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REZUMAT
Teza de abilitare prezintă, în mod sintetic și documentat, rezultatele obținute de către autoare
după obținerea titlului de doctor și cuprinde trei părți principale: A. Contribuții proprii ştiinţifice,
academice şi profesionale, B. Planul de evoluţie şi dezvoltare a carierei şi C.Referinţe bibliografice.
Realizările ştiinţifice, academice şi profesionale reflectate prin publicațiile relevante,
proiectele de cercetare coordonate în calitate de director de proiect și rezultatele semnificative obținute
în activitatea didactică sunt structurate pe 2 direcții principale de cercetare.
Prima direcție de cercetare, evidențiată în capitolul I, se referă la Funcționalitatea
materiilor prime vegetale și a produselor alimentare derivate și este structurată în 3 subcapitole. În
subcapitolul I.1. se prezintă rezultatele semnificative obținute cu privire la alimentele funcționale și
dietetice obținute prin prelucrarea materiilor prime făinoase. Rezultatele obținute în acest subcapitol
sunt susținute de activitatea de cercetare desfășurată în cadru unui proiect de cercetare, derulat în
perioada 2008-2011, proiect MAKIS, cu titlul: Implementarea sistemelor tehnologice moderne de
obținere a alimentelor făinoase dietetice și coordonat de autoare în calitate de director de proiect.
Activitatea de cercetare derulată în această directie a cuprins studiul compozitiei chimice a
materiilor prime vegetale, rolul functional al acestora generat de principiile active constituente,
precum si elemente de procesare tehnologică specifice alimentelor functionale si dietetice. Au fost
obtinute, caracterizate si testate alimente făinoase dietetice si functionale din categoria produselor
hipoglucidice, aglutenice, aproteice, produse îmbogătite in fier sau destinate unor persoane cu cerinte
alimentare speciale (sugari, persoane vârstnice, etc.).
O parte din produsele funcționale obținute au fost înregistrate la OSIM ca marcă (6) și au fost
premiate la Saloane de Inventică din țară și străinătate (11 premii). În domeniul menționat autoarea a
publicat 7 cărți și manuale de specialitate, toate în calitate de prim autor sau coordonator. De
asemenea, această direcție de cercetare a fost promovată în 5 lucrări publicate în reviste cotate ISI și 4
prezentări la Conferinței Internaționale de profil.
Subcapitolul I.2 se referă la principiile active și rolul funcțional, în particular potențialul
antioxidant, antimicrobian, alelopat și antiproliferativ al plantelor medicinale și a uleiurilor esențiale.
Direcția de cercetare menționată cuprinde activitatea de cercetare a autoarei din perioada 2016-2018 și
se referă la rezultatele obținute în cadrul unui proiect Bridge, aflat în derulare, finanțat de UEFISCDI
și coordonat de autoare în calitate de director de proiect.
Cercetările efectuate în această directie se referă la compozitia chimică si rolul functional al
plantelor medicinale si al extractelor naturale, cu referire la potentialul antioxidant, antimicrobian,
alelopat si antiproliferativ al acestora. Au fost studiate cu precădere plante medicinale din familia
Lamiaceae si Apiaceae care au reprezentat materiile prime în obtinerea de uleiuri esentiale si extracte
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alcoolice. Compozitia chimică a uleiurilor esentiale, determinată prin GC-MS, precum si profilul LCMS al principalilor polifenoli, indeosebi acizi hidroxicinamici, a fost studiată în scopul stabilirii de
corelatii între principiile active constiutente si rolul functional al preparatelor naturale.
Diseminarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin publicarea unui număr de 12 lucrări cotate
ISI, din care 7 publicate în perioada 2017-2018. De asemenea, această tematică a fost abordată și în 2
cereri de brevet aflate în evaluare, precum și un brevet înregistrat. Rezultatele cercetării în acest
domeniu au fost premiate la Saloanele de Inventică Naționale și Internaționale (10 premii).
Subcapitolul I.3. se referă la funcționalitatea derivată din materii prime horticole, în particular
fructe și produsele de procesare a acestora cu valențe în industria alimentară. Obiectivele activității de
cercetare promovate în această direcție se referă la studiul principiilor bioactive din fructe, influența
genotipului, dar și a procesului tehnologic de prelucrare asupra conținutului de compuși funcționali din
materiile prime și produsele derivate. Relevante pentru această tematică sunt cele trei lucrări ISI a
căror rezultate parțiale sunt evidențiate în prezenta teză de abilitare.
A doua direcție principală de cercetare, dezvoltată în capitolul al doilea, se referă la
Inocuitatea alimentară a materiilor prime vegetale și a produselor alimentare derivate din acestea.
Rezultatele originale obținute pe această direcție de cercetare sunt structurate în două subcapitole.
Subcapitolul 2.1. prezintă rezultatele cu privire la contaminarea fungică și cu micotoxine a produselor
de origine vegetală, iar capitolul 2.2. cuprinde aspecte legate de incidența pesticidelor. Activitatea
publicistică, exprimată prin cărți de specialitate și manuale în domeniul menționat, cuprinde 6
realizări, din care 5 în calitate de unic, prim autor sau coordonator.
