină care se obține din arbori ai speciei Commiphora myrrha. Smirna se folosește în multe 

ceremonii religioase, deoarece prin ardere degajă un miros specific. 

Acest “miracol”, așa cum este numită în literatura de specialitate, și-a dovedit utilitatea fiind eficientă contra 

microbilor patogeni ai pielii, inclusiv Candida și Staphylococcus aureus. 

Studiul nostru și-a propus implicarea tehnicii “Molecular Docking” în selectarea acelor componente izolate din 

smirnă, cu potențială activitate inhibatorie pentru Staphylococcus aureus. 

Sesquiterpenele aromatice izolate, pot fi utilizate în industria parfumeriei cu eficiență sporită. 

Cuvinte cheie: smirna, ceremonii religioase, Molecular Docking, Sesquiterpene 
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 Myrrha is a resin obtained from trees of the species Commiphora myrrha. Myrrha is used in many 

religious ceremonies because it has a specific smell through burning. 

This "miracle", as it is called in the literature, has proven its usefulness as being effective against the 

pathogenic microbes of the skin, including Candida and Staphylococcus aureus. 

Our study aimed to involve the "Molecular Docking" technique in selecting thosecomponents isolated 

from the myrrha with potential inhibitory activity for Staphylococcus aureus. 

Isolated aromatic sesquiterpenes can be used with high efficiency in perfume industry. 

Keywords: myrrha, religious ceremonies, Molecular Docking, Sesquiterpene. 
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Lucrarea de față prezintă date despre un șir de specii medicinale din colecțiile Grădinii Botanice 

Nationale din Chișinău, în același timp cu efecte toxice, dar care în doze mici, reprezintă agenți terapeutici 

foarte valoroși. Dintre ele enumerăm plantele toxice cu conținut de alcaloizi (Taxus baccata, Aconitum 

lasiostomum, Ricinus communis, Atropa beladonna, Scopolia carniolica, Bryonia alba, Aristolochia 

clematitis, Cynoglossum officinale); plantele toxice cu conținut de heterozide (Saponaria officinalis, 

Polygonatum odoratum), heterozide cardiotonice (Digitalis lanata, D. ferruginea, D. purpurea, Adonis 

vernalis, Convallaria majalis), dar și unele plante cu conținut de compuși fenolici (Dryopteris filix-mas, 

Hypericum perforatum, Humulus lupulus) sau cu conținut de ulei volatil (Arthemisia absinthium, 

Tanacetum vulgare) care de multe ori la supradozare, provoacă apariția efectelor toxice. Studiile din ultimul 

deceniu deschid noi perspective privind aplicabilitatea extractelor din plante toxice în gestionarea unui șir 

de maladii, devenind în ultimul timp o alternativă pentru tratamentul cancerului în multe țări ale lumii.  

În acest context, a fost inițiat un studiu,de pionerat, privind conținutul principiilor active toxice în 

specii autohtone (Digitalis lanata, Vinca minor, Adonis vernalis). Rezultatele preliminare aduc date 

importante despre conținutul substanțelor toxice, în special a alcaloizilor și glicozidelor cardiotonice în 

materialul vegetal cercetat, care poate deveni o sursă autohtonă valoroasă din punct de vedere terapeutic, 

cu aplicabilitate multiplă în fitoterapie. 

Cuvinte cheie: plante toxice, floră spontană, colecții ex-situ, importanță terapeutică, utilizare  
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The present paper presents data on some medicinal species from Chisinau National Botanical Garden 

collections, species that at the same time have toxic effects, while in small doses represent very valuable 

therapeutic agents. Among them, toxic plants with alkaloid  content (Taxus baccata, Aconitum lasiostomum, 

Ricinus communis, Atropa beladonna, Scopolia carniolica, Bryonia alba, Aristolochia clematitis, 

Cynoglossum officinale), toxic plants containing heterosides (Saponaria officinalis, Polygonatum 

odoratum), cardiotonic heterosides (Digitalis lanata, D. ferruginea, D. purpurea, Adonis vernalis, 

Convallaria majalis), but also plants containing phenolic compounds (Dryopteris filix-mas, Hypericum 

perforatum, Humulus lupulus) or volatile oil (Arthemisia absinthium, Tanacetum vulgare) are listed. 

Overdosed, these often induce toxic effects. Studies performed during the last decade open new 

perspectives on the applicability of toxic plant extracts in the treatment of a number of diseases, nowadays 

an alternative for cancer treatment is considered in many countries. 

 In this context, a study aimed at determining the toxic active principles in native species (Digitalis 

lanata, Vinca minor, Adonis vernalis) was initiated. Preliminary results provide important data on the 

content of toxic substances, in particular of the cardiotonic alkaloids and glycosides in the researched plant 

material, which can become a therapeutically valuable indigenous source, with multiple applicability in 

phytotherapy. 

Keywords: toxic plants, spontaneous flora, ex-situ collections, therapeutic importance, use 
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Sideritis scardica  Griseb. – cu denumirea populară Iarba-de-fier, specie erbacee perenă cu apartenență 

la familia Lamiaceae, endemică din zona centrală a Peninsulei Balcanice. 
 Cel mai frecvent este folosită în medicina populară și cea tradițională, extractul posedând efect 

antiinflamator, antioxidant, antimicrobian, analgezic, antireumatic, carminativ, diuretic, citotoxic pentru 

celulele cancerigene. Schimbările climatice care sunt semnalate tot mai frecvent, impun introducerea și 

cultivarea speciilor mai puțin petențioase față de fertilitatea solului și de condițiile meteorologice, cum este 

cazul plantei Sideritis scardica Griseb. Lotul de semințe folosit pentru obținerea plantulelor a parvenit din 

Grecia. Plantele obținute au avut o dezvoltare bună, trecând perioadele ontogenetice până la înflorire – 

ajungând la cea generativă prematură. La acel moment, plantele au avut talia de 54-60cm, multe ramificații 

(până la 24 de tulpini), fiecare terminându-se cu cubuton floral, frunziș abundent de culoare verde, abundent 

pubescente; în această stare au intrat în iarnă. Specia are un bogat conținut chimic – terpenoizi, sterol, 

flavone, ulei volatil, fiind necesar un studiu biochimic profund al acțiunii ei terapeutice, iar multiplicarea 

rapidă și lejeră va stimula introducerea ei în calitate de adjuvant alimentar și remediu terapeutic, respectiv 

pentru fortificarea sănătății. 

Cuvinte cheie: Sideritis, medicina populară, plante, multiplicare 
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Sideritis scardica Griseb. (ironwort) is a perennial herbaceous species belonging to Lamiaceae family, 

endemic in the central Balkan peninsula. 
It is most commonly used in folk and traditional medicine, with extracts presenting anti-inflammatory, 

antioxidant, antimicrobial, analgesic, anti-rheumatic, carminative, diuretic and cytotoxic actions 

against cancer cells. Climate change, which are reported more and more often, require the introduction and 

cultivation of species less petitioners to soil fertility and weather conditions, case of Sideritis scardica 

Griseb. The seed lot used to obtain plants was received from Greece.The obtained plants had a good 

development, passing ontogenetic periods to the flowering and reaching the premature generative one. At 

that time, the plants were waist 54-60cm, many branches 24 -32, each ending with floral button, abundant 

green pubescent foliage. In this state, they entered in winter.The species has a rich chemical composition: 

terpenoids, sterols, flavones, volatile oil, that requires a complex biochemical and therapeutic activities 

evaluation. Furthermore, its rapid and facile multiplication will stimulate the introduction as adjuvant 

therapeutic food and medicine to strengthen health perspective. 

Keywords: Sideritis scardica, folk medicine, herbs, multiplication 
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Inventarierea și studiul florei medicinale spontane prezintă importanţă, atât din punct de vedere al 

protecţiei speciilor rare, cât şi economic, prin exploatarea populaţiilor de plante cu densitate şi frecvenţă 

crescute. 
Obiectivul urmărit în cadrul acestui studiu a vizat identificarea speciilor de plante medicinale și 

aromatice (PMA) din rezervația științifică „Iagorlîc”, precum și gruparea lor în funcție de domeniul de 

utilizare. Rezervația științifică „Iagorlîc” este situată în partea central-estică a Republicii Moldova, la gura 

râului Iagorlîc, pe malul stâng al Nistrului. Din punct de vedere climatic, această zonă asigură condiții bune 

de vegetație pentru o mare varietate de plante medicinale și aromatice din flora spontană. 

În urma unui studiu amplu bibliografic și a cercetărilor în teren, pe teritoriul rezervației au fost 

identificate 466 de specii de plante vasculare (55,6% din numărul total de specii existente în rezervație) cu 

proprietăți terapeutice. În lucrarea de față, vor fi prezentate cele mai folosite 85 de specii medicinale, care 

pot fi grupate în funcție de utilitatea lor în tratamentul unui șir de afecțiuni: digestive (12 specii), 

cardiovasculare (11), respiratorii (16), dermatologice (14), urinare (7), ginecologice (6), de nutriție și 

metabolism (7), afecțiuni ale sistemului nervos (6). De asemenea, au fost identificate peste 100 de specii 

utilizate în medicina populară, care furnizează importante date preliminare despre posibile utilizări ale 

plantelor, reprezentând surse majore pentru descoperirea de noi substanțe biologic active. 

Cuvinte cheie: floră spontană, PMA, rezervație științifică „Iagorlîc”, inventariere 
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The inventory and research on spontaneous medicinal flora is of importance, both from the point of 

view of rare species protection and economically, by exploiting plants with high population frequency and 

density. 

The objective of this study was to identify the species of medicinal and aromatic plants (MAP) from 

the scientific reserve "Iagorlic" and to group them according to their field of use. The scientific reserve 

"Iagorlic" is located in the central-eastern part of the Republic of Moldova, at the mouth of the Iagorlîc 

river, on the left bank of the Dniester river. From a climatic point of view, this area provides good conditions 

for a large variety of spontaneous medicinal and aromatic plants. 

Following a comprehensive bibliographic study and the research carried out in the field within the 

reserve boundaries, 466 species of vascular plants (55,6% of the total number of species existing in the 

reserve) were identified with therapeutic properties. This work presents the most used 85 medicinal species 

that can be grouped according to their usage in the treatment of a range of health disorders: digestive (12 

species), cardiovascular (11), respiratory (16), dermatological (18), urinary (9), gynaecological (6), 

nutrition and metabolism (7), disorders of the nervous system (6). There have also been identified over 100 

species used in folk medicine that provide important preliminary data on the possible uses of plants, 

representing major sources for the discovery of new biologically active substances. 

Keywords: spontaneous flora, MAP, "Iagorlic" scientific reserve, inventory 
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Rezumat: 
Scopul cercetărilor constă în evidențierea unor aspecte de biologie și tehnologie privind introducerea 

în cultură a speciei Cassiaangustifolia Vahl. (Senna). Aceste studii sunt necesare pentru obținerea de 

informații științifice, utile pentru elaborarea unei tehnologii de cultivare care să corespundă cerințelor 

actuale, atât din punct de vedere fitoterapeutic, dar și din punct de vedere economic. 

