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referintelor   
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14.30 
Evaluarea proiectelor nationale: 

probleme si solutii   
Gabriel Murariu FORINFO   

15.00 
Tutoratul in alte centre universitare 

la nivel national si international   

Mirela 

Voiculescu/Catalin 

Fetecau 

FORINFO   

 

Wednesday 17th DEC 2014 

Time Activity Presenter ROOM 

10.00-

13.00 

Oral presentations and poster 

presentation    
Michaela Dobre FORINFO   

13.00 Valoarea adaugata a proiectelor 

doctorale si postdoctorale PERFORM 

Intalnire cu tutorii CPD, conductaori 

doctorat, membri IOSUD, manageri 

laboratoare   

Lucian Georgescu FORINFO   
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14.00 Dezvoltare durabila si abordarea in 

studiile de mediu   
Dumitru Dima FORINFO   

14.30 
Retele doctorale europene si 

internationale   

Monica 

Murarescu/Dumitru 

Dima 

FORINFO   

 

 

ORAL SESSION (9.30 – 13.00)  

Chairwomen – MARGARETA ONOFREI and MIHAELA-ALINA IFRIM 

FORINFO ROOM 

Topic: Literature and Natural Sciences 

1 

A Narratological Perspective on TV 

Live Reports. CNN on the Attacks on 

September 11, 2001 – A Case Study [O 

perspectivă naratologică asupra 

transmisiunilor în direct la televiziune. 

Studiu de caz: atentatele de la 11 

A Narratological Perspective on TV Live Reports. CNN on the Attacks on September 11, 2001 – A Case Study 

[O perspectivă naratologică asupra transmisiunilor în direct la televiziune. Studiu de caz: atentatele de la 11 

septembrie 2001 la CNN] 

AUTHOR: OANA-CELIA ILIEȘ (GHEORGHIU) 
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI , FACULTATEA DE LITERE 

 

Abstract 

The paper starts from the assumption that television presented the attacks on the World Trade Center in the 
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septembrie 2001 la CNN] 

AUTHOR: OANA-CELIA ILIEȘ 

(GHEORGHIU) 

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS 

DIN GALATI , FACULTATEA DE 

LITERE 

Email: oanacelia@yahoo.com 

form of a narrative, a multimodal representation of reality, which was to be intertextually embedded in all 

future references to this event, regardless of the medium of communication, including in the literary works 

dealing with this topic. As such, the paper sets out to analyse, from a narratological perspective, the CNN live 

coverage of the crashes, also accounting for the intertextual dialogue it establishes with the incipit of Don De 

Lillo’s novel, Falling Man.  

Key words: CNN, representation, narratology, fictionalism, intertextuality 

Rezumat 

Articolul de față pornește de la ipoteza că televiziunea a prezentat atacurile de la World Trade Center sub forma 

unei narațiuni, a unei reprezentări multimodale a realității, mai apoi, încorporată intertextual în toate 

menționările viitoare ale acestui eveniment, indiferent de mediul de comunicație, inclusiv în operele literare 

care tratează această tematică. Astfel, lucrarea își propune să analizeze, din perspectivă naratologică, 

prezentarea în direct a atentatelor la postul de televiziune CNN, descriind și relația intertextuală pe care textul 

multimodal o stabilește cu romanul lui Don De Lillo, Falling Man. 

Cuvinte cheie: CNN, reprezentare, naratologie, ficționalism, intertextualitate 

2 

"Elaborarea versiunii standard a 

Psaltirii romanesti, la inceputul 

secolului al XVIII-lea". 

AUTHOR  POPESCU CALIN – 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, 

FACULTATEA DE LITERE, 

"Elaborarea versiunii standard a Psaltirii romanesti, la inceputul secolului al XVIII-lea". 
POPESCU CALIN   
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI,   FACULTATEA DE LITERE 

 

Psalmii ultimei ediţii a Bibliei pot fi regăsiţi, cu mici variaţii de formă, urcând pe firul filiaţiilor, întoate  ediţiile  biblice  

importante,  până  în  cea  de  la  Blaj,  din  1795.  Literatura  de specialitate citează deseori un studiu care stabileşte că 

prototipul „Psaltirii naţionale” a apărut în 1703, la Buzău. Se impune însă corectarea studiului respectiv în privinţa datării 

şi localizării versiunii-prototip – ceea ce cere și o nouă evaluare a ediţiei. De asemenea, se impune  o  îndreptare  a  

Bibliografiei  Româneşti  Vechi,  în  sensul  eliminării Psaltirii româneşti de la Buzău (BAR CRV 139 A), al cărei 

exemplar aflat la Biblioteca Academiei e compus din foi de la Psaltirea slavonă de la Buzău din 1703 (CRV 138 A) şi de 

mailto:oanacelia@yahoo.com
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tipărită la Târgovişte, de Antim Ivireanul, în 1710. Aceasta se desprindede versiunile 1651, 1680 şi 1688 ale  Psaltirii  şi e 

preluată toate ediţiile următoare. Ca factori care au contribuit la standardizare amintim: fidelitatea faţă de originalul 

grecesc,mediul  bilingv  propice  receptării,  circulaţia  cărţii  în  toate  provinciile,  calitatea  limbii,introducerea slujbei 

oficiale în româneşte. În privinţa autorului, deşi există posibilitatea ca Antim să fi fost doar girantul traducerii, totuşi 

avem mărturii că era şi traducător, ia rtuşele lui ştim că au definitivat toate textele liturgice româneşti importante. 

De la ediția lui înainte, evoluția Psaltirii în edițiile biblice poate fi examinată ca o corectură editorială a aceluiași text în 

diferite centre tipografice, O comparație pe perechi a următoarelor ediții: 1725 față de 1710, 1795 față de 1725, 1819 față 

de 1795, 1855 (Biblia de la Buzău) față de 1795, 1856-1858 (Biblia de la Sibiu) față de 1795, scoate în evidență aspecte 

importante. Psaltirea râmniceană din 1725, scoasă în singura tipografie a Imperiului Habsburgic a vremi, e prima 

retipărire a „Psaltirii de linie”, și singura care îi mai adaugă câteva tușe finale, constând în corecturi care se bazează pe 

apelul la original – de aceea cele mai multe intervenții sunt acceptate de tradiția ulterioară. În 1795 apare principala Biblie 

a perioadei dintre 1688 și 1914, dar, deși autorul ei, Samuil Micu, e deseori amintit ca traducător al întregii Biblii, în ceea 

ce privește Psaltirea, cartea cel mai greu de tradus, a făcut doar niște mici corecturi ușoare ale textului din 1725, fără nici 

o revizuire a versiunii. Versiunea din 1819 aduce niște scurtări de fraze și câteva mici schimbări, făcute sub imperiul 

grabei unei ediții comandate politic, dar câteva dintre modificări sunt păstrate de următoarele ediții. În edițiile de la Buzău 

