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REZUMAT- TEZA DE ABILITARE 

 

REZUMAT 

Această teză de abilitare prezintă cele mai importante rezultate obţinute în activitatea mea 

academică şi de cercetare, în cadrul Departamentului Ingineria Produselor Alimentelor, al Facultăţii 

Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor, din Universitatea Valahia Târgovişte, după susţinerea tezei 

de doctorat.  

Teza de abilitare, intitulatã ”Cercetări şi aprecieri asupra respectării siguranţei alimentare 

în contextul obţinerii unor produse eco-inovative prin aplicarea tehnologiilor moderne de 

procesare” evidențiază rezultatele relevante obținute în cercetarea ştiinţificã desfășurată după anul 

2004.  

Lucrarea este structurată în 2 secțiuni, A și B. Secțiunea A cuprinde rezumatul tezei de abilitare 

redactat în limbile română și engleză. Secţiunea B (realizări ştiinţifice, profesionale, academice şi 

planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei) este structurată în subsecțiunile B1, B2, B3 și B4. 

În cadrul subsecțiunii B1 (realizări ştiinţifice) sunt prezentate principalele teme de cercetare 

abordate, care au stat la baza realizării acestei teze de abilitare şi anume: Impactul contaminanţior asupra 

calității produselor alimentare; Obţinerea unor produse eco-inovative prin aplicarea tehnologiilor 

moderne de procesare; Obţinerea de sucuri probiotice de legume și fructe cu rol funcțional.  

Capitolul (1) ”Impactul contaminanţior asupra calității produselor alimentare” prezintă 

rezultatele obținute în urma efectuării cercetărilor legate de identificarea și dozarea celor mai nocivi 

contaminanți ai alimentelor, atât chimici cât și microbiologici. Sunt prezentate grupele de alimente, 

tipul contaminanților, metodele de dozare și concluziile studiilor întreprinse. Produsele alimentare 

folosite în studiile aferente acestui capitol au fost carnea și produsele din carne, obținute prin procedee 

tehnologice convenționale și tradiționale. Contaminanții chimici dozați au fost: metale grele, 

hidrocarburi policiclice aromatice, nitriți, pesticide. Pentru investigarea substanțelor chimice care 

aparțin acestor grupe au fost folosite metode complexe de analiză, precum HPLC, ICP-MS, GS-MS, 

ED-XRF, AAS. Rezultatele și concluziile prezentate au evidențiat diferențe între categoriile diverse de 

produse din carne, atât în privința metodelor de obținere, cât și a compoziției. Cercetările au fost 

realizate în cadrul unui grant internațional ”The monitoring of the polycyclic aromatic hydrocarbons 

level in the food chain of meat products with a view to health risk assessment by the benchmark  

dose concept” și al unui proiect național finanțat prin mecanismul EEA - Cercetare în Sectoare 

Prioritare, ”Aspecte legate de siguranta alimentara a preparatele tradiţionale din carne şi peşte, 

din Romania si Norvegia”, la ambele având calitatea de director.  

Capitolul (2) ”Obţinerea unor produse eco-inovative prin aplicarea tehnologiilor moderne 

de procesare” conține informații despre o serie de cercetări, care au avut ca obiect de studiu anumite 
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produse vegetale, folosite la obținerea unor alimente inovative, datorită unor proprietăți deosebite pe 

care le prezintă: antioxidante, antiseptice, colorante, enzimatice. Scopul primordial a fost de a înlocui 

aditivii chimici, obținuți prin sinteză și folosiți ca ingrediente în preparatele din carne, cu adaosuri 

vegetale cu proprietăți asemănătoare, astfel încât să se obțină produse finite sigure din punct de vedere 

al inocuității. Pentru cercetarea inovativă au fost folosite fructe uscate de merișor, pulbere din tescovină 

de struguri roșii, suc de sfeclă roșie, suc de morcov, extract de semințe de struguri, avocado și diverse 

plante condimentare. Tehnologiile experimentale aplicate au fost adoptate în vederea obținerii unor 

produse noi, naturale, care își păstrează calitățile pe toată perioada de valabilitate și sunt apreciate de 

consumatori. Inovarea în domeniul cercetării a făcut posibil transferul interdisciplinar de cunoştinţe, în 

scopul studierii unor teme orientate spre rezolvarea anumitor probleme impuse de cerinţele actuale şi 

de perspectivă, privind dezvoltarea societăţii româneşti şi care sunt de actualitate pe plan european şi 

mondial. 

Capitolul (3) ”Obţinerea de sucuri probiotice de legume și fructe cu rol funcțional” prezintă 

o parte din cercetările efectuate în cadrul grantului CNCSIS tip A nr. 1086/2005 și al proiectului de 

cercetare exploratorie PN-II-ID-PCE-2008-2 (cod ID_1359) unde am fost membră în echipele de 

cercetare. Studiile au avut ca obiective principale: analizarea factorilor care influențează fermentația 

lactică a sucurilor de legume și fructe în vedrea obținerii produselor probiotice; studierea parametrilor 

cinetici ai creșterii și producției de acid lactic cu Bifidobacterium lactis BB12 în sucuri de varză; analiza 

de calitate a materiilor prime și a produselor finite obținute prin tehnologii experimentale. A fost 

prezentată prelucrarea datelor în dinamică, aceasta făcând posibilă modelarea interdependenţei dintre 

diferiţi indicatori microbiologici şi fizico-chimici, obţinându-se concluzii referitoare la modalitățile de 

control al factorilor de mediu care determină evoluţia proceselor de fermentaţie lactică a sucurilor de 

legume și fructe. 