Experiențele au fost amplasate în câmpul experimental al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare 

pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, Compartimentul de Tehnologie, Laboratorul de Plante Medicinale 

și Aromatice. 

Câmpul experimental al I.N.C.D.C.S.Z. Braşov este amplasat în Depresiunea Braşov (Ţara Bârsei), ce 

se situează la 25°45’ longitudine estică şi 45°42’ latitudine nordică; altitudinea la care se află câmpul 

experimental este de 520 m (ELENA MIHAI, 1975). 

Cercetările au demarat în anul 2016, prin acumularea de informaţii asupra resurselor genetice existente. 

Cassia aparține familiei Fabaceae șiconţine în jur de 580 de specii. Multe dintre acestea sunt utilizate 

cu scop medicinal iar altele sunt considerate ca fiind ornamentale. Frunzele plantei sunt penate, cu foliole 

lanceolate îngusteşiascuţite. Floarea, de un galbenaprins, are aspectuluneiinflorescenţeracemoase. Păstăile 

au 4-de 7cm lungime, cu un conţinut de 5-7 seminţe obovate închise şi aproape netede, glabre. 

Conține glicozide antrachinonice (senozide A, B, C și D), naftalen,flavonoide (kampferol, 

izohamnetină), zaharuri (fructoză, glucoză, zaharoză și 7-8% pinită), mucilagii (7%), alcool miristic, 

fitosteroli și rășini. 

Tradiţional, Senna a fost folosită în tratamentul constipaţiilor, apetitului scăzut, hepatomegaliei, 

indigestiei, detoxifierii. 

Cuvinte cheie: Cassia angustifoliaVahl., fitoterapie, tehnonogie 
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OF CASSIA ANGUSTIFOLIA VAHL. SPECIES 

 

Nitu (Nastase) Sorina  
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Abstract:  

The aim of the research was to highlight some aspects of biology and technology regarding the 

introduction of Cassia angustifoliaVahl. into crop production (Senna). These studies are necessary to obtain 

scientific information, useful for developing a cultivation technology that meets current requirements, both 

from a phytotherapeutic point of view, but also from an economic one. 

The experimental crops were stablished in the experimental field of The National Institute of 

Researchand Developement for Potatoand Sugar Beet Brașov, Department of Technology, Medicinal and 

Aromatic Laboratory. 

The experimental field of NIRDPSB Brașov is located in the Brasov Depression (The Country of 

Barsa), 25 ° 45 'east longitude and 45° 42' north latitude. The altitude at which the experimental field is 

located is 520 m (ELENA MIHAI, 1975). The research started in 2016 by accumulating information on 

existing genetic resources. 

Cassia belongs to the Fabaceae family, containing about 580 species. Many of these are used for 

medicinal purposes, others are considered ornamental. The leaves of the plant are feathery, with narrow 

and sharp lanceolate leaflets. The bright yellow flower has the appearance of a raceme inflorescence. The 

pods are 4-7 cm long, with a content of 5-7 obovate closed seeds al most smooth, glabrous. 

It contains anthraquinone glycosides (senosides A, B, C and D), naphthalene, flavonoids (kampferol, 

isohamnetin), sugars (fructose, glucose, sucroseand 7-8% pinite), mucilages (7%), myristicalcohol, 

phytosterols and resins. 

Traditionally, Senna has been used for the treatment of constipation, decreased appetite, hepatomegaly, 

indigestion, detoxification. 

Keywords: Cassia angustifoliaVahl., phytotherapy, technology 
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52. STUDII COMPARATIVE PRIVIND PRODUCEREA DE MATERIAL SĂDITOR DE 

LAVANDĂ 

 

Nițu (Năstase) Sorina  
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nastasesorina@yahoo.com 

Rezumat  

Lucrarea își propune găsirea celor mai eficiente metode de obținere a materialului săditor de lavandă, 

cunoscut fiind faptul că semințele de lavandă au tegumentul dur și în consecință, germinația este scăzută.  

Lavanda (Lavandula angustifolia) sau Levănţica, așa cum mai este cunoscută în denumirea populară, 

plantă spontană pe pantele însorite din jurul Mediteranei, este cunoscută şi utilizată încă din antichitate. 

Denumirea genului vine de la latinescul “lavare” = a spăla, planta fiind folosită în acest scop de către 

romani, pentru a-şi parfuma băile şi pentru efectul său terapeutic. 

În România, primele tufe de lavandă au fost aduse în jurul Capitalei de către grădinarii bulgari, după 

care s-au extins în culturile din sudul şi vestul ţării, astfel că, în anul 1990, existau peste 3.000 de hectare 

cultivate. În ultimii ani, defrişările masive au redus drastic suprafeţele cultivate cu lavandă, rămânând 

aprox. 420 de hectare, majoritatea în judeţele din sudul ţării. 

Uleiul volatil de lavandă este un aromatizant puternic, utilizat în parfumerie şi cosmetică, însă are şi 

utilizări medicinale. Se utilizează în tulburări digestive, având acţiune carminativă, ca sedativ central în 

cefalee, ca stimulent general, aromatizant şi corectiv. Are acţiune antiseptică şi cicatrizantă, folosindu-se la 

vindecarea rănilor, a reumatismului etc. Uleiul de lavandă intră în compoziţia unor produse farmaceutice 

(inhalant etc.) şi a oţetului aromatic (cu care se fac fricţiuni în caz de răceală, gripă şi stări febrile). Florile 

de lavandă au acţiune insectifugă, alungă moliile și parfumează hainele. Ceaiul din flori de lavandă se 

foloseşte în tratarea bolilor de rinichi şi ficat, împreună cu alte plante, mărind diureza şi secreţia biliară. 

Cuvinte cheie: Lavandă, material săditor, germinație 
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Abstract  
The paper aims to find the most efficient methods of obtaining lavender seed material, knowing that 

lavender seeds have a hard skin and, consequently, germination is reduced. 

Lavender (Lavandula angustifolia) or Lavender, as it is also known in the popular name, a spontaneous 

plant, found on the sunny slopes around the Mediterranean, has been known and used since ancient times. 

The name of the genus comes from the latin "lavare" = to wash, the plant being used for this purpose by the 

Romans, to perfume their baths and for its therapeutic effect. 

In Romania, the first lavender bushes were brought around the capital by Bulgarian gardeners, after 

which they spread to crops in the south and west of the country, so that in 1990, there were over 3,000 

cultivated hectares. In recent years, massive deforestation has drastically reduced the cultivated areas with 

lavender, leaving approx. 420 hectares, mostly in the southern counties of the country. 

Lavender volatile oil is a powerful flavoring, used in perfumery and cosmetics, but it also has medicinal 

uses. It is used in digestive disorders, having carminative action, as a central sedative in headaches, as a 

general stimulant, flavoring and corrective. It has antiseptic and healing action, being used to heal wounds, 

rheumatism, etc. Lavender oil is part of pharmaceuticals (inhalants, etc.) and aromatic vinegar (with which 

friction is made in case of cold, flu and fever). Lavender flowers have an insect repellent action, repel moths 

and perfume clothes. Lavender flower tea is used in the treatment of kidney and liver diseases, along with 

other plants, increasing diuresis and bile secretion. 

Keywords: Lavender, planting material, germination 
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53. PLANTELE MEDICINALE ȘI AROMARTICE DIN ŢARA BRANULUI 

ȘI ETNOFARMACOLOGIA 

 

Mărculescu Angela 

Universitatea Transilvania Brașov, Societatea Română de Etnofarmacologie 
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Țara Branului, plină de istorie și legendă, pare să fie un unicat în modul de trăire, simțire și conlucrare 

a omului cu mediul natural, cu tot ceea ce i-a fost dăruit de Dumnezeu. 

Plantele medicinale și aromatice, în diversitatea lor impresionantă cresc, înfloresc și aduc aceleași 

minuni și esențe, indiferent de satul căruia le aparțin. Au existat și există încă adevărați fitoterapeuţi în 

satele Branului, specializaţi în prepararea unor leacuri cu plante medicinale, atât pentru animale, cât şi 

pentru oameni. Precizez câteva dintre plantele satelor brănene cel  mai frecvent întâlnite: 

Plante din flora spontană: Achileamille folium (coada şoricelului), Alchemilla vulgaris (creţişoară), 

Arnica montana (arnica), Hypericum perforatum (sunătoarea), Thymus sp. (cimbrișor), Origanum vulgare 

(șovârf), Plantago lanceolata (patlagina), Rumex acetosa (măcriș), Symphytum officinalis (tătăneasa), 

Taraxacum officinalis (păpădie),Verbascum thapsiforme (lumânărica), Centaurium umbellatum 

(țintaura),Equisetum arvense (coada calului),Galium verum (sânziene galbene), Galium mollugo (sânziene 

albe),Genţiana lutea (ghințura), Vaccinium myrtillus (afin), Crataegus monogyna (păducel), Tusilago 

farfara (podbal), Clematis vitalba (curpen de pădure),Viola tricolor (trei frați pătați), Betula verucosa 

(mesteacăn). 

Plante cultivate în grădinile ţărăneşti în scopuri ornamentale, aromatice şi terapeutice: 

Artemisia abrotanum (lemnul Domnului), Angelica arhangelica (angelică), Anethum graveolens 

(mărar), Artemisia dracunculus (tarhon), Calendulae officinalis (gălbenele), Chrysanthemum balsamita 

(calapăr, calomfir), Geranium machrorrizum (priboi, floarea raiului), Hyssopus off., (isop), Menta piperita 

(menta, izmă), Ocimum basillicum (busuioc). 

O bună parte din speciile mediciale care cresc pe plaiurile brănene, sunt monumente ale naturii ocrotite 

prin lege. Parcul Naţional Piatra Craiului şi Societatea Română de Etnofarmacologie, se implică în mod 

activ în conservarea şi protejarea acestor specii. În condiţiile actuale, cercetarea ştiinţifică în domeniul 

plantelor medicinale de la noi din ţară cunoaşte rezultate deosebite, în domeniul conservării şi valorificării 

speciilor medicinale din flora spontană, prin acţiuni specifice:  

-  spontaneizare - creșterea populațiilor de specii medicinale de interes în bazinele naturale existente în 

mediu natural – conform principiilor clar expuse de dr.ing. Mircea Alexan (1980); 

-  introducerea în cultură a speciior medicinale valoroase, prin folosirea biotehnologiei ca metodă de 

obţinere a materialului de înmulţire, în condiţii foarte eficiente;     

-  ameliorarea speciilor în vederea creşterii conţinutului de principii active şi a rezistenţei la condiţiile 

de mediu, la boli şi dăunători, folosind principiile agriculturii ecologice.  

Plantele medicinale şi aromatice menţionate - care au deja o istorie în utilizarea pe plan local, sunt  luate 

în studiu pentru organizarea unor grădini în pensiuni agroturistice, în scop educativ pentru turiști 

(cunoașterea plantelor și a importanței lor terapeutice), cât și aromatic și ornamental, motiv pentru care 

studiile botanice, agrotehnice, biochimice și farmacologice, merg mână în mână cu studiile de arhitectură 

peisageră și de  conservare a obiceiurilor şi tradiţiilor specifice acestor locuri.   