și Sibiu e de urmărit modernizarea limbii (și diferitele ei forme în Muntenia și Transilvania), alături de o tendință comună 

de deslavizare. Cele două versiuni se bazează pe cea catolică din 1795 și pe cea basarabeană din 1819, iar versiunea 

buzoiană apelează chiar și la vechea Psaltire antimiană din 1710. Versiunea de la Sibiu, ultima de dinaintea Bibliei 

Sinodale din 1914, e și cea mai conservatoare din toate, iar aceasta s-ar putea explica în parte, prin tensiunile dintre 

Bisericile Greco-catolică și Ortodoxă din acea perioadă 

3 

Matricea Simbolizării Argheziene 

AUTHOR:  MARGARETA ONOFREI, 

Matricea Simbolizării Argheziene 

MARGARETA ONOFREI, 

 UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, FACULTATEA DE LITERE, 
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The Axis Of  Arghezian Lyric Symbols 

AUTHOR:  MARGARETA ONOFREI, 

 

Rezumat 

Pornind de la definiția simbolului, ca metabolă de graniță între metasememe și metalogisme, cu implicații 

metaforice, metonimice și logice, prezentul studiu identifică și explicitează recurența a trei simboluri axiale în 

lirica argheziană: cartea-creație, eul-copac, divinitatea-ideal. 

Primul simbol este caracteristic artelor poetice argheziene și se exprimă printr-un limbaj estetic particular, aflat 

în interdependență cu celelalte două simboluri axiale, reliefând permanent o coincidență a contrariilor concret-

abstract, terestru-celest. 

Simbolul eului-copac a cărui semnificație fundamentează imaginarul poetic arghezian corespunde utilizării 

metaforei arborescente, la nivelul imaginarului lingvistic. Din perspectiva semnificației, eul poetic se identifică 

arborelui într-o comuniune perfectă dintre creație – creator - Creator suprem. Identificarea cu vegetalul se 

produce în texte lirice axate pe grefare și pe inducție metaforică. 

Simbolul divinului este prezent, în special, în textele psalmodice argheziene, prin implorare explicită sau 

disimulată a hierofaniei într-o gamă variată de manifestări paradoxale. Raportul Dumnezeu-creație reprezintă, 

pentru Arghezi, o extrapolare a formulei particulare a legăturilor indestructibile dintre creator și creația 

artistică, manifestată și la nivelul limbajului. 

În concluzie,  cele trei simboluri axiale identificate și dezvoltate în lucrarea de față constituie o axă semantică a 

generării mesajului poetic indispensabilă creării caracterului inefabil al artei literare argheziene. 
 

The Axis Of  Arghezian Lyric Symbols  

MARGARETA ONOFREI,  

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, FACULTATEA DE LITERE, 

 

Concerning the definition of the symbol as a metabole placed at the frontier between the metasememes and metalogismes, 

with metaphorical, metonymic and logical implications, this study presents the recurrence of three Arghezian axial 

mailto:onofrei_ada@yahoo.com
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symbols: the book as the creation, the self as a tree, the divinity as an ideal. 

The first symbol characterizes the Arghezian poetic art and it is based on a particular language in direct relation with the 

other two symbols. They are interrelated, emphasising a central idea: coincidentia oppositorum at two levels – actual/ 

abstract, terrestrial/ celestial. 

The symbol of the self as a tree, whose significance bases the Arghezian poetic imaginary, corresponds to the use of the 

metaphorical treeview at the level of the linguistic imaginary. From the perspective of meaning, the poetic self identifies 

with a tree in a perfect communion between the creator, the creation, the supreme Creator. The identification with the 

vegetal element is especially produced in texts based on the metaphoric induction and graft. 

The divine symbol is mostly obvious in the Arghezian psalmodic texts through the implicit or dissimulated supplication 

of a hierophany in a variety of paradoxical manifestations. The God-creation relevance represents an extrapolation of the 

particular formula for the unbreakable links between the writer and the literary work also manifested at the linguistic 

level. 

In conclusion, the three Arghezian axiale symbols constitute a semantic axis of the poetic message, an indispensable 

characteristic of the artistic ineffable 

 

4 

Text şi intertext: rolul referinţelor socio-

culturale în comediile lui I. L. Caragiale 

AUTHOR:  MOLDOVAN ANDA-

ELENA 

, UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, 

FACULTATEA DE LITERE, 

Text şi intertext: rolul referinţelor socio-culturale în comediile lui I. L. Caragiale 

AUTHOR:  MOLDOVAN ANDA-ELENA 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, FACULTATEA DE LITERE, 

Rezumat 

 Lucrarea îşi propune să prezinte modul în care personajele caragialiene se raportează la evenimentele din societatea 

românească din sec. al XIX-lea. Vom analiza din perspectiva intertextualităţii locurile comune ce se constituie din 
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Email: moldovan.anda_elena@yahoo.com structuri sapienţiale (maxime, zicători, proverbe), scenarii comune, structuri stilistice şi lingvistice. Vom arăta că aceste 

elemente îndeplinesc pe lângă funcţia de contextualizare, o funcţie în caracterizarea personajelor. 

5 

 

Compararea Modificarilor Unor Indici 

Fiziologici La Carassius Auratus 

Gibelio Bloch 1782 Produse De Actara, 

Bravo, ZnSo4 Si CuSo4 

AUTHORS   BACIU CLAUDIU 

ALEXANDRU, ALEXANDRU G. 

