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-În curs de finalizare
o Anca FĂRCAŞ: “Cercetări privind posibilităţile de valorificare a biomasei rezultate ca

subprodus în procesul de obţinere al berii ”, 2014;
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rol antioxidant şi antimicrobian în Salvia Officinalis. L. ”, 2016;
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o Tofană Maria, (2006). Aditivi alimentari-Interacţiunea cu alimentul. Ed. AcademicPres
Cluj-Napoca.
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Proiecte, granturi obținute prin competiții naționale și internaționale:
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prin aplicarea unor soluţii eficiente de procesare şi a procedurilor specifice igienei
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