Cuvinte cheie: plante medicinale și aromatice, grădini de plante, agroturism, etnofarmacologie 
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The land of Bran, full of history and legend, seems to be unique in the way man lives, feels and 

cooperates with the natural environment, with everything that has been given to him by God. 

Medicinal and aromatic plants, in their impressive diversity grow, bloom and bring the same wonders 

and essences, regardless of the village to which they belong. There have been and still are real 

phytotherapists in the villages of Bran, specialized in the preparation of medicinal herbs, both for animals 

and humans. I mention some of the most common plants from the villages of Bran: 

Plants of spontaneous flora: Achileamille folium (mouse's tail), Alchemilla vulgaris (cress), Arnica 

montana (arnica), Hypericum perforatum (St. John's wort), Thymus sp. (thyme), Origanum vulgare (shrub), 

Plantago lanceolata (plantain), Rumex acetosa (sorrel), Symphytum officinalis (sorrel), Taraxacum 

officinalis (dandelion), Verbascum thapsiforme (candle), Centaurium umbellat (Umbellum) horse), Galium 

verum (yellow sandalwood), Galium mollugo (white sandalwood), Gentian lutea (blueberry), Vaccinium 

myrtillus (blueberry), Crataegus monogyna (hawthorn), Tusilago farfara (horsetail), Clematis vitalba 

(forest hornbeam) tricolor (three spotted brothers), Betula verucosa (birch). 

Plants cultivated in peasant gardens for ornamental, aromatic and therapeutic purposes: 

Artemisia abrotanum (wood of the Lord), Angelica arhangelica (angelica), Anethum graveolens (dill), 

Artemisia dracunculus (tarragon), Calendulae officinalis (marigold), Chrysanthemum balsamita (squid, 

calomfir), Geranium machrorrizum (priboi, flower), (hyssop), Peppermint (mint, izma), Ocimum basillicum 

(basil). 

A large part of the medical species that grow on the lands of Bran are monuments of nature protected 

by law. Piatra Craiului National Park and the Romanian Society of Ethnopharmacology, are actively 

involved in the conservation and protection of these species. In the current conditions, the scientific research 

in the field of medicinal plants from our country has special results, in the field of conservation and 

capitalization of medicinal species from spontaneous flora, through specific actions: 

- spontaneization - increasing the populations of medicinal species of interest in the existing natural 

basins in the natural environment - according to the principles clearly set out by Dr. Eng. Mircea Alexan 

(1980); 

- the introduction in culture of valuable medicinal species, by using biotechnology as a method of 

obtaining the propagating material, in very efficient conditions; 

- improving species in order to increase the content of active principles and resistance to environmental 

conditions, diseases and pests, using the principles of organic farming. 

The mentioned medicinal and aromatic plants - which already have a history in local use, are being 

studied for the organization of gardens in agritourism pensions, for educational purposes for tourists 

(knowledge of plants and their therapeutic importance), as well as aromatic and ornamental, which is why 

botanical, agrotechnical, biochemical and pharmacological studies go hand in hand with studies of 

landscape architecture and conservation of customs and traditions specific to these places. 

Keywords: medicinal and aromatic plants, plants gardens, agrotourism, ethnopharmacology 
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Neoplazia cervicală afectează femeile active sexual, cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani și este 

considerată a doua cauză de deces pentru femeile din întreaga lume. Studiile epidemiologice au arătat o 

asociere puternică a acestui cancer cu infecția cu virusul Papiloma uman (HPV). Din acest motiv, infecția 

HPV reprezintă una dintre principalele ținte terapeutice în prevenția cancerului de col uterin. 

Din cele mai vechi timpuri, terapiile pe bază de plante au arătat o gamă largă de efecte benefice și un 

potențial ridicat, pentru protejarea sănătății umane. Azadirachta indica (Neem) este o plantă medicinală de 

origine indiană, un copac cu mai mult de 140 de compuși izolați și cel puțin 35 de principii biologic active, 

care au demonstrat un rol important în supresia tumorală, interferând cu procesul de carcinogeneză. Folosit 

de secole în Asia ca remediu natural pentru cancer, compușii neem prezenți în scoarță, frunze, flori și uleiul 

din semințe  s-au dovedit a avea proprietăți precum capacitatea chimio-preventivă, activitățile apoptotice, 

efectele imuno-modulatoare și inducția de apoptoză independentă de p53.  

 Studiul actual este o recenzie sistematică a literaturii, care are scopul de a sintetiza dovezile 

științifice existente referitoare la potențialul anticancerigen al compușilor neem în neoplazia cervicală, 

precum și al rolului lor antiviral în infecția cu HPV. 

Cuvinte cheie: neoplazie cervicală, virus Papiloma uman, infecția HPV, cancer de col uterin, Azadirachta 

indica (Neem) 
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Cervical cancer affects sexually active women between the ages of 30 and 40 and is considered the 

second leading cause of death for women worldwide. Epidemiological studies have shown a strong 

association of this cancer with human papillomavirus (HPV) infection. For this reason, HPV infection is 

one of the main therapeutic targets in the prevention of cervical cancer. 

From ancient times, herbal therapies have shown a wide range of beneficial effects and a high potential 

for protecting human health. Azadirachta indica (Neem) is a medicinal plant of Indian origin, a tree with 

more than 140 isolated compounds and at least 35 biologically active principles that have demonstrated an 

important role in tumor suppression, interfering with the process of carcinogenesis. Used for centuries in 

Asia as a natural remedy for cancer, neem compounds present in bark, leaves, flowers and seed oil have 

been shown to have properties such as chemopreventive capacity, apoptotic activities, immunomodulatory 

effects and induction of p53-independent apoptosis. The current study is a systematic review of the 

literature, aimed to summarize the current level of evidence on the anticancer potential of neem compounds 

in cervical neoplasia, as well as their antiviral role in HPV infection. 

Keywords: cervical neoplasia, human papilloma virus, HPV infection, cervical cancer, Azadirachta 

indica (Neem) 
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Suplimentele alimentare sunt destinate să corecteze deficiențele nutriționale, să mențină un aport 

adecvat al anumitor nutrienți sau să susțină funcțiile fiziologice specifice. Nu sunt produse medicamentoase 

și ca atare, nu pot exercita o acțiune farmacologică, imunologică sau metabolică. Prin urmare, utilizarea lor 

nu este destinată tratării bolilor la om sau modificării funcțiilor fiziologice. 

Referința în legislația UE în domeniul suplimentelor alimentare este Directiva 2002/46 CE, care nu 

prevede o listă generală a plantelor care pot fi utilizate la fabricarea suplimentelor alimentare, astfel încât 

fiecare țară poate face acest lucru în conformitate cu legislația specifică.  

De asemenea, multe dintre suplimentele alimentare din plantele disponibile pe piață sunt extracte din 

diferite tipuri de plante, care conțin diferiți compuși activi, cum ar fi: acidul galic, quercetina sau 

resveratrolul. Toți acești compuși, ar putea avea capacități antioxidante legate de o funcție biologică în 

organism. 

Această lucrare are două obiective particulare: în primul rând, să determine și să compare capacitatea 

antioxidantă a acestor molecule (folosind teste spectrofotometrice și electrometrice) și în al doilea rând, să 

examineze riscurile și beneficiile consumului acestor compuși în suplimentele alimentare din plante, având 

în vedere legislația actuală. 

Cuvinte cheie: suplimente alimentare din plante, antioxidanți, legislație, detecție 
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Food supplements are intended to correct nutritional deficiencies, maintain an adequate intake of certain 

nutrients, or support specific physiological functions. They are not medicinal products and, as such, cannot 

exert a pharmacological, immunological, or metabolic action. Therefore, their use is not intended to treat 

diseases in humans or modify physiological functions. 

The reference EU legislation the area of plant food supplements is Directive 2002/46 EC, and it does 

not provide a general list of plants that can be used to manufacture food supplements so that every country 

can do accordingly with their legislation.  

Also, lot of plants food supplements available in the market are extracts of different types of plants that 

contain various active compounds such as gallic acid, quercetin or resveratrol. All these compounds might 

have antioxidants capacities related to a biological function in the organism. 

This work has two particular aims – firstly, to determine and compare the antioxidants capacity of these 

molecules (using spectrophotometric and electrochemical assays), and secondly, to examine the risks and 

the benefits of consuming these compounds in plants food supplements, considering the current legislation. 

Keywords: plant food supplements, antioxidants, legislation, detection 
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Introducere:  

Cânepa industrială (Cannabis sativa L.) este o importantă sursă de fibre, ulei și alte molecule, fiind un 

exemplu emblematic de cultură multifuncțională [1]. În ceea ce privește compușii fenolici, planta sintezează 

o mulțime de metaboliți secundari non-canabinoizi unici, precum flavonoide prenilate, derivați de 

stilbenoizi și lignanamide cu diferite beneficii farmacologice [2]. Scopul acestui studiu a fost de a 

demonstra potențialul citotoxic al fracțiunilor polare și nepolare ale cânepei împotriva a două linii de celule 

canceroase. 

Experimental:  

Extractele din frunze de cânepă au fost separate dintr-o soluție hidro-alcoolică 70% prin partiție lichid-

lichid cu hexan. Apoi, extractele selective (H1 și respectiv H2) au fost separate prin cromatografie flash 

pornind de la soluția extractivă hexanică (H) și reziduul apos (A). Toate soluțiile obținute au fost 

concentrate până la sec și diluate conform protocolului de testare in vitro. Polifenolii reprezentativi (rutin, 

quercetin, kaempferol, acizii clorogenic, rosmarinic și cafeic) au fost cuantificați prin HPLC. Liniile 

celulare și testul de viabilitate: BT-20 (carcinom mamar uman) și U87 (gliom uman) au fost cultivate 

conform instrucțiunilor producătorului (ATCC, SUA). Viabilitatea celulară a fost evaluată prin testul MTS. 

Rezultate și discuții:  

Am efectuat un screening al potențialului citotoxic al fracțiilor selective polare si nepolare (15,62 - 250 

μg / ml) izolate din frunzele de cânepă industrială împotriva a două linii celulare canceroase după expunere 

timp de 24 de ore, comparativ cu irinotecanul și 5-fluorouracilul, substanțe antitumorale sintetice de 

referință. Toate extractele au fost mai active pe linia celulară BT-20, în principal extractul în hexan și soluția 

apoasă, la toate concentrațiile testate. Fracțiile izolate prin cromatografie flash nu au prezentat efecte 

inhibitoare asupra culturilor de celule testate. Studiul a relevat activitatea potențială antitumorală a fracțiilor 

selective de cânepă industrială, dar nu a putut fi stabilită o corelație între conținutul de polifenoli și efectul 

citotoxic. 