MARINESCU, GEORGHITA 

BRANZEA, MARIA CRISTINA 

PONEPAL, ALINA PAUNESCU 

UNIVERITATEA DIN PITESTI, 

FACULTATEA DE STIINTE 

Email: claudiu_alexandru88@yahoo.com 

 

 

Compararea Modificarilor Unor Indici Fiziologici La Carassius Auratus Gibelio Bloch 1782 Produse De 

Actara, Bravo, ZnSo4 Si CuSo4 

#BACIU CLAUDIU ALEXANDRU, ALEXANDRU G. MARINESCU, GEORGHITA BRANZEA, 

MARIA CRISTINA PONEPAL, ALINA PAUNESCU 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI,, FACULTATEA DE STIINTE 
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Studiu privind variația unor parametri 

abiotici în zone cu grohotiș calcaros din 

Masivul Leaota 

AUTHORS   DOROBĂȚ MAGDALIN 

LEONARD 

UNIVERITATEA DIN PITESTI, 

FACULTATEA DE STIINTE 

Email: claudiu_alexandru88@yahoo.com 

 

 

 

Studiu privind variația unor parametri abiotici în zone cu grohotiș calcaros din Masivul Leaota 

DOROBĂȚ MAGDALIN LEONARD 

UNIVERITATEA DIN PITESTI, FACULTATEA DE STIINTE 

 Lucrarea prezintă rezultatele partiale ale unor monitorizări și măsurători ale factorilor abiotici – 

temperatură, umiditate relativă și punct de rouă, înregistrate în două areale cu grohotișuri calcaroase de pe doi 

versanți ai Masivului Leaota. Măsurătorile au fost realizate,  pentru fiecare stație ecologică, la suprafața solului 

și în câte trei sondaje, la adâncimi diferite (1m, 0,75m, 0,5m). Perioada de monitorizare a fost iulie – noiembrie 

2014. Înregistrările au fost efectuate cu datalogger-e cu preluare permanentă a datelor și vor fi corelate cu 

elementele de faună (nevertebrate și mamifere mici) colectate periodic în locațiile respective, prin capcane 

Barber dispuse la nivelul solului și în sondajele în care au fost instalate aparatele pentru înregistrat. 

7 

 

Mari artişti în istoria umorului de tip stand-

up. 

AUTHOR:  BOGDAN ALINA (PETRE) 

 Mari artişti în istoria umorului de tip stand-up. 

BOGDAN ALINA (PETRE) 

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI , FACULTATEA DE LITERE 

 Rezumat:   

Umorul de tip stand-up îşi are bazele la începutul anilor 70. Important de precizat este faptul că nu numai americanii au 
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iniţiat şi dezvoltat acest tip de umor ci şi românii. Mari personalităţi în istoria comediei române au pus bazele acestui 

fenomen, actori de comedie precum Jan Paler şi Doru Octavian Dumitru au ajutat la conturarea şi definirea acestui gen de 

umor. Odată cu crearea glumelor pentru aceste spectacole apare şi o nouă provocare pentru traducători, abordarea textelor 

comice destinate traducerii, în vederea obţinerii unei subtitrări pentru spectacolele susţinute, prezintă o provocare pentru 

mulţi traducători. Prezentarea acestor două stiluri diferite de umor, cel român şi cel american, şi în acelaşi timp 

prezentarea unor dificultăţi întampinate în traducerea spectacolelor de stand-up reprezintă punctul de plecare al acestui 

studiu. 

8 

Intertextuality and the Postmodern 

Context 

AUTHOR:   MIHAELA-ALINA 

IFRIM, 

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS 

DIN GALATI , FACULTATEA DE 

LITERE 

Email: ifrim_mihaela_alina@yahoo.com 

 

Intertextuality and the Postmodern Context 

MIHAELA-ALINA IFRIM, 

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI , FACULTATEA DE LITERE 

Abstract 

It is common knowledge that the postmodern culture recycles the numerous symbols and myths of the universal 

library, rereading them and, most importantly, rewriting them. Aside from the written word, the permanent 

evolution of our society has brought forth a new need for extensive artistic manifestation, under the form of 

technological representations, texts being consumed now not only on paper, but also under the form of audio 

books, films, etc. In the context thus formulated, intertextuality is almost synonymous with postmodernism, as 

in their quest of accessing and transforming meaning, the postmodernists make the reader move between texts. 

In fact, in this constant association of texts, the postmodern reader becomes aware of the matrix of texts 

surrounding him/ her, consuming them with a constant feeling of déjà-vu, in the (hyper)reality of the globalized 

world. 



 

11 

POSDRU/159/1.5/S/138963 - The Doctoral & Post-Doctoral Students’ Symposium, 16th - 17th December 2014 

"Dunarea de Jos" University of Galati 

Key words: intertextuality, modernism, postmodernism 

9 

Teatrul „douămiist”, între tradiție și 

inovație 

AUTHOR:   ELENA IANCU, 

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS 

DIN GALATI , FACULTATEA DE 

LITERE 

Email: elena87i@yahoo.com 

Teatrul „douămiist”, între tradiție și inovație 

AUTHOR:   ELENA IANCU, 

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI , FACULTATEA DE LITERE 

Realitatea formată în anii ʼ90, desemnată, mai mult sau mai puțin prematur, prin conceptul de douămiism, 

vizează existența sau încercarea unor manifestări durabile și unitare în spațiul literar. Prin extrapolare, acesta 

poate caracteriza și fenomenul teatral românesc care, pendulând între tradiție și inovație, între clasic și 

experimental, se află într-o căutare de sine. 

Festivalul Național de Teatru din 2014 evidențiază „crize identitare”, în spectacole ce tratează trecutul ca 

prezent, prezentul ca trecut, dar și prezentul ca speranță de viitor. Noua generație de dramaturgi, 

experimentând, uneori improvizând, abordează frământări ale individului, ale comunităţii, ale secolului trăit.  

Cuvinte-cheie: teatru, douămiism, tradiție, inovație, „crize identitare”. 

10 

 

Ion Vinea-moderism şi avangardism în 

note  particulare 

AUTHOR: DUMITRA ALINA 

RAMONA(MANEA) 

 

Ion Vinea-moderism şi avangardism în note  particulare 

DUMITRA ALINA RAMONA(MANEA) 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, FACULTATEA DE LITERE 

 Dacă pentru o clipă ne-am imagina că Ion Vinea ar fi un personaj romanesc, modernitatea sa ar fi 
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incontestabilă, având în vedere  pluriperspectivismul critic existent la adresa sa. 

Conform afirmaţiilor poetului însuşi , „poezia este o treaptă pe scara sensibilităţii „ omului modern, drama 

aceastuia „răsunând” din creaţiile lui Ion Vinea, unde îl vedem zbătându-se în incertitudini şi  dezamăgiri. 

Metafora trecerii timpului poartă pecetea modernităţii de viziune, prin nuanţarea ironică existentă la nivelul 

discursului liric. 

Modernismul liric din creaţia lui Vinea aduce în prim-plan problematica eului căutător de sine, resemnat uneori 

în faţa timpurilor noi, trăitor al singurătăţii  absolute, al (auto)izolării , măcinat de un şir interminabil de 

interogaţii. 