În cadrul subsecțiunii B2 (realizări profesionale și academice) a fost prezentată implicarea 

personală în activitatea publicistică, în coordonarea proiectelor de cercetare, a lucrărilor aferente 

examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi 

publicistică dupã susținerea tezei de doctorat  se poate sintetiza astfel: am contribuit la elaborarea a 11 

cărţi editate în edituri CNCSIS (3 unic autor, 3 prim autor şi 5 coautor), a unui capitol publicat într-o 

carte editată la o editură internatională de prestigiu, publicarea a 13 articole cotate ISI Thomson Reuters 

și indexate ISI Proceeding, 33 articole în revistele și volumele unor manifestări științifice indexate în 

alte baze de date internaționale și 29 publicaţii in extenso și rezumat, apărute în lucrări ale principalelor 

conferinţe internaţionale și naționale de specialitate, cu recenzori, neindexate, (în calitate de autor unic, 

principal, corespondent sau coautor). Lucrările științifice au avut vizibilitate națională și internațională, 

citările conducând la un indice Hirsch Google Scholar 5 și Hirsch ISI Web of Science 2. De asemenea, 

am făcut parte din 2 comisii pentru susținerea tezei de doctorat și din 6 comisii pentru ocuparea 

posturilor de conferențiar universitar și șef lucrări. Am participat în calitate de membru sau director la 
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finalizarea cu succes a 9 granturi de cercetare (Biotech, CNCSIS, CEEX, Parteneriate, TREHB (finanțat 

de NIH/Fogarty International Center), Cercetare în sectoare prioritare, PN III - Dezvoltarea sistemului 

naţional de cercetare – dezvoltare, Subprogramul Resurse Umane). Au fost obținute 2 premii CNCSIS 

pentru lucrări publicate în reviste indexate ISI, la una dintre acestea fiind prim autor și 1 premiu pentru 

cea mai bună prezentare la SGEM 2018 Vienna GREEN Conference. În cadrul unui proiect Erasmus+, 

Acţiunea Cheie 2: Parteneriate Strategice, Contract nr. 2014-1-RO01-KA200-002931, ”Let’s 

make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school 

education”, am contribuit alături de membrii din echipa proiectului la editarea a 3 Ghiduri de bune 

practici (ediții bilingve): Nutriție pentru copii, Siguranța alimentelor, Educația privind știința 

alimentelor.   

În cadrul subsecțiunii B3 (planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei) este prezentat planul de 

dezvoltare a carierei universitare viitoare. În sinteză pentru activitatea academică, acesta se referă în 

esență la perfecţionarea teoretică şi practică continuă, prin consultarea ultimelor apariţii editoriale şi 

studierea articolelor ştiinţifice publicate în reviste și jurnale din domeniile ingineriei alimentare, dar și 

conexe. Concomitent, voi avea în vedere promovarea şi susţinerea excelenţei şi creativităţii în 

cercetarea ştiinţifică, materializate prin creşterea numărului şi a calităţii proiectelor realizate de 

colectivele de cercetare, pentru atragerea de fonduri financiare substanţiale, necesare susţinerii 

activităţii de cercetare ştiinţifică. 

Rezultatele obţinute vor fi prezentate la conferinţe, congrese, simpozioane, dar cu precădere 

vor fi publicate cel puţin două lucrări ISI pe an şi două lucrări în reviste cotate în baze de date 

internaționale, împreună cu colegii din echipele de lucru. De asemenea, un obiectiv propus pentru 

perioada viitoare este organizarea de workshop-uri cu specialişti români şi străini pentru diseminarea 

rezultatelor cercetării. Un alt obiectiv este să devin membră şi a altor organizaţii de profil, să răspund 

invitaţiilor la diferite manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate şi să îmi intensific activitatea de 

referent pentru anumite reviste şi jurnale de prestigiu, deoarece în acest mod pot să-mi asigur un 

prestigiu știinţific internaţional, dar mă pot informa și despre cele mai recente descoperiri ştiinţifice din 

aria mea de expertiză. În privinţa activităţii educaţionale mi-am propus în primul rând să menţin şi, 

acolo unde este posibil, să ridic standardele de excelenţă academică şi profesională. În acest scop îmi 

doresc să cooptez cât mai mulţi tineri (studenţi şi masteranzi) în activităţile de cercetare aplicativă, 

astfel încât să le inoculez o cultură deschisă spre obţinerea de produse alimentare adecvate din punct de 

vedere al siguranței alimentare, în acord cu reglementările europene actuale. Mi-am propus să actualizez 

anual programele analitice şi cursurile pe care le prezint studenților, iar diseminarea informațiilor să se 

realizeze prin metode moderne de predare.  

Subsecțiunea B4 cuprinde reperele bibliografice consultate, aferente secțiunilor B1 și B2, 

prezentate în ordine alfabetică. 

 