Cuvinte cheie: cânepa industrială, compuși fenolici, flavonoide, cromatografie flash, HPLC, test MTS 

 

Mulțumiri: Această cercetare a fost susținută de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în cadrul 

proiectului PN.16.41.01.01 / 2018, Programul CORE 
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Introduction:  

Industrial hemp (Cannabis sativa L.) is a source of fibers, oil and molecules and it is an emblematic 

example of a multi-purpose crop [1]. Regarding phenolic compounds, the plant biosynthesises a plethora 

of unique non-cannabinoids second metabolites, such as prenylated flavonoids, stilbenoids derivatives and 

lignanammides with various pharmacological benefits [2].  The aim of this study was to prove the cytotoxic 

potential of hemp polar and non-polar fractions against two cancer cell lines. 

Experimental:  

Preparation of extracts: The hemp leaves extracts were separated from a 70% hydro-alcoholic solution 

by liquid-liquid partition with hexane. Further, selective extractive solutions (H1 and H2, respectively) were 

separated by flash chromatography starting from hexane extractive solution (H) and the aqueous waste (A). 

All the solutions obtained were concentrated to dryness and diluted according to in vitro assay protocol. 

Representative polyphenols (rutin, quercetin, kaempferol, cholorogenic, rosmarinic and caffeics acids) 

were quantified by HPLC. Cell lines and viability assay: BT-20 (human mammary carcinoma) and U87 

(human glioma) were cultured according to manufacturers instructions (ATCC, USA). Cell viability was 

evaluated by MTS assay. 

Results and discussions:  

We conducted a screening of cytotoxic potential of selective fractions (15.62 - 250 μg/mL) isolated 

from industrial hemp leaves against two cancer cell lines after exposure for 24 hours, comparing to 

irinotecan and 5-fluorouracil, synthetic reference substances. All extracts were more active on BT-20 cell 

line, mainly hexane and aqueous solutions, at all concentrations tested. The fractions isolated by flash 

chromatography din not exhibited inhibitory effects on the cell cultures tested. The study revealed the 

potential antitumor activity of industrial hemp selective fractions but a correlation between polyphenols 

content and the cytotoxic effect could not be established. 

Keywords: industrial hemp, phenolic compounds, flavonoids, flash chromatography, HPLC, MTS test 

 
Acknowledgements: This research was supported by the Ministry of Research, Innovation and 

Digitization in the frame of the project PN.16.41.01.01/2018, CORE Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

57. STUDII IN VIVO PRIVIND EFECTUL ANTISPASTIC AL UNOR EXTRACTE 

VEGETALE 
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O selecție de preparate de origine vegetală cu presupusă acțiune antispastică pe musculatura netedă 

digestivă–extracte atomizate și uleiuri volatile, unitare sau în combinații, obținute din speciile Salvia 

officinalis, Foeniculum vulgare, Carum carvi, au fost testate pentru activitatea spasmolitică, într-un 

experiment care a utilizat modelul de ileon izolat de cobai, prin care s-au studiat efectele asupra contracţiilor 

musculaturii netedede la nivelul segmentului de intestin induse histaminic. Activitatea spasmolitică a fost 

înregistrată prin intermediul băii de organ izolat Ugo Basile şi stocată cu programul soft dedicat. Cercetările 

au evidențiat un efect de reducere a activității contractile a ileonului terminal de cobai, induse de histamină. 

Efectul de reducere cu 50% a intensităţii contracţiei histaminice, s-a înregistrat pentru probele testate 

la următoarele concentrații în cuva dispozitivului: AS (amestec de extract atomizat de Salvia officinalis, 

ulei volatil de Salvia officinalis, ulei volatil de Foeniculum vulgare, ulei volatil de Carum carvi) 3200 

µg/ml, Extract atomizat de Salvia officinalis 2500-3200µg/ml, Extract atomizat de Salvia officinalis 2500-

3200µg/ml, Ulei volatil de Salvia officinalis 400-800µg/ml, Ulei volatil de Carum carvi 400-800µg/ml, 

spre deosebire de uleiul volatil de Foeniculum vulgare, pentru care la doza 200µg/ml s-a obţinut un efect 

de reducere cu 70% a intensităţii contracţiei histaminice. 

Cuvinte cheie: extracte atomizate, uleiuri volatile, activitate spasmolitică, ileon terminal de cobai  

 

Mulțumiri: Cercetările au fost fianțate de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, CNCS/CCCDI 

– UEFISCDI, în cadrul PNCDI III, proiect 22PTE/2020. 

 

 

IN VIVO STUDIES ON THE ANTISPASMODIC EFFECT OF SOME PLANT EXTRACTS 

 

Panteli Minerva, Rasit Iuksel, Grigore Alice, Colceru-Mihul Svetlana  

National Institute for Chemical-Pharmaceutical Research and Development-ICCF Bucharest,  

e-mail alicearmatu@yahoo.com 

 

A selection of vegetal preparations with presumed antispasmodic action on the digestive smooth muscle 

- atomized extracts and volatile oils, unitary or in combinations, obtained from the species Salvia officinalis, 

Foeniculum vulgare, Carum carvi - were tested for in vivo spasmolytic activity using a guinea pig isolated 

ileum model. The effects on histamine-induced intestinal smooth muscle contractions were evaluated. The 

spasmolytic activity was studied and recorded through the isolated organ bath Ugo Basile and the dedicated 

software. 

The studies showed a 50% reduction in the contractile activity of histamine-induced guinea pig terminal 

ileum, as follows: AS (powder (mixture of Salvia officinalis atomized extract, Salviae officinalis 

aetheroleum, Foeniculi vulgare aetheroleum, Carvi aetheroleum) 3200 µg/ml in organ bath, Salvia 

officinalis atomized extract 2500-3200 µg/ml in organ bath, Salviae officinalis aetheroleum 400-800 µg/ml 

in organ bath, Carvi aetheroleum 400-800 µg/ml in organ bath. A 70% reduction in the contractile activity 

of histamine-induced guinea pig terminal ileum was registered for Foeniculi vulgare  aetheroleum 200 

µg/ml in organ bath. 

Keywords: atomized extracts, volatile oils, spasmolytic activity, guinea pig terminal ileum 
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Populus nigra L. (Salicaceae) (plop negru) utilizat în medicina populară europeană datorită acțiunii 

sale antiinflamatorii, dar există puține informații științifice privind corelarea conținutului de polifenoli cu 

activitatea farmacologică. Mugurii conțin glicozide fenolice (salicină, populină), ulei volatil, taninuri, 

rășini, acid galic, saponine, flavonoide (crisină și tectocrizină). Acest studiu a explorat potențialul 

antioxidant și antiinflamator al mugurilor de P. nigra extract bogat în polifenoli. Mugurii uscați de plop 

negru (200 g) au fost supuși extracției cu acetonă 50% (RT, 3 ore, plantă / solvent = 1/7 m / v). Extractul 

rezultat conținea 13,97% polifenoli total exprimați ca acid galic. Principalele componente identificate prin 

HPLC au fost: salicină (56,88 mg / g), acid rosmarinic (20,8 mg / g), acid cafeic (103,8 mg / g), acid ferulic 

(82,91 mg / g), quercetină (41,8 mg / g) și acteozid (36,22 mg / g). Activitatea antioxidantă a fost evaluată 

prin testul DPPH și prin metoda chemiluminescenței. În funcție de concentrație, extractul a prezentat în 

mod semnificativ activitate de curățare împotriva DPPH și H2O2 cu 50% inhibare la 1 mg / ml. Potențialul 

antiinflamator al extractului a fost evaluat in vitro și s-a arătat că inhibă expresia ICAM-1 indusă de TNF-

α cu 53,51-78,49% pe HUVECs la 75-200 μg / ml. Se poate concluziona că extractul de plop negru bogat 

în polifenoli este o sursă valoroasă pentru dezvoltarea medicamentelor antiinflamatorii. 

Cuvinte cheie: Populus nigra L. (Salicaceae) (plop negru), glicozide fenolice, polifenoli, test DPPH, 
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Populus nigra L. (Salicaceae) (black poplar) used in European folk medicine due to its 

antiinflammatory action but there are few scientific information regarding the correlation of the polyphenol 

content to pharmacological activity. The buds contain phenolic glycosides (salicin, populin), volatile oil, 

tannins, resins, gallic acid, saponins, flavonoids (chrysin and tectochrysin). This study explored the 

antioxidant and anti-inflammatory potential of P. nigra buds polyphenol-rich extract. Dried black poplar 

buds (200 g) were subjected to acetone 50% extraction (RT, 3 h, herb/solvent  = 1/7 m/v). The resulted 

extract contained 13.97% total polyphenols expressed as gallic acid. The main components identified by 

HPLC were: salicin (56.88 mg/g), rosmarinic acid (20.8 mg/g), caffeic acid (103.8 mg/g), ferulic acid 

(82.91 mg/g), quercetin (41.8 mg/g) and acteoside (36.22 mg/g). The antioxidant activity was assessed by 

DPPH assay and by chemiluminescence method. Depending on concentration, the extract significantly 

exhibited scavenging activity against DPPH and H2O2 with 50% inhibition at 1 mg/mL. The anti-

inflammatory potential of the extract was evaluated in vitro and it was showed that it inhibited TNF-α-

induced ICAM-1 expression by 53.51-78.49% on HUVECs at 75-200 μg/mL. It can be concluded that black 

poplar extract rich in polyphenols is a valuable source for developing antiinflammatory medicines. 

Keywords: Populus nigra L. (Salicaceae) (black poplar), phenolic glycosides, polyphenols, DPPH test 
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Scopul acestei cercetări a fost completarea cunoștințelor actuale despre compoziția chimică a speciei 

Cichorium intybus din România și evaluarea efectului cardioprotector. 

Materialul vegetal (Cichorii herba) a fost recoltat din județul Alba. Polifenolii au fost analizați prin 

metode cromatografice și spectrofotometrice. Conținutul total de polifenoli (CTP) a fost evaluat prin 

metoda Folin-Ciocâlteu și exprimat în mg echivalenți acid galic(EAG)/g produs vegetal uscat. Conținutul 

total de flavonoide (CTF) a fost determinat pe baza reacțieicu AlCl3 și exprimat în mg echivalenți de rutin 

(ER)/g produs vegetal uscat, iar conținutul total  de derivați de acid cafeic (CTDAC) a fost exprimat în mg 

de echivalenți acid cafeic (EAC)/g produs vegetal uscat. Compușii polifenolici au fost analizați prin 

cromatografie HPLC. Evaluarea activității antioxidante a fost realizată prin metoda DPPH. Efectul 

profilaxiei de 7 zile cu extracte de cicoare pe patologie asemănătoare cu infarctul miocardic acut, indus cu 

izoprenalină la șobolani, a fost evaluat prin indexul stresului oxidativ, malondialdehida, tioli totali, 

nivelurile serice de creatinkinază (CK-MB), aspartat transaminază și alanin aminotranferază. 