În aceleaşi note  moderniste, regăsim „fantezia dictatorială” despre care vorbea Hugo Friedrich, o veritabilă 

„poetică a tăcerii” recognoscibilă la Mallarmé, „modernismul geometric” propus de I. Barbu. 

Particularizarea modernistă apare în lirica religioasă a poetului, unde întâlnim viziuni şocant-

dimitizante(Adam”alterat”, blasfemiator; edenul – topos banalizat; degradarea paradisului etc.). 

Măsura în care Vinea a încercat să ne convingă de avangardismul creaţiilor sale rămâne şi astăzi sub semnul 

întrebării. Vehemenţa manifestată de conducătorul „Contimporanului” în „Manifestul activist către tinerime” se 

estompează în fraginalitatea emoţională , în spiritul elegiac, în „pictura” femeii , în ecourile psmalmice pe care 

le regăsim de-a lungul etapelor sale de creaţie. 

Cercetarea poeziilor lui Vinea scoate la lumină un creator ce nu şi-a subordonat opera principiilor avangardiste 

cu aceeaşi tărie cu care se exprima împotriva convenţiei, în perioada  de la „Contimporanul”. În acest sens, nu 

vom regăsi în creaţiile sale aşa-zise de avangardă discontinuitatea dată de negarea imediată a noului, refuzul 

semnificaţiei, vidul de sens, aleatoriul de creaţie, destructurarea textului, negarea individualităţii creatoare. 

Avangardismul lui Vinea pune în evidenţă un poet extrem de adaptat mişcărilor literare europene, deschis 

evoluţiei literare, în ideea particularizării acestor programe estetice, creaţia sa dovedind, cu prisosinţă, acest 

lucru. 
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În fond, poezia lui Vinea face dovada experienţelor lirice multiple , căci reuneşte „avataruri” doctrinare 

simboliste, romantice, tradiţionaliste, expresioniste, modernism-avangardiste, cu scopul evoluţiei liricii 

româneşti pe linia sincronismului lovinescian. 
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Vintilă Horia Şi Istoria Premiului Goncourt 

DÎRMINĂ MĂDĂLINA-VIOLETA 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, FACULTATEA DE LITERE 

Articolul prezintă drama prin care a trecut Vintilă Horia în urma nedecernării Premiului Goncourt. Acest 

premiu i s-a acordat în anul 1960 în urma publicării romanului Dumnezeu s-a născut în exil. Din juriul care a 

desemnat câștigătorul premiului au făcut parte mari scriitori francezi: Philippe Hériat, Gérard Bauer, Hervé 

Bazin, Roland Dorgelès, Pierre Mac Orlan, Raymond Queneau, André Billy, Armand Salacrou și Jean Giono. 

Romanul lui Vintilă Horia a primit șase voturi ale Academiei Goncourt față de romanul lui Herni Thomas John 

Perkins - trei voturi şi Albert Simonin cu romanul Du nourron pour les petits oiseaux - un vot. În perioada de la 

desemnarea câștigătorului și până pe 6 decembrie va izbucni un scandal împotriva scriitorului român.       

 Prozatorul este catalogat, însă, în România, ca fiind un fascist notoriu. Această acuzaţie este făcută în 

ziarul P.C.R Scînteia, unde se spunea că a scris împotriva statului francez și că Academia Goncourt nu poate 

accepta acest lucru.  

Scriitorul a fost o victimă a comunismului. Pe de o parte, presa franceză subliniază faptul că scriitorul a fost în 

timpul Războiului Mondial împotriva francezilor, iar pe de altă parte, că a fost un admirator și un susținător al 

lui Hitler. Francezii s-au revoltat împotriva juriului Academiei Goncourt, nu au vrut să accepte că un presupus 
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susținător al comunismului să primească acest premiu. Ieşirea din anonimat s-a produs imediat, iar scriitorul nu 

a putut accepta acuzaţiile care i-au fost aduse şi a renunţat la premiu.  

În ciuda celor întâmplate romanul a avut succes și a fost tradus în şaptesprezece limbi. Romanul îl are în centru 

pe Ovidiu care își petrece ultimii ani din viață pe malurile Pontului Euxin, la Tomis. Acolo, el va descoperi o 

altă lume, o altă existență.       

Vintilă Horia, după toate indiciile, nu a făcut parte din Garda de fier, întrucât a făcut parte din gruparea revistei 

Gândirea, revistă de orientare tradiţionalistă, ortodoxistă şi autohtonistă în paginile căreia a fost combătută 

permanent ideologia Gărzii de fier. Acest fapt justifică pierderea postului de atașat de presă în momentul în care 

aceasta era la putere (1940), iar după căderea Gărzii în 1944 va fi numit diplomat, la Viena.   

12 

Modele culturale româneşti. Fabrica de 

pensule din Cluj. 

AUTHOR: HORGHIDAN RADU-

ANDREI 

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS 

DIN GALATI , FACULTATEA DE 

LITERE 

Email: radu_horghidan@yahoo.com 

 

 

Modele culturale româneşti. Fabrica de pensule din Cluj. 

HORGHIDAN RADU-ANDREI 

Email radu_horghidan@yahoo.com 

Rezumat: 

Unul dintre cele mai importante modele organizaţionale ale artiştilor români este Federaţia „Fabrica de 

Pensule” din Cluj. Un grup de aproape douăzeci de artişti din diverse domenii ale artei au reuşit implementarea 

unui model de organizare artistică, reprezentând un etalon pentru artiştii români. Unul dintre cele mai 

importante produse ale acestei federaţii este festivalul „Temp’s d’image”, festival de teatru, dans şi film care 

reuşeşte să reunească an de an cele mai noi producţii teatrale autohtone care se încadrează în tematicile, 

misiunea şi conceptele pe care festivalul şi le asumă an de an.  În acelaşi timp, asociaţia ColectivA, membră a 
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“Fabricii de pensule” şi iniţiatorul festivalului „Temp’s d’image”, se remarcă printr-o activitate semnificativă 

de susţinere, dezvoltare şi promovare a dramaturgiei româneşti contemporane. Dramaturgi români precum 

Bogdan Georgescu sau Geanina Cărbunariu îşi găsesc locul printre producţiile acestei asociaţii. Acest cadru 

artistic se dovedeşte a fi unul dintre principalii deschizători de drumuri în ceea ce priveşte forme şi structuri 

teatrale, metode de colaborare între artişti din diverse domenii, moduri de colaborare între structuri de stat şi 

structuri independente, contribuind semnificativ la dezvoltarea şi îmbunătăţirea situaţiei teatrului românesc. 
 

17th  December 2014 

9:10 –12:30 - PARTICIPANTS REGISTRATION 

FACULTY OF SCIENCES AND ENVIRONMENT / FORINFO ROOM  

ORAL SESSION (9.30 – 13.00)  

Chairpersons: MICHAELA DOBRE & MOLDOVANU SIMONA 

Topic: Engineering & Technologies 

1 Carmelia Mariana Dragomir, Mirela Voiculescu, 
Daniel-Eduard Constantin, Lucian Puiu Georgescu 
 
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati 

Analiza dispersiei spațiale a PM10 si NO2 intr-o zona urbana 
 
Abstract: Acest studiu prezintă o analiză a variațiilor sezoniere ale concentrațiilor de NO2 si PM10 
folosind modelul de dispersie METI-LIS aplicat intr-o zonă urbană din România. Influența parametrilor 
meteorologici asupra concentrațiilor observate sunt luate în considerare. Modelul este bazat pe 
concentrațiile de NO2 sau PM10 măsurate (în fiecare oră) și parametrii meteorologici, și estimează 
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distribuția spațială a concentrației NO2 sau pm10 la nivelul solului. Calitatea aerului este, în general, mai 
buna primăvara și vara față de celelalte două sezoane. Factorii meteorologici care afectează PM10 sunt 
umiditatea și viteza vântului. Valorile sezoniere medii pentru NO2 au variat de la 9.60 μg / m3 în vara 
anului 2009 la 33.63 μg / m3 în iarna 2011. O modalitate de monitorizare a poluării atmosferice este si 
estimarea emisiilor antropice. Emisiile de PM10 scad de la 304.75 t în 2009 la 78.01 t în 2012. Rezultatele 
modelelor de dispersie arată că calitatea aerului se poate schimba brusc între puncte de la câțiva metri 
distanță. Emisiile de PM10 cresc spre centrul orașului si sunt în general mai ridicate în vecinătatea 
străzilor aglomerate și a drumurilor. 

2 Carmen Lidia Chitescu1,,  Alida Adriana Maria (Linda) 
Stolker2, Anca Ioana Nicolau1 

 
1University Dunarea de Jos Galaţi - Faculty of Food 
Science and Engineering, Str. Domnească 111, 
800201, Galaţi, Romania 
2RIKILT – Wageningen University and Research, P.O. 
Box 230; 6700 AE  Wageningen, The Netherlands 
 

Survey of pharmaceutical and antifungal residues in Danube river on Romanian territory using the Q-
Exactive High Resolution - Mass Spectrometer 
 
Abstract: Following various surveys and studies, pharmaceuticals have been recognized as emerging 
environmental contaminants.  
The occurrence of 77 pharmaceuticals and antifungal residues in Danube river on Romanian territory 
was studied by utilizing solid-phase extraction (SPE) and LC-Q Exactive Orbitrap high resolution MS. The 
high mass resolution of 50,000 full width at half maximum (FWHM) and corresponding narrow mass 
windows permitted a very selective and sensitive detection of the analytes in complex matrix. A single-
laboratory validation procedure was carried out evaluating selectivity, sensitivity, linearity, precision and 
accuracy. The method showed satisfactory analytical performance for precision trueness and sensitivity.  
The evaluation of recovery concluded that 57% of compounds show recoveries higher than 90% and 13% 
of compounds that show recoveries between 90% and 70%.  
The level of detection was lower than 5 ng l-1 for 51% of the compound, between 5-10 ng  l-1 for 13%  
and lower than 50 ng  l-1 for 17%. 18% of compounds including neomycin, spectinomycin, doxycycline, 
ibuprofen, paracetamol, nystatin, couldn’t be detected in the water sample. The linearity of the 
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analytical methods was demonstrated plotting the calibration curves for each compound. Correlations of 
R2>0.99 were obtained for 80 % of detected compounds, over a concentration range 2,5–50 ng L−1.  
Average mass accuracy in this experiment ranged within 0.2-3 ppm. The Q Exactive HR-MS system is 
equipped with a quadrupole mass filter, providing the capability of “data-dependent” fragmentation 
which enables the confirmatory analysis using the same equipment. A confirmatory analysis was run for 
positive samples. Twenty samples of Danube water and affluents – Olt, Arges, Siret - were collected in 
May, July, August, October 2014. The sampling locations cover the Danube river basin on Romanian 
territory including Danube Delta, and was chosen in order to reveal the pollution source.  
The results show a high contamination with pharmaceutical residue of the Danube river and its affluents. 
Twenty-eight compounds were identified in the selected samples such as: sulfamethoxazole, 
carbamazepine, diclofenac, erythromycin, tylosin, indomethacin, ketoprofen, piroxicam, flumequine, 
trimethoprim, together with antifungals like thiabendazole, miconazole, enilconazole, carbendazim. 
Diclofenac was identified in higher concentrations of 166 ng L-1, and 76 ng L-1 respectively in Argeș and 
Danube river.  Carbamazepine was identified in 17 samples, with a higher concentration of 40 ng L-1 in 
Argeș river. 
The results confirmed that the method is suitable for screening of selected compounds and highlight the 
necessity of eliminating these pollutants in the wastewater treatment plants before their discharge into 
the environment.  

3 D.E. Constantin1, M. Voiculescu1, C. Dragomir1, L. 
Georgescu1, A. Merlaud2, M. Van Roozendael2 

1 Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati 
2 Belgian Institute for Space Aeronomy, Brussels, 
Belgium 

Observatii mobile DOAS la bordul unui autoturism, in-situ si aeropurtate realizate in cadrul campaniei 
de masuratori privind calitatea aerului AROMAT 2014 
 
Abstract: In aceasta lucrare sunt  prezentate rezultatele preliminare obtinute in urma participarii 
Universitatii Dunarea de Jos Galati (UGAL), Facultatea de Stiinte si Mediu, in cadrul campaniei 
internationale de masuratori privind calitatea aerului AROMAT2014 (Airborne ROmanian Measurements 
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of Aerosols and Trace gases).   UGAL  a fost reprezentata prin intermediul a doi cercetatori postdoc  ce 
au fost implicati in toate tipurile de activitati stiintifice desfasurate in cadrul acestei campanii de 
masuratori. Campania de masuratori s-a desfasurat in perioada 1-14 septembrie 2014 in orasele 
Bucuresti si Turceni. In aceasta lucrare vor fi prezentate rezultatele preliminare obtinute in urma 
masuratorilor mobile DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy), masuratori realizate cu 
ajutorul unui auto-laborator mobil si masuratori DOAS aeropurtate utilizand un avion fara pilot (UAV).  