Conținutul de polifenoli din extractele de C. herba a fost evaluat ca valoare a CTP pentru probele 

analizate 14,34 ± 0,86mg EAG/g produs vegetal uscat, valoarea CFT a fost 3,68 ± 0,16mg ER/ g produs 

vegetal uscat iar  CTDAC a fost evaluat la 4,65 ± 0,23mg EAC/ g produs vegetal uscat. Capacitatea 

antioxidantă exprimată ca IC50 a fost în concordanță cu nivelurile de polifenoli totali. Analiza HPLC a 

relevat acid cafeic, acid clorogenic, izocvercitrină, rutozidă, cvercitrin, luteolină, apigenină cu compusul 

majoritar fiind acidul cicoric. Nivelul seric al markerului cardiac CK-MB a crescut semnificativ la 

animalele tratate cu ISO (p < 0,05). Extractul de cicoare din România a determinat efecte protectoare prin 

reducerea semnificativă a nivelurilor de CK-MB. Extractul a redus considerabil stresul oxidativ, prin 

creșterea lui TAC (p < 0,05) și o scădere semnificativă a lui TOS (p < 0,01). Parametrii antioxidanți  TAC 

și TOS au fost invers corelați (r2= -0,66). 

C. intybus este o sursă de polifenoli importanți, în special acid cicoric cu activitate antioxidantă 

moderată in vitro.Tratamentul cu extractele de cicoare au îmbunătățit semnificativ parametrii cardiaci și ai 

stresului oxidativ,ceea ce se traduce printr-un efect cardioprotectiv cu posibile aplicații în profilaxia 

patologiilor cardio-vasculare. Sunt necesare studii viitoare, pentru a explica mecanismul complet al 

efectelor cardioprotectoare a cicorii in vivo. 

Cuvinte cheie: cicoare, polifenoli, cardioprotector 
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The purpose of this study was to complete the current knowledge about the chemical composition of 

romanian Cichorium intybus and to evaluate the cardioprotective effects. 

The vegetable material (Cichorii herba) was collected from Alba county. The polyphenols were 

analysed by chromatographic and spectophotometric methods. The total polyphenols content (TPC) was 

assesed by Folin-Ciocalteu method, expressed as mg galic acid equivalents (GAE)/ g dry material; the total 

flavonoids content (TFC) determination was based on the reaction with AlCl3, expressed as mg rutin 

equivalents (RE)/g dry material and for caffeic acid derivates content (TCADC) the results were expressed 

as mg caffeic acid equivalents (CAE)/g dry material. The polyphenolic compounds were analysed by HPLC 

assay.The evaluation of antioxidant activity was carried out with the DPPH· radical scavenging method. 

The effect of a seven-day pretreatment with chicory extracts on the isoprenaline(ISO) - induced infarct - 

like lesion in rats was assessed by serum oxidative status, oxidative stress index, malondialdehyde, total 

thiols, serum levels of creatine kinase, aspartat transaminase and alanine aminotransferase. 

The countents of polyphenols in Cichorii herba extracts were as follows, TPC value for the analysed  

samples was 14,34 ± 0,86 mg GAE/g dry material, TFC value was 3,68 ± 0,16mg RE/g dry material and 

the TCADC had a value of 4,65 ± 0,23mg CAE/g dry material.The antioxidant capacity expressed as IC50 

was in accordance with the levels of total polyphenols. The HPLC analysis revealed caffeic acid, clorogenic 

acid, isoquercitrin, rutozid, quercitrin, luteolin, apigenin  with the major component beeing cichoric acid. 

Serum levels of cardiac marker enzymeCK-MB increased significantly in ISO treated rats  (p ˂ 0,05). 

Romanian chicory extract produced protective effects by reducing significantly CK-MB levels. The extract 

reduced the oxidative stress by a considerable increase of TAC (p ˂ 0,05) and a significant decrease of TOS 

(p ˂ 0,01). The oxidative parameters TOS and  TAC were inverse correlated (r2= - 0,66). 

C. intybus is a source of valuable polyphenols especially cichoric acid with moderate antioxidant 

activity in vitro. Pretreatment with chicory extract significantly improved cardiac and oxidative stress 

parameters, thus explaining a cardioprotective effect with possible applications for the prophylaxis of 

cardiovascular diseases. Further studies are needed in order to explain the complete mechanism of 

cardioprotective effect of chicory in vivo.  

Keywords: chicory, polyphenols, cardioprotective 
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Rezumat:  

În ultimii ani, ca o consecință a cererii clienților pentru alimente sănătoase, companiile specializate 

caută să înlocuiască aromele sintetice cu cele naturale. Pirazinele sunt o clasă de compuși care conțin 

fragment N-heterociclice și sunt componente importante utilizate în arome de fructe, legume și în băuturi.  

În acest studiu propunem să obținem noi arome naturale pentru aplicații în industria alimentară, unele 

dintre cele mai utilizate arome din industria alimentară fiind cele de ciocolată, caramel, cafea, însă cele mai 

multe dintre ele sunt arome realizate pe bază de compuși sintetici. O sursă naturală și eco-regenerabilă 

pentru obținerea aromelor naturale de ciocolată, caramel și cafea sunt amestecurile de pirazine. Ne 

propunem să extragem și să îmbogățim amestecurile de pirazine folosind ca materie primă uleiul de fuzel– 

subprodus provenit din producția agricolă (adică din fermentațiacerealelor, melasei din sfeclă de zahăr, 

trestie de zahăr, fructe etc.). 

Această abordare pune accentul pe utilizarea unei noi tehnologii bazată pe o extracție eficientă și 

îmbogățirea produselor pirazinice utilizând tehnica de extracție a membranei lichide suportate (SLM). 

Sistemul SLM are un design sandwich cu două canale diferite (donator și acceptor) și o membrană lichidă 

susținută plasată între canalele invocate. Compusul pirazinic va fi extras și îmbogățit în acceptor direct din 

probă (canalul donator) pe baza solubilității diferite a analitului între faza apoasă și cea organică. 

 
Metoda propusă va fi idezvoltată și caracterizată prin eficiența și versatilitatea clasei pirazinelor 

comparativ cu abordările obișnuite de separare (adică extracția și distilarea lichid-lichid). În plus, sursa de 

biomasă și condițiile bio-tehnologice pentru producerea pirazinei vor fi evaluate întermeni de structuri și 

proprietăți ale pirazinelor. 

Cuvinte cheie: ulei de fuzel, pirazine, extracție SLM 
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Abstract: 

In the past years, as a consequence of the customers request for food with natural ingredients, the 

industrial-specialised companies are looking to replace the synthetic flavours with natural ones. Pyrazines, 

are a class of privileged compounds containing N-heterocyclic moieties, are important components of 

aroma fragrances, flavours in foods and widely used as agro-chemicals (aromas of many fruits, vegetables 

and wines). In this study we propose to obtain new natural flavours for applications in food industry. Some 

of the most used flavours in the food industry are those with sensory profile of chocolate, caramel, coffee, 

but most of them are synthetic-based flavours.A natural and eco-renewable source for chocolate, caramel 

and coffee natural flavours are pyrazine mixtures. We are proposing to extract and to enrich the pyrazine 

mixtures from the raw material named fusel oil as by-products of wastes from agriculture production (i.e 

from sugarcane and sugar beets, fruits, cereals, etc.) 

This approach emphasizes on using a new technology based on an efficient extraction and enrichment 

of the pyrazine products using supported liquid membrane (SLM) extraction technique. The SLM system 

has a sandwich design with two different channels (donor and acceptor) and a supported liquid membrane 

placed between invoked channels. Pyrazine compound will be extracted and enriched in the acceptor 

directly from the sample (donor channel) based on different solubility of the analyte between aqueous and 

organic phase. 

 

 

 
 

Proposed method will be developed and characterized on the efficiency and versatility for pyrazines 

class relating to the usual separation approaches (i.e. liquid-liquid extraction and distillation). Additionally, 

biomass source and bio-technological conditions for pyrazine production will be evaluated in term of 

pyrazine structures and properties. 

Keywords: fuzel oil, pyrazine products, SLM extraction 
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Tuberculii de cartofi cu pulpa violet conțin antioxidanți valoroși în diferite concentrații, la fel ca și unele 

fructe de pădure. Lucrarea și-a propus evaluarea activității antioxidante totale (TAC) a extractelor etanolice, 

obținute din patru genotipuri de cartofi cu pulpa și coaja violet, în comparație cu extracte similare obținute 

din afine, mure și zmeură. Valorile obținute pentru activitatea antioxidantă (estimată prin metoda ABTS și 

procentul de inhibare a radicalilor DPPH) au fost mai mari în cazul extractelor din coaja tuberculilor 

purpurii, comparativ cu extractele din zmeură. În comparație cu alte surse bogate în polifenoli, cum ar fi 

fructele de pădure, utilizarea genotipurilor de cartof violet prezintă ca avantaje biodisponibilitatea și unele 

considerente de ordin economic. 

Cuvinte cheie: cartof violet, capacitate antioxidantă, polifenoli, flavonoide. 
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Potato tubers with purple flesh contain high levels of valuable antioxidants as do some of many berries 

fruits. This study evaluated the total antioxidant activity (TAC) of four potatoes genotypes with purple 

colored flesh tubers in comparison with cranberries, blueberries, blackberries and raspberries. The potential 

antioxidant activity (estimated by ABTS method and DPPH scavenging activity) of the purple potato tubers 

were closed to that obtained for raspberries. Compared to other rich sources of polyphenols like the berries, 

the purple potato consumption has as special advantages the bioavailability and economic considerations. 

Keywords: purple potato, berries, antioxidant capacity, polyphenols, flavonoids. 
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Sănătatea nu este o chestiune de noroc. Ea depinde de legi și principii cu care trebuie să fim în armonie. 

Nu ne îmbolnăvim la întâmplare, din senin. Boala este legată de încălcarea legilor organismului nostru. 

Iar, pentru a înţelege cum putem să ne redobândim sănătatea, trebuie mai întâi de toate, să avem 

concepţii corecte legate de natura bolii şi cauzele acesteia. „Când ai recunoscut cauzele profunde, atunci 

este posibil să abordezi fundamental o problemă” (Dr. Dean Ornish). 

Ceea ce ucide este, în mare măsură, stilul nostru de viață eronat, iar intoxicarea cronică a organismului 

reprezintă cauza principală a bolilor. Toxicitatea este un termen cu spectru larg de acoperire şi se referă la 

diverse aspecte, de la acumularea de mucozităţi cauzată de consumul de carne şi produse lactate, de 

substanţe iritante şi zaharuri complexe, până la depunerile de substanţe chimice artificiale, metale toxice şi 

minerale. Toxicitatea provine din alimentaţie (în cea mai mare măsură), atmosferă, produse de igienă 

personală, produse pentru igiena locuinţei, materiale de construcţie, iar lista ar putea continua la nesfârşit. 

Această acumulare de toxine, fiind de natură acidă, poate provoca inflamaţii şi congestionări ale ţesutului, 

într-o asemenea măsură, încât va produce moartea ţesutului respectiv. 

Detoxifierea este soluția, ce înseamnă să ajutăm organismul să se elibereze de povara toxică. Va trebui 

să deblocăm porțile de eliminare a toxinelor (colon, rinichi, ficat, plămâni și piele) și să stimulăm acest 

proces. 
Este strict necesar să înțelegem importanţa uriaşă a nutriţiei în profilaxia şi terapia bolilor. „Nici un alt factor din 

mediu înconjurător nu acţionează atât de profund în procesele biochimice ale organismului ca nutriţia” (Prof. 