Topic: Social Sciences 

4 Boboacă Iuliana-Valentina 

Universitatea din Pitesti 

Modalitate și negație în Cronica Universală de Mihail Moxa 
 
Abstrract: Acest studiu se axează pe structurile negative, analizate ca operatori modali în Cronica 
universală, lucrare scrisă de Mihail Moxa la 1620. Negaţia generează de cele mai multe ori acte de 
vorbire nonfactive, negând, odată cu verbul, întreg conţinutul propoziţional. Ea este strâns legată de 
modalitate, întrucât presupune o alegere de către locutor în alternativa afirmativ-negativ. 

5 Groparu-Spiţă (Chifane) Cristina 

Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati 

Literature for Children in the Light of Modern Translation Theories 
 
Abstract: İn spite of its independence and distinctive status, translating literature for children still 
triggers the necessity for the translator to resort to the tools of both traditional and modern theories 
which are more likely to be applied in the case of literary texts originally written for or subsequently 
included in this kind of literature.  
From such a perspective, this paper will take into consideration those modern translation theories 
focusing upon the ideas of interdisciplinariness and multiperspectivism (the prototype theory, the 
polysystem theory, the skopos theory, the corpus-based translation and the audiovisual theory). The aim 
is to prove that translators should be aware of and prepared to apply some of the theoretical concepts 
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designed to help them in their attempt to fulfill the target readers’ expectations. 

6 Praisler  Alexandru 
 
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati 

A Study on the Linguistic Policies and Practices Regarding Translation and Interpreting Services 
Adopted by Public Institutions in Galati. Partial Research Findings 
 
Abstract: The topic chosen is relevant for the present day European context, makes research in the 
humanities serve societal goals and has the potential of ensuring a more dynamic role to the University, 
conferring national and international visibility to the higher education institution. The study aims at 
generating knowledge related to the procedures in place at present in local public institutions so as to 
ensure efficient communication and to offer quality services to English speaking foreign citizens. It is 
used in view of identifying good practices and existing flaws, and of advancing possible solutions to the 
problems of intercultural communication in the public space. The institutions contacted so far for 
relevant data processing are: The Galati Inspectorate of Police; “St. Andrew’s” Hospital, Galati; “Dunarea 
de Jos” University of Galati. The Galati Town Hall and The Galati Tribunal remain to be approached in the 
following months. 

7 Mihaela-Carmen Muntean, Daniela Ancuta Sarpe, 
Rozalia Nistor, Costel Nistor 
 
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati 

Rolul IT în creşterea competitivităţii firmelor din sectorul serviciilor în comerţul exterior al României 
 
Abstract: Obiectivul fundamental al cercetării îl constituie identificarea rolului tehnologiei 
informaţionale şi a comunicaţiilor în creşterea competitivităţii la nivel de firme din sectorul terţiar pentru 
a obţine un răspuns flexibil şi rapid al strategiilor de firmă pentru creşterea competitivităţii comerţului 
exterior românesc, ţinând cont şi de contextul actual al crizei economico-financiare atât la nivel naţional 
cât şi regional şi mondial. Alegerea sectorului IT ca domeniu de cercetare pentru stabilirea 
competitivităţii firmelor din sectorul serviciilor, în comerţul exterior al României este motivată de faptul 
că firmele din sectorul terţiar au un rol important în dezvoltarea economiei determinând creşterea 
competitivităţii firmelor din toate sectoarele de activitate prin tehnologii şi pachete software. 
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POSTER SESSION (9.30 – 13.00)  

Chairpersons : DOBRE MICHAELA & CARMEN LIDIA CHITESCU1 

Topic: Engineering & Technologies 

1 Cristian-Teodor Buruiana*, Daniela Istrati, Oana 
Constantin, Camelia Vizireanu 
 
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati 

Testarea in vitro a efectului prebiotic a xilooligozaharidelor prin utilizarea lor ca sursă de carbon 
pentru creșterea bacteriilor probiotice 
 
Abstract: Xilooligozaharidele (XOS) sunt molecule bioactive cu înaltă valoare adăugată și un mare 
potențial prebiotic, folosite sub formă de ingrediente pentru alimente funcționale. Xilooligozaharidele 
sunt considerate prebiotice atunci când promovează selectiv creșterea probioticelor. Prebioticele sunt 
ingrediente alimentare nedigerabile care afectează în mod benefic gazda prin stimularea selectivă a 
creșterii și/sau activității uneia sau a unui număr limitat de bacterii din colon. Probioticele sunt produse 
ce conțin microorganisme vii care influențează în mod pozitiv microbiota intestinală a gazdei prin 
prevenirea răspândirii bacteriilor patogene și promovarea creșterii și dezvoltării bacteriilor benefice.  
Obiectivul principal al acestui studiu a constat în evaluarea proprietăților bioactive a unor XOS 
comerciale obținute din tărâțe de grâu (produs prebiotic experimental furnizat de către firma Enzymes 
& Derivates S.A., Romania), ca sursă de carbon pentru creșterea tulpinilor de bacterii probiotice 
(Bacillus subtilis și Bacillus licheniformis) izolate dintr-un aditiv furajer probiotic folosit pentru hrana 
animalelor (BioPlus® Ultra). În urma aplicării design-ului experimental Plackett-Burman (18 experimente 
cu 7 variabile independente și 2 nivele de variaţie) și realizării testelor de fermentare in vitro prin 
incubarea coloniilor de bacterii la temperatura de 25 °C, timp de 48 ore, s-a demonstrat o creștere 
bacteriană maximă de 6,03 log UFC/mL (pentru Bacillus subtilis) și 5,8 log UFC/mL (pentru Bacillus 
licheniformis). Ordinea componentelor individuale care prezintă un efect pozitiv asupra creșterii Bacillus 
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subtilis și Bacillus licheniformis a fost reprezentată de XOS și timpul de reacție, demonstrând astfel 
eficacitatea XOS ca sursă de carbon pentru creșterea bacteriilor probiotice. 