Dr. Med. Zabel).  Iar hrana vegetală cât mai puțin prepartată termic, hrana vie, este cea care aduce cele mai 

uimitoare efecte. Sucurile de fructe și vegetale (în mod special clorofila) reprezintă  o supradoză de enzime, 

vitamine, minerale, antioxidanţi şi alte fito-elemente valoroase. 
Pe lângă hrana vie, vom folosi și alte mijloace folosite pentru detoxifierea organismului: plante depurative (trei 

frați pătați, brusture, anghinare, trifoi roșu etc.), hidroterapie, argilă, cărbune vegetal, masaj și drenaj limfatic, 

comprese cu ulei de ricin și vom încerca să refacem microbiota intestinală. 

Starea minţii şi a sufletului reprezintă factori esenţiali în ce priveşte sănătatea şi vindecarea. Cineva spunea: 

”Tristețea poate ucide infinit mai repede decât orice microb”. De aceea procesul de detoxifiere implică și eliberarea 

de sentimente şi stări mentale negative și distructive. Încrederea în Cineva  care ţine sub control (Dumnezeu) totul, 

aduce pace, liniște și siguranță. „Rugăciunea este o forţă la fel de reală ca şi gravitaţia universală” (dr. Alexis Carrel). 

Astfel, boli cardiovasculare pot fi învinse prin cure de sucuri şi crudităţi (dieta 0 colesterol), plante cardio-tonice, 

vaso-tonice şi fluidifiante sanguine (Păducel, Terminalia arjuna, Angelică, Talpa gâței, Leurdă, Castan), suplimente 

precum: magneziu, Coenzima Q10, L-Carnitină, Taurină, un control riguros al stresului, exercițiu fizic echilibrat. 

Diabetul poate fi învins prin consumul de  alimente integrale, cu fibră, care facilitează o absorție lentă a 

nutrienților, combat inflamația și rezistența la insulină, eliminarea grăsimilor rele, folosirea sucurilor verzi și a 

plantelor hipoglicemiante, hipolipemiante și antioxidante (Afin, Gymnema Sylvestre, Karela - Castravetele tibetan, 

Salvia, Schinduful) și suplimente precum: Mio-inozitolul, cromul picolinatun pentru controlul riguros al stresului, 

exercițiul fizic echilibrat. 

Poliartrită reumatoidă poate fi învinsă folosind dieta antiinflamatoare cu sucuri şi hrana vie, plante 

antiinflamatoare și imunomodulatoare (Tătăneasă, Coada calului, Ghera diavolului, Gheara mâței, Curcumina, 

Boswellia Serrata, MSM ), exercițiu fizic şi controlul stresului.  

Bolile autoimune pot fi învinse eliminând glutenul, lactatele și produsele proinflamatorii, folosind dieta 

antiinflamatoare cu sucuri şi hrana vie, reglând micobiota intestinală, folosind plante antiinflamatoare și 

imunomodulatoare (Lemn dulce, Ghera mâței, Mangosteen, Curcumina, Boswellia Serrata, Luminița nopții). 

Se obțin rezultate excelente în toate bolile, chiar și în bolile neoplazice. 

Dar, avem nevoie de o viziune largă asupra sănătății și vindecării și o abordare complexă, la toate nevelurile: trup, 

minte, spirit. 

Cuvinte cheie: toxicitate, detoxifiere, dietă alimentară, nutriție, boli autoimune  
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A WIDE VIEW OF HEALING BRINGS AMAZING RESULTS 

 

Nicolae Sorin Laurentiu 

Detoxification center Deva_Brașov, Romania 

nicsorlau@gmail.com 

 

Health is not a matter of luck. It depends on the laws and principles with which we must be in harmony. 

We do not get sick out of the blue all of a sudden. The disease is related to breaking the laws of our body. 

And in order to understand how we can regain our health, we must first of all have correct conceptions 

about the nature of the disease and its causes. "When you have recognized the root causes, then it is possible 

to address a fundamental issue" (Dr. Dean Ornish). 

What kills is, to a large extent, our erroneous lifestyle, and chronic intoxication of the body is the main 

cause of disease. Toxicity is a broad-spectrum term and covers a variety of aspects, from the accumulation 

of mucus caused by the consumption of meat and dairy products, irritants, and complex sugars, to the 

deposition of artificial chemicals, toxic metals and minerals. Toxicity comes from food (mostly), 

atmosphere, personal care products, home hygiene products, building materials, and the list could go on 

and on. This accumulation of toxins, being acidic in nature, can cause inflammation and congestion of the 

tissue to such an extent that it will cause the death of that tissue. 

Detoxification is the solution, which means helping the body get rid of the toxic burden. We will need 

to unblock the elimination gates of toxins (colon, kidney, liver, lungs and skin) and stimulate this process. 

It is strictly necessary to understand the huge importance of nutrition in the prevention and therapy of 

diseases. "No other environmental factor acts as profoundly in the body's biochemical processes as 

nutrition" (Prof. Dr. Med. Zabel). And plant food that is as little thermally prepared as possible, live food, 

is the one that brings the most amazing effects. Fruit and vegetable juices (especially chlorophyll) are an 

overdose of enzymes, vitamins, minerals, antioxidants and other valuable phyto-elements. 

In addition to live food, we will use other means used to detoxify the body: depurative plants (three 

spotted brothers, burdock, artichokes, red clover, etc.), hydrotherapy, clay, charcoal, massage and lymphatic 

drainage, castor oil compresses and we will try to restore the intestinal microbiota. 

The state of mind and soul are essential factors in terms of health and healing. Someone said, "Sadness 

can kill infinitely faster than any microbe." That is why the detoxification process also involves the release 

of negative and destructive feelings and mental states. Trust in Someone who controls everything (God) 

brings peace, tranquility and security. "Prayer is as real a force as universal gravitation" (Dr. Alexis Carrel). 

Thus, cardiovascular diseases can be defeated by cures of juices and raw foods (diet 0 cholesterol), 

cardio-tonic, vaso-tonic plants and blood thinners (Hawthorn, Terminalia arjuna, Angelica, Cat's foot, 

Leurdă, Chestnut), supplements such as: magnesium, Coenzyme Q10, L-Carnitine, Taurine, rigorous 

stress control, balanced exercise. 

Diabetes can be overcome by eating whole foods, fiber, which facilitates a slow absorption of nutrients, 

combats inflammation and insulin resistance, eliminates bad fats, the use of green juices and hypoglycemic, 

lipid-lowering and antioxidant plants (Blueberry, Gymnema Sylvestre, Karela - Tibetan cucumbers, sage, 

fenugreek) and supplements such as: Mio-inositol, chromium picolinatun for rigorous stress control, 

balanced exercise. 

Rheumatoid arthritis can be overcome using anti-inflammatory diet with juices and live foods, anti-

inflammatory and immunomodulatory plants (Poppy, Horsetail, Devil's Claw, Cat's Claw, Curcumin, 

Boswellia Serrata, MSM), exercise and stress control. 

Autoimmune diseases can be defeated by eliminating gluten, dairy and proinflammatory products, 

using anti-inflammatory diet with juices and live food, regulating intestinal mycobiota, using anti-

inflammatory and immunomodulatory plants (Licorice, Cat's Ghera, Mangosteen, Curcumin, Boswellia 

Serrata, Night Light). 
Excellent results are obtained in all diseases, even in neoplastic diseases. 

But, we need a broad vision of health and healing and a complex approach, at all levels: body, mind, spirit. 
Keywords: toxicity, detoxification, diet, nutrition, autoimmune diseases 
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63. AROMATERAPIE - demonstrație practică 
 

Zugravu Mădălina 

Colegiul Național Iancu de Hunedoara, Asistent farmacie  

teeforhappyspirits@gmail.com 
 

Aromaterapia este o cale alternativă de tratament care folosește uleiurile volatile într-o manieră 

controlată, astfel încât calitățile terapeutice ale acestor substanțe să favorizeze bunăstarea fizică, psihică și 

spirituală a unei persoane. 

Sinergia de molecule care formează constituenții chimici ai unui ulei volatil, determină efectele 

terapeutice și aroma acestuia; acestea nu pot fi imitate de o substanță sintetică produsă în laborator. Ar fi 

imposibil de reprodus fiecare fracțiune dintre constituenții care contribuie la aroma unui ulei volatil natural 

și mai ales, este de neconceput ca o substanță sintetică să posede forța vitală a unui produs autentic. 

Administrate pe cale olfactivă, uleiurile volatile stimulează o parte a creierului - sistemul limbic. 

Aceasta este una dintre regiunile cele mai primitive ale conștiinței. Deși acestea sunt instrumentele unei 

terapii blânde, uleiurile volatile au puterea de a ajunge adânc în psihic, astfel încât să relaxeze mintea și să 

înalțe spiritul. 

Simțul mirosului spunea Rudolf Steiner, radiază ca experiență, în exterior. Cazurile când mirosul este 

perceput ca o experiență lăuntrică sunt destul de rare, însă omul se lasă purtat de efectul interior, când 

percepția mirosului aderă la ce există deja lăuntric, penetrează sufletul omului, astfel încât prin forța vitală 

a esenței, prin limbajul plantelor, să aibă o percepție personală, intimă chiar, cu divinitatea. 

Semnătura, amprenta personală a fiecărei esențe, este reflexia forței vitale - principiul dominant al 

vieții. Pentru a putea experimenta acest concept, propun un atelier practic de explorare olfactivă a unor 

esențe naturale, prin prisma filosofiei antroposofice despre simțul mirosului. 

Cuvinte cheie: aromaterapia, uleiuri volatile, sistemul limbic al creierului, esențe 

 

AROMATHERAPY - practical demonstration 

 

Zugravu Mădălina 

Iancu de Hunedoara National College, Pharmacy Assistant 

teeforhappyspirits@gmail.com 
 

Aromatherapy is an alternative treatment that uses volatile oils in a controlled manner so that the therapeutic 

qualities of these substances promote a person's physical, mental, and spiritual well-being. 

The synergy of molecules that form the chemical constituents of a volatile oil, determines its therapeutic 

effects and aroma; they cannot be imitated by a synthetic substance produced in the laboratory. It would be 

impossible to reproduce every fraction of the constituents that contribute to the aroma of a natural volatile 

oil and, above all, it is inconceivable that a synthetic substance possesses the vital force of an authentic 

product. 

Administered olfactory, volatile oils stimulate a part of the brain - the limbic system. This is one of the most 

primitive regions of consciousness. Although these are the tools of a gentle therapy, volatile oils have the 

power to reach deep into the psyche, to relax the mind and elevate the spirit. 

The sense of smell, said Rudolf Steiner, radiates experience outside. Cases when the smell is perceived as 

an inner experience are quite rare, but man is carried away by the inner effect, when the perception of smell 

adheres to what already exists inside, penetrates the human soul, so that through the vital force of essence, 

through plant language, to have a personal perception, even intimate, with the divinity. 

Signature, personal imprint 

Of each essence, is the reflection of the vital force - the dominant principle of life. In order to be able to 

experience this concept, I propose a practical workshop for the olfactory exploration of some natural 

essences, through the prism of the anthroposophical philosophy about the sense of smell. 

Keywords: aromatherapy, volatile oils, the limbic system of the brain, essences 
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64. PLANTE MEDICINALE TRADIȚIONALE FOLOSITE ÎN TERAPIA ANTI-AGING 

Demonstrație practică 

 

Georgescu Mariuțan Steluța1, Vlăsceanu Gabriela2, Abălau Cornelia3,4 
1CMI „Doctor Georgescu Mariuțan Steluța, București, România 

2 Universitatea Biotera, București, România 
3 Vitaplant SRL, Com. Eremitu, jud. Mureș, România 

4 Apilife Saliste, jud Sibiu, România 

gabriela.vlasceanu@pro-natura.ro 

 

Abordarea anti-aging a vieții cotidiene, are ca scop încetinirea procesului natural de îmbătrânire 

a corpului, cu scopul de a prelungi durata de viață obișnuită dar și îmbunătățirea calității vieții. 

Schimbările vizează atât stilul de viață (alimentația, odihna, exercițiul fizic, stresul, traumele 

psihoemoționale, traumele fizice, expunerea la poluanți) cât și reducerea, dacă nu e posibilă 

eliminarea, factorilor fiziopatologici (stresul oxidativ, glicarea proteinelor, scurtarea progresivă a 

telomerilor, deteriorarea mitocondrială, diminuarea metilării, încărcarea cu toxine). 

Terapiile anti-aging urmăresc detoxifierea celulară ca premiză și fundament al sănătății. 

Detoxifierea celulară și drenajul limfatic se pot realiza prin utilizarea produselor apicole și a 

plantelor, pentru obținerea remediilor fito-aroma-apiterapeutice. În România, terapiile anti-aging 

moderne folosesc plante medicinale valoroase din flora indigenă, cu rezultate clinice deosebite, 

reconfirmând astfel pe baze științifice utilizarea tradițională a numeroase plante precum: armurariu 

(Silybummarianum, Carduusmarianus), busuioc (Ocimumbasilicum), coada calului (Equisetum 

arvense L.), coada șoricelului (Achilleamillefolium), cătină albă (Hippophaërhamnoides L.), cimbru 

(Saturejahortensis L.), măceș (Rosa canina), mentă (Mentapiperita), păpădie 

(Taraxacumofficinalis), roiniță (Melissa officinalis), salvie (Salvia officinalis), tuia 

(Thujaoccidentalis L.),  urzica mare (Urticadioica). Cultivatorii și procesatorii români de plante 

medicinale au reușit introducerea a numeroase plante medicinale din flora spontană în cultură, 

precum și aclimatizarea a numeroase alte specii valoroase precum: aloe (Aloe vera, A. arborescens), 

echinacea(Echinacea augustifolia, E.purpurea), rozmarin (Rosmarinusofficinalis), ghimbir 

(Zingiberofficinale). 

Cuvinte cheie: plante medicinale tradiționale, anti-aging 
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TRADITIONAL HERBS USED IN ANTI-AGING THERAPY 

Practical Demonstration 

 

Georgescu Mariutan Steluta1, Vlasceanu Gabriela2, Abalaru Cornelia3,4 
1CMI „Doctor Georgescu Mariutan Steluta”, Bucharest, Romania 

2 Universitatea Biotera, București, România, 
 3 Vitaplant SRL, Com. Eremitu, Mures County, Romania 

4Apilife Saliste, Sibiu County, Romania 

gabriela.vlasceanu@pro-natura.ro 

 

The anti-aging approach to everyday life aims to slow down the natural aging process of the 

body, with the aim of extending the usual lifespan as well as improving the quality of life. The 

changes concern both lifestyle (nutrition, rest, exercise, stress, psychoemotional trauma, physical 

trauma, exposure to pollutants) and reduction, if not possible elimination, of the physiopathological 

factors (oxidative stress, protein sliding, progressive shortening of telomers, mitochondrial damage, 

reduction of methylation, load of toxins).  

Anti-aging therapies track cell detoxification as a prerequisite and the foundation of health. Cell 

detoxification and lymphatic drainage can be achieved by using bee products and plants to obtain 

therapeutic phyto-aroma-api remedies. In Romania, modern anti-aging therapies use valuable herb 

from indigenous flora, with outstanding clinical results, thus reconfirming on scientific basis the 

traditional use of many plants such as milk thistle (Silybum marianum, Carduus marianus), basil 

(Ocimum basilicum), horse tail (Equisetum arvense L.), mouse tail (Achillea millefolium), white sea 

buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.), thyme (Satureja hortensis L.), dog rose (Rosa canina), mint 

(Piperite mint), dandelion (Taraxacum officinalis), lemon balm (Melissa officinalis), sage (Salvia 

officinalis), white-cedar (Thuja occidentalis L.), large nettle (Urtica dioica).  

Romanian growers and processers of medicinal plants succeeded in introducing numerous 

medicinal plants from spontaneous flora into culture, as well as acclimatization of numerous other 

valuable species such as: aloe (Aloe vera, A. arborescens), echinacea (Echinacea augustifolia, E. 

purpurea), rosemary (Rosmarinusofficinalis), ginger (Zingiber officinale).  

Keywords: traditional herbs, anti-aging 
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    UNIVERSITATEA TRANSILVANIA  

DIN BRASOV  

 

 

Universitatea Transilvania din Brașov este o universitate de educație și cercetare științifică din Brașov, 
România, care cuprinde 18 facultăți, cu un număr de peste 19.500 de studenți și peste 730 de cadre 
didactice. Este cea mai mare universitate din centrul țării, o universitate comprehensivă care oferă 
programe de studii în domenii precum: inginerie mecanică, inginerie industrială, calculatoare, construcții, 
silvicultură, ingineria lemnului, design de produs, alimentație și turism, informatică, matematică, științe 
economice, medicină, psihologie, pedagogie, muzică, lingvistică, drept, sociologie și asistență socială. 

Universitatea Transilvania din Brașov este parte activă a comunității brașovene, prin acțiuni precum: „Ziua 
Universității”, „Stagiunea de concerte a universității”, „Festivalul Etnovember”, „Literatura iese în Oraș”, 
„Transilvania Summer Event”, „Chamber Jazz la Universitatea Transilvania” și prin alte evenimente 
realizate la centrele culturale ale universității, prin conferințe și dezbateri publice sau prin evenimentele 
caritabile pe care le găzduiește. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prin Centrul Muzical și cel Multicultural, universitatea a ieșit constant în comunitate Expozițiile de 
sculptură, lansările de carte, întâlnirile cu personalități ale lumii artistice sau științifice sunt tot atâtea  
argumente în favoarea alegerii universității brașovene ca un loc firesc și normal de formare și dezvoltare a 
viitorilor profesioniști, indiferent de domeniul de studiu ales. 
 

 



           INSTITUTUL NAŢIONAL  
    DE CERCETARE - DEZVOLTARE 

PENTRU CARTOF ŞI  SFECLĂ DE ZAHĂR 
             (I.N.C.D.C.S.Z.) BRAŞOV 

 

500470 Braşov Str. Fundăturii Nr. 2, Telefon: 0268-476795; 

E-mail: icpc@potato.ro;  Site: http://www.potato.ro 
 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
(INCDCSZ) Braşov a fost înfiinţat pe 17 februarie 2005 în baza Legii nr. 
209/29.05.2002 şi a HG nr 1882/2005. Este continuatorul de lungă tradiţie a 
activităţii de cercetare şi dezvoltare pentru două culturi de importanţă majoră în 
România: cartoful şi sfecla de zahăr. Această activitate complexă a început în 
anul 1949 când Staţiunea Experimentală Agricolă Măgurele, devenită mai târziu 
Staţiune de Cercetări Agricole Braşov, ulterior Institutul de Cercetări pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr (1967), a preluat întreaga activitate din acest domeniu. 

În cadrul cercetării agricole româneşti, INCDCSZ Braşov deţine o poziţie 
bine definită, fiind considerat un institut de importanţă naţională. Această poziţie 
este rezultatul importanţei vitale în sistemul agricol din zonele înalte ale 
României (cartof, sfeclă de zahăr, cereale, plante medicinale şi furajere). 
INCDCSZ Braşov este unul din cele 6 institute naţionale de cercetare agricolă 
din România şi singurul specializat pe cercetări la cartof şi sfeclă de zahăr. 

Direcţii principale de cercetare 
1. Pentru principalele culturi (cartof şi sfeclă de zahăr): - Menţinerea şi 

îmbunătăţirea patrimoniului genetic; - Crearea de soiuri noi prin utilizarea 
metodelor clasice şi neconvenţionale, utilizând specii sălbatice şi specii 
cultivate, cu adaptare bună la condiţiile României, cu rezistenţa la boli, care 
utilizează mai bine resursele ecologice şi tehnologice; - Îmbunătăţirea calităţii 
materialului semincer şi promovarea biotehnologiilor (culturi in vitro, micro şi 
minituberculi); - Elaborarea bazelor fiziologice ale formării producţiei, 
modelarea şi simularea creşterii plantelor; - Elaborarea tehnologiilor integrate şi 
diferenţiate de cultivare cu consumuri energetice reduse, nepoluante şi 
economice; - Elaborarea de metode privind prognoza şi avertizarea controlului 
pentru principalele boli şi principalii dăunători. 

2. Pentru cultura plantelor medicinale şi aromatice specifice zonei (Arnica 
montana L., Primula officinalis Hill, Echinacea purpurea L., Calendula officinalis L. 
Lavandula angustifolia Mill., Chrysanthemum balsamita L., Valeriana officinalis L., 
Geum urbanum L., Angelica archangelica L., Malva sylvestris L., etc): - 
Ameliorarea şi producerea de sămânţă şi material săditor; - Elaborarea 
tehnologiilor specifice; - Caracterizarea complexă biochjmică şi farmacologică; - 
Întroducerea în cultură a speciilor valoroase din flora spontană; - Amenajarea şi 
menţinerea colecţiei de plante medicinale şi aromatice specifice zonei. 