2 Florin Soptica, Corina-Aurelia Zugravu, Anca-Ioana 
Nicolau 
 
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati 

Romanian food consumption patterns reveal high dependency on consumer related variables for 
microbial food safety risk analysis 
 
Abstract: Introduction: Effective risk analysis cannot be apprehended without the scrupulous 
consideration of consumer aspects. Within risk characterization, exposure assessment includes as a final 
step the modelling of food consumption. Two types of data are used in addressing exposure to 
microbial hazards: data on consumer behaviour and data on food consumption. Aims: Food 
consumption data sets were employed to devise scenarios and model the impact that consumer storage 
times, extent of cross-contamination and cooking times and temperatures could have on the microbial 
safety of certain food categories. Materials and Methods: Food handling scenarios were constructed for 
high risk food categories based on EFSA’s FoodEx2 food classification system and on generic food 
preparation and handling methods. Food consumption data sets were collected and analysed so as to 
clearly describe how the data were used in the models, including any assumptions used in arriving at 
specific estimates. Employed models were chosen in accordance with recommendations by WHO/FAO 
on exposure assessment to microbiological hazards in food. Results: Analysis of food consumption data 
resulting from prospective seven-day dietary surveys revealed – with little variation due to geographical 
region, education and gender, and with significant variation due to habitat and age – that an extensive 
part of the Romanian diet is comprised of domestically prepared foods. Furthermore, risk estimates 
based on food handling scenarios revealed a high reliance of exposure levels to microbial hazards on 
food handling variables.  Conclusion: Consumer related data have a significant impact on risk estimates 
and therefore accurate comprehensive microbial risk assessments cannot be performed in Romania 
without valid information on food handling practices. Segmentation analyses – accounting for region, 



 

22 

POSDRU/159/1.5/S/138963 - The Doctoral & Post-Doctoral Students’ Symposium, 16th - 17th December 2014 

"Dunarea de Jos" University of Galati 

habitat, ethnicity, age, gender and education – are required to address the inherent variation within the 
country and produce consistent data. 

3 Elena Bocioc1, Victor Cristea1, Neculai Patriche2, 
Iulia Grecu1, Marian Tiberiu Coadă1, Ştefan Mihai 
Petrea1 

 
1) University „Dunarea de Jos” of Galaţi 
2)  Institute for Research and Development in 
Aquatic Ecology, Fishing and Aquaculture,  Galati, 
Romania. 

Evaluarea bioeconomică a unui sistem recirculant comercial pentru creşterea intensivă a crapului 
în condiţiile utilizării probioticelor 
 
Abstract: Analiza rentabilităţii unităţilor de creștere permite dezvoltarea şi evaluarea sistemelor de 
producţie din acvacultură, precum şi a tehnicilor de conducere la nivel operaţional şi strategic. 
Determinarea rentabilității potențiale a unei ferme pisciole corespunzătoare unor indicatori de 
performanță, pentru diferite niveluri investiționale, se poate realiza prin analiza modului în care 
modificările survenite influențează rentabilitatea, depistând astfel nivelul optim al producției în 
condițiile minimizării costului. În acest studiu, proiecţia financiară s-a realizat pentru o fermă de 
creştere intensivă a crapului (Cyprinus carpio, Linnaeus 1578) în condiţiile utilizării probioticelor cu o 
capacitate totală de 35 tone/an. Principalele rezultate economice obţinute pe un ciclu de productie 
(exprimate în €) fac referire la: cheltuielile totale în valoare de 120.298 €; costul unitar de producţie de 
3.49 €; veniturile totale în valoare de 133.000 €; preţul de vânzare unitar de 3.8 €; profitul brut în 
valoare de 12.702 €; impozitul pe profit de 2.032 € şi profitul net de 10.670 €. Drept urmare, aceste 
rezultate demonstrează faptul că, o unitate de producţie (fermă piscicolă) care are drept obiect de 
activitate creşterea crapului în sistem recirculant de acvacultură în condiţiile utilizării probioticelor este 
fezabilă din punct de vedere economic. Calculul cost-beneficiu realizat evidenţiază rentabilitatea 
sistemelor de creştere intensivă, în general, şi a tehnologiei de creştere a crapului în sistem recirculant, 
în particular. Activitatea economică întreprinsă pentru creşterea crapului, până la o talie 
comercializabilă, într-un sistem recirculant de acvacultură în condiţiile utilizării probioticelor ca 
bioaditivi alimentari, s-a dovedit a fi rentabilă atât pe termen scurt (pe durata unui ciclu de producţie), 
cât şi pe termen lung (pe durata a 6 ani). În urma experimentărilor tehnologiei de creştere a crapului în 
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sistemul recirculant, în condiţiile utilizării probioticelor se ramarcă aplicabilitatea acestora redată prin 
îndeplinirea dezideratelor tehnice, ecologice şi economice care certifica fezabilitatea acestora în 
acvacultură. 

4 Moldovanu Simona, Luminita Moraru 
 
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati 

Textural analysis of the degenerative disease 
 
Abstract: The aim of the our research is to developed the textual models that can characterize the 
texture of brain MR images, that derived from the patients with cerebral degenerative disease. Two 
quality measures as edge-based structural SIMilarity ESSIM index (based on edges, contrast and 
luminance components) and  feature-similarity FSIM index that both mimic the Human Visual System 
have been used. In order to discriminate between the neurodegenerative diseases and the normal aging 
process of the brain the following filters were used: Sobel, LoG, Gabor, Marr-Hildreth, Scharr, Sobel and 

Prewit  and three new structural operators (std33, std55, std77)  derived from standard deviation 
image features computed for different size of mask. The textural analysis of the degenerative disease in 
MR images (TAMR) has been performed in five steps: 
Step 1. The sagittal axis detection algorithm splits the image into the left and the right hemispheres. 
Step 2. ESSIM metric. The edges information overlaps with the luminance and contrast information 
provided by ESSIM to study the similarity between hemispheres. 
Step 3. FSIM metric. The FSIM provides complementary information on the image quality. 
Step 4. Statistical analysis. The performance and instability of the ESSIM or FSIM metrics are evaluated. 
VIF shows how multicollinearity affects the instability between classes (when the variables are 
considered in a multiple regression case). 
Step 5. Beta metric evaluates the preservation of the edges in the estimated images. Usually, an 
increase in this parameter indicates better performance of the filters. 
This research proves that a comprehensive texture analysis based on brain edge patterns and its 
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symmetry clearly differentiates between normal aging and neurodegenerative MR images and can be 
used in clinical applications. The results of consecrated edge detectors and structural filters have been 
carefully corroborated by the ESSIM index, FSIM index, multicolliniarity analysis and β-index. Sobel, 
Prewitt, LoG and Scharr are found the best edge detection operators.  