3. Pentru cartof, sfeclă de zahăr şi plante medicinale: - Perfecţionarea 
managementului culturilor şi al fermelor prin monitorizarea continuă a culturilor 
şi a condiţiilor de mediu prin intermediul senzorilor de contact, proximali sau 
distali (roboţi, drone, sateliţi) cu respectarea principiilor de agricultură de 
precizie (AP); Utilizarea asistenţei digitale, în timp real, a fermierului prin 
intermediul sistemelor de comunicare moderne inclusiv prin internet (IoT); - În 
ultima perioadă au fost iniţiate cercetări pentru cultivarea şi utilizarea cartofului 
mov ca sursă valoroasă de antioxidanţi. 
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MEDICA GRUP  - PRO NATURA 
 

 
www.pro-natura.ro  /   www.kombucell.ro/ 

 
 
 
 
Grupul MEDICA, brand internațional cu capital românesc integral privat, s-a înființat ca răspuns la 

nevoile de sănătate și stil de viață echilibrat observate pe piața națională și internațională. Grupul este 
format din trei companii de prestigiu, ale căror fondator este Dr. Ionuț MORARU, doctor în științe medicale și 
cavaler al României: Medica Farmimpex SRL, Laboratoarele Medica SRL, Pro Natura SRL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domeniul în care activează Grupul MEDICA este unul de interes general, promovând terapii 
complementare integrative, neinvazive, produse naturale accesibile ca preț, realizate la înalte standarde de 
calitate, contribuind astfel la ridicarea nivelului de sănătate al populației, la creșterea speranței 
de viață și la îmbunătățirea actului medical. În prezent Grupul MEDICA are în portofoliu peste 1300 de 
produse marcă proprie și alte 800 produse realizate pentru terți (private lable) și oferă o gamă largă de 
produse și servicii, care se adresează unei multitudini de afecțiuni și tuturor categoriilor de vârstă. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Produsele au o paletă complexă de proprietăți: antivirale, antibacteriene, antifungice, antiparazitare, 
antioxidante, antitrombotice, imunomodulatoare, așa încât portofoliul include următoarele categorii de 
produse: 

 
 

 după afecțiuni:  pentru protecția împotriva afecțiunilor virale și bacteriene; afecțiuni 
tumorale;  alergii;  afecțiuni  cardiovasculare; afecțiuni articulare; afecțiuni reumatice; afecțiuni metabolice; 
afecțiuni de sezon. 

 după segmentul de adresabilitate: copii; cuplu; anti-aging; slăbit;  sportivi; domeniul veterinar. 
Produsele de tip supliment sunt notificate de autorități naționale (IBA), cele de tip cosmetic pe portalul 

CPNP, iar compania deține certificările ISO 9001, ISO 22000, GMP (Good Manufacturing Practice) . 

http://www.pro-natura.ro/
http://www.kombucell.ro/


 
Protejarea proprietății intelectuale a GRUPULUI MEDICA se face pe bază de modele industriale, 

brevete  și mărci înregistrate. 
 
                                                                           

 
 

 
 

LABORATOARELE  MEDICA  SRL - Prima firma componentă a acestui grup, Laboratoarele MEDICA, a 
luat ființă în anul 1992, fiind orientată încă de la început către domeniul produselor naturale de calitate 
(Certificare ISO 9001) și stabilirea unor modalități de distribuție proprie avantajoase pentru clienți. Decizia de 
realizare a fiecărui produs se bazează pe studiul nevoilor manifestate de piață, pe teme de cercetare 
interdisciplinară, pe studiile preclinice, clinice și de caz.  Colaborăm cu prestigioase institute de cercetare și 
universități din țară pentru a ne se asigura că produsele obținute se încadrează la cele mai înalte standarde 
de calitate și siguranță. În cadrul Laboratoarelor MEDICA își desfășoară activitatea specialiști din domenii 
interdisciplinare: medici, farmaciști, chimiști, biologi, microbiologi și ingineri (industrie alimentară, 
biotehnologie, chimie).  

 
MEDICA FARMIMPEX SRL - Reprezintă rețeaua de distribuție națională a produselor ProNatura ce 

activează de 30 de ani pe principiul promovării prin frecvență ridicată de vizitare a clienților, dând 
posibilitatea acestora să crească viteza de rotație a capitalului și deci, să își mărească veniturile. Obiectivele 
primordiale ale organizației sunt legate de promovarea unor produse la prețuri accesibile, însoțite de 
consiliere și servicii de calitate. Produsele sunt condiționate sub formă de comprimate, capsule, pulberi (la 
pungă sau stick), ceaiuri, geluri, unguente, siropuri, soluții (nazale, orale, vaginale), spray-uri, iar firma 
colaborează direct cu aproximativ 1000 de firme (farmacii, magazine de produse naturale, drogherii, centre 
SPA, clinici veterinare, etc), distribuitori autorizați (depozite, supermarket-uri).  

 
PRO-NATURA SRL - Începând cu anul 2004 Medica Group, prin firma Pro – Natura, și-a consolidat 

poziția pe piața parafarmaceutică locală devenind o prezență marcantă în noi arii terapeutice și tehnici de 
procesare, cum ar fi: apiterapie, fitoterapie, aromaterapie, gemoterapie, homeopatie, nutriție, procese 
fermentative (probiotice, spagyric), anti-aging, drenaj limfatic.Toate aceste activități sunt integrate managerial 
de o echipă performantă, cu experiență și interes pentru tot ce este nou și inovator în domeniu , 
concentrată pe studiul de piață și detalii. Aceste calități fac ca produsele și serviciile Pro-Natura să fie 
recunoscute atât în țară cât și peste hotare (Azerbaijan, Grecia, Republica Moldova, Ungaria, Italia, Austria, 
Croația, Slovenia, Israel, Japonia, Spania) promovând o imagine pozitivă asupra produselor realizate în 
România și contribuind la crearea de noi locuri de muncă. Pe lângă calitatea intrinsecă a produselor 
furnizate, firma se preocupă de calitatea și personalizarea ambalajelor și formelor de prezentare ale 
produselor sale, implementând codul de bare pentru o portabilitate extinsă a vânzărilor și colaborând cu 
designeri și tipografii extrem de performante.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 
DE ȘIRNEA  Experience 

CENTRUL DE ACTIVITĂȚI TURISTICE ȘIRNEA 

 

Trăiește experiența autentică  ! 
Veți găsi locul perfect pentru a vă încărca bateriile: 

 

drumeții, trasee de bicicletă, călărie, tabere de fotografie sau de wilderness, excursii la stânele 
de lângă sat, activități sezoniere ale locuitorilor, excursii cu mașini de teren pentru doritorii de 

orice vârstă interesați să descopere obiectivele turistice din zonă. 

 

Descoperă frumusețea sălbatică, obiceiurile și îndeletnicirile locuitorilor 
unui sat tradițional de munte. 

 

Descoperă ȘIRNEA ! 
 

 



 

 
 
 
Spitalul AS Medica Bucov reprezintă în primul rând un vis devenit realitate, reprezintă locul în care 
oamenii vor descoperi ce înseamnă normalitatea în bine. 
 
 
Cu o policlinică multidisciplinară gândită în special pentru depistarea și diagnosticarea precoce a 
cancerului, cu un laborator de analize cu dotări de ultimă generație, inclusiv pentru teste ADN, cu un 
spital cu 33 de paturi și un centru de cercetare propriu, AS Medica Bucov are toate argumentele să 
devină un etalon al medicinei prahovene și naționale. 
 
Echipa AS Medica este formată din specialiști si medici primari de renume, medici ce au o experiență 
vastă, medici pentru care contează cu adevărat starea de bine a pacienților. 
 
Serviciile medicale AS Medica au ca finalitate stabilirea unui diagnostic precis și oferirea unui tratament 
potrivit, astfel încât calitatea vieții pacientului să fie îmbunătățită în mod considerabil. 
 
Varietatea departamentelor existente oferă pacienților posibilitatea unor investigații complete și 
complexe. 
 



 

Despre MADALINA ZUGRAVU 

   si PROIECTUL mooma.ro 

 

‘ 

 

Sunt o persoană autodidactă, foarte pasionată de domeniul aromaterapiei și al plantelor.  

Am considerat că munca pe care o fac în descoperire acestor domenii merită să fie accesibilă și  
expusă într-un mediu la îndemâna oricărei persoane cu acces la internet, nefiind necesară accesarea 
unor anumite platforme de socializare. 
 
Pentru că aromaterapia se pare că mă ajută extrem de mult în dezvoltarea personală, pe blogul  
mooma.ro îmi expun munca și căutările necesare mie în procesul de cunoaștere a plantelor și  
recunoaștere a modului meu de lucru cu acestea. 
 
Toate cursurile pe care le-am făcut până acum au fost predate de școli din Marea Britanie și SUA.  
Având în vedere că partea practică în astfel de situații nu este posibilă în clasă alături de profesor,  
am reușit să găsesc o modalitate eficientă de studiu acasă. Acest blog vine la aproximativ 6 ani după  
ce am început studiul așa că primele articole sunt de introducere iar informațiile oferite aici sunt unele  
găsite și în cursuri și pe internet. Însă pe parcursul evoluției blogului mă voi axa strict pe experiențele  
proprii, după criteriile și îndrumările mentorilor și profesorilor mei. 
 
În mediul științific românesc am fost primită cu deschidere chiar dacă sunt autodidact, însă a trebuit  
să demonstrez un minim de cunoștințe, în special în botanică, baza oricărei științe sau terapii care  
se ocupă cu plante. 
 
În magazinul online mooma comercializez produsele cu care lucrez și pe care le cunosc deja. Am  
făcut o selecție de produse care să acopere situațiile la care sunt capabilă să ofer un răspuns din  
expertiză, iar scopul principal este asumarea calității terapiei. 
 
În aceste condiții toate experiențele expuse pe blog fac referință la produsele comercializate în  
magazinul aferent iar asumarea mea ca și recomandări va fi strict legată de aceste produse. 
Bineînțeles, colecția proprie de uleiuri și extracte este una mai mare, însă deocamdată consider că 
pentru a folosi acasă uleiurile esențiale, este suficientă gama oferită deja în magazin.  

 
 Pot fi contactată pentru consultații, pentru creare de blenduri personalizate în scop comercial, artistic 
sau etnofarmacologic. 
 Puteți să intrați în contact cu mine prin formularul de contact de pe blog. 

 

 

 

 



 

LAURA MARCULESCU 

      BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 

 

 

 

 

Birou de Arhitectura, infiintat in anul 2008, sub numele Laura Marculescu BIA, a aparut ca urmare a 
dorintei de libertate si explorare in domeniul arhitecturii si al designului. 

Sunt un arhitect pasionat, imi plac si accept cu entuziam provocarile proiectelor la care iau parte si imi 
place sa colaborez cu oameni creativi si deschisi. 

Am lucrat si colaborat cu birouri de arhitectura intenationale si arhitecti atat in Romania cat si in afara ei 
in special la proiecte rezidentiale insa am lucrat si la proiecte de hotel, cladiri de birouri sau muzeu.. 

De cativa ani, de cand am revenit la Brasov, am privilegiul de a lucra in domeniul Restaurarii, arie a 
Arhitecturii care m-a pasionat si facinat dintotdeauna. Astfel am realizat proiectele de reabilitare a 
catorva cladiri istorice din centrul Brasovului; ma fascineaza imbinarea intre vechi si nou, imbinarea cu 
respect, responsabilitate si discretie a doua povesti care impreuna sa devina un ansamblu armonios. 

Totodata, de cand am revenit la Brasov m-am apropiat si mai mult de natura si am constientizat cu mai 
multa claritate beneficiile ei tamaduitoare. 

Deasemenea, ca orice arhitect pregatit sa fie polifatetic, am realizat si proiecte de graphic design sau 
identitate vizuala. Aici, am participat la unul dintre proiectele de suflet si mi-am adus aportul realizand 
partea de prezentare a Simpozionului de Ethofarmacologie de la Sirnea. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Amenajare Interioara str. Castelului, Brasov 

 