5 Paul Lupoae, Victor Cristea, Mariana Lupoae 

 
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati 

Pleustofite şi amfifite autohtone: sursă de hrană pentru animale şi bioaditivi valoroşi în industria 
alimentară 
 
Abstract : Cercetările exhaustive din ultmele decenii realizate pe plante,  în general, şi pe plante cu 
potenţial medicinal-alimentar, în special, însumează peste 20.000 de fitotaxoni, de pe întreg globul 
pământesc,  din care numai o zecime dintre ele sunt folosite în mod curent.  Scopul acestui studiu a fost 
identificarea si caracterizarea fitochimica (principii active) a unor resurse naturale vegetale din 
ecosistemele acvatice antropogene in vederea obtinerii de noi bioaditivi. Au fost analizate un numar de 
10 specii (pleustofite si amfifite) ce se dezvolta in masa apei sau fixate in sediment prin radacini, rizoizi 
sau frunze modificate. Rezultatele obtinute completeaza datele din literatura de specialitate privind 
identificarea si valorificarea fito-resurselor naturale acvatice.  

6 Maria Cătălina Topa1, Burada Adrian1,2, Lucian P. 
Georgescu1 
 
1Dunarea de Jos“ University of Galati, Romania 
2Danube Delta National Institute for Research and 
Development, Tulcea, Romania 

Evaluarea continuţului de metale grele prin analiza variatiilor sezoniere a metalelor grele din apă din 
complexul acvatic  Matiţa-Merhei din Delta Dunarii 
 
Abstract: Ȋn ultimii ani starea ecologică si implicit starea chimică a mai multor lacuri este puternic afectată de activităţile antropice şi diferitele tipuri de poluanti cu 

impact semnificativ asupra mediul acvatic. Prezentul studiu are ca scop evaluarea concentratiei de metale grele (Cr, Mn, Ni, Pb, Zn) 
din apă și încadrarea lor pe clase de calitate în conformitate cu Directiva Cadru Apă (nr.2000/60/CE). 
Pentru realizarea studiului au fost selectate un numar de 3 lacuri: Miazăzi, Matița și Merhei, considerate 
representative pentru complexul acvatic Matița – Merhei, situat în partea de nord-est a Deltei Dunării.  

7 Constantin Georgescu, Lorena Deleanu Rezultate privind testarea inflamabilităţii unor uleiuri vegetale pe suprafeţe calde 
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Abstract: Aplicaţiile uleiurilor vegetale în industria alimentară, dar şi ca fluide tehnice, implică riscul 
aprinderii lor pe suprafeţe calde, această lucrare prezentând rezultatele testării uleiurilor vegetale de 
rapiţă, şi de soia pe suprafeţe calde, până la aprindere (conform SR EN ISO 20823:2004). Echipamentul 
de testare a fost realizat în cadrul proiectului CEEX-M4-452 “Adoptarea şi implementarea metodelor de 
încercare pentru evaluarea conformităţii lubrifianţilor - CELUBE“ (2006-2008) şi este funcţional în cadrul 
Laboratorului LubriTest din Departamentul de Inginerie Mecanică din Universitatea “Dunărea de Jos” 
din Galaţi. Uleiul hidraulic OMV ISO VG 46, folosit drept comparaţie, are cea mai scăzută temperatură 
de inflamabilitate dintre toate uleiurile analizate. Uleiurile vegetale supuse acestui tip de test se 
comportă mult mai bine decât uleiul hidraulic. Rezultatele obţinute pot fi un punct de plecare în 
extinderea utilizării uleiurilor vegetale în aplicaţii industriale, atât ca lubrifianţi, cât şi ca fluide de lucru 
(la prelucrări mecanice, tratamente termice etc.), în concentraţii 100% sau sub formă de emulsii. 

8 Vicentiu-Bogdan Horincar1, Georgiana Parfene1, Ana 
Popa1, Tiberius Balaes2  
 
1“Dunarea de Jos” University of Galati 
2“Anastasie Fatu” Botanical Garden, “Alexandru Ioan 
Cuza” Unversity of Iasi 

Study of preliminary biotechnological conditions for Pleurotus ostreatus cultivation on submerged 
system 
 
Abstract: The aim of this study was to identify the biotechnogical conditions (i.e. inoculum 
concentration, pH and time of cultivation) for improving the yield of biomass production of Pleurotus 
ostreatus by cultivation by submerged culture conditions. The submerged cultivation was done in 
Erlenmeyer vessels in rotary shaker with controlled temperature, for 10 days at 26°C and 150 rpm. Four 
concentrations of inoculum 0.2%, 5%, 7.5% and 10%, and also three values of pH (5.0, 5.5 and 6.0) were 
tested. Also, it was tested the qualitative effect of some carbon and nitrogen sources for an optimal 
growth and multiplication of mushroom in liquid medium with agitation. The best Pleurotus ostreatus 
biomass yield (7.58 g dry biomass ·L-1) was obtained with 0.2% inoculum concentration when dry 
biomass yields increased with 30%. By using dextrose in concentration of 40 g/L and peptone and yeast 
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extract (1:1) in concentration of 5g/L have a positive influence of mycelium growth and biomass growth. 
These preliminary results will open new further studies on mushroom submerged cultivation. 

9 Dorin Butunoiu, Eugen Rusu 
 
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati 

Modelling the hydrodynamic processes at the entrance of Sulina channel 
 
Abstract: 

10 Georgel Chiriță, Gabriel Andrei, Iulian-Gabriel Bîrsan 
 
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati 

Evaluation of improvement of properties of polymer/graphene nanocomposite  
 

Abstract: Recently, the research is focused by the significant improvement of properties of 

graphene-based polymer nanocomposites. New materials are developed by modification of 

graphene/graphene oxide and used to obtain nanocomposites with differrent polymer matrix. 

It was observed that improvements of properties of graphene-based polymer nanocomposites are 

obtained even for low contents. For example, increasing the content  of the graphene platelets up 

to 1.5 wt% on epoxy matrix, led to the significant enhancements of about 40
o
 C C on glass 

transition temperature and an evidently enhanced storage modulus for higher temperature. 

Using 4% of chemically modified graphene nanosheets on the graphene/epoxy composite bring 

an enhancement of  fracture energy release rate by 200% in comparison with the neat epoxy. 

Compared to the pristine epoxy, the Young’s modulus, tensile strength and mode I fracture 

toughness of the graphene/epoxy composite containing only 0.1 wt % graphene were increased 

by 31%, 40% and 53%, respectively. 

 

 