Contaminarea cu micotoxine a materiilor prime de origine vegetală a fost studiată pe parcursul
a două proiecte de cercetare, coordonate de autoare în calitate de director de proiect, un proiect
SEERA-NET PLUS derulat în perioada 2010-2012 în colaborare cu universități din Serbia și Croația
și unul finanțat de UEFISCDI, în perioada 2004-2006. Rezultatele cercetării au fost diseminate prin
publicarea a 3 lucrări cotate ISI și prezentate în teza de abilitare. Parte din rezultatele cercetării au fost
publicate într-un volum, în limba engleză, cu titlul: Occurence of fungi and mycotoxins in cereals and
medicinal plants from Romania-Serbia-Croatia area, coordonat de autoare. Studiul micotoxinelor și a
posibilității de reducere a contaminării produselor alimentare a fost aprofundat și în cadrul unei burse
DAAD finanțate de către Guvernul German în anul 2008, cu titlul: „Cercetări privind contaminarea
cerealelor cu micotoxine“.
Obiectivele acestei directii de cercetare se referă la monitorizarea contaminării cu micotoxine
a cerealelor, plantelor medicinale si produselor derivate si elaborarea de strategii privind reducerea
impactului fungic în industria alimentară.
Rezultatele obtinute au evidential incidența ridicată a fungiilor micotoxigene si a metabolitilor
secundari elaborati în cerealele si plantele medicinale prelevate din vestul României, corelată cu
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conditiile improprii de depozitare, recoltare sau prelucrare a materiilor prime de origine vegetală.
Gestionarea eficientă a impactului negativ al micotoxinelor în produsele de origine vegetală este
posibilă prin abordarea unor sisteme tehnologice naturale de preventie si decontaminare în câmp,
depozite si unități de procesare. In acest sens, a fost subliniat rolul pozitiv al extractelor naturale
obtinute din subproduse de vinificație în inhibarea dezvoltării fungice si a elaborării de micotoxine,
precum si eficiența utilizării uleiurilor esentiale ca agenți antifungici în agricultura organică si
industria alimentară.
A doua direcție de cercetare aferentă studiului inocuității alimentare, se referă la identificarea,
dozarea și posibilitățile de reducere a pesticidelor din lanțul trofic. În acest sens, autoarea a
coordonat, în calitate de director de proiect, în perioada 2007-2010 un proiect de cercetare cu finanțare
UEFISCDI, Program IDEI, PNCD II. Rezultatele obținute cu privire la biodegradarea glifosatului
realizate prin tehnica izotopilor marcați, au fost valorificate în 2 lucrări cotate ISI, precum și într-o
carte de specialitate. De asemenea, în contextul direcției de cercetare menționate s-a derulat și bursa
DAAD obținută în anul 2004, în cadrulInstitutului pentru Protecția Plantelor Stuttgart Germania.
Întreaga perioadă profesională a autoarei, derulată după sustinerea tezei de doctorat, a fost
marcată de realizări științifice în domeniul analizei, controlului materiilor prime de origine vegetală și
a tehnologiilor de obținere a alimentelor, dar și de studii privind incidența contaminanților în lanțul
trofic și strategiile de reducere a acestora. Activitatea autoarei după sustinerea tezei de doctorat s-a
concretizat în: 11 cărti și manuale de specialitate (10 în calitate de unic, prim autor sau coordonator),
10 titluri de proprietate intelectuală (1 brevet de invenție, 6 mărci înregistrate la OSIM și 3 cereri de
brevet în curs de evaluare), 33 lucrări cotate ISI, 2 lucrări în volume indexate ISI Proceedings, 21
proiecte de cercetare (5 în calitate de director de proiect), 36 premii obținute la Saloane de Inventică și
9 lucrări ISI premiate, 2 burse DAAD finanțate de Guvernul German. Vizibilitatea internațională a
autoarei este cuantificată prin: indice Hirsch conform WOS și Scopus (7), respectiv 10 conform
Google Scholar.
În ultima parte a tezei de abilitate este prezentat planul de evoluție și dezvoltare al carierei,
precum și direcțiile viitoare de cercetare.
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ABSTRACT
This Habilitation Thesis summarizes in a synthetic and documented way the results obtained
by the author after obtaining the PhD title, being structured in three parts: A. Own scientific, academic
and professional contributions, B. Evolution plan and career development and C. References.
The scientific, academic and professional achievements reflected through relevant
publications, research projects coordinated as project manager and the significant results obtained in
the didactic activity, are structured on two main research directions.
The first research direction, highlighted in Chapter I, refers to the Functionality of vegetal
raw materials and derived food products, and is structured in 3 subchapters. In subchapter I.1 are
presented the significant results obtained regarding the functional and dietary food products obtained
by processing the raw materials. The results obtained in this subchapter are supported by research
developed within the framework of a research project, carried out during 2008-2011, MAKIS project,
with the title: Implementation of modern technological systems for the dietary food production and
coordinated by the author as project manager.
The research carried out in this direction included the study of the chemical composition of
vegetable raw materials, their functional role generated by the active principles, as well as
technological processing elements specific to functional and dietetic foods. Dietary and functional
foods from the category of hypoglucid, gluten free, protein free, iron-enriched products or for people
with special dietary requirements (infants, elderly people, etc.) were obtained, characterized and
tested.
Some of the functional products obtained, were registered at Romanian State Office for
Inventions and Trademarks (OSIM) as trademarks (6) and were awarded at the Invention Salons in the
country and abroad (11 awards).In the earlier mentioned domain, the author published 7 books and
specialty manuals, all as first author or coordinator. Also, this research direction was promoted in 5
papers published in ISI quoted journals and 4 presentations in the International Conferences.
Subchapter I.2 refers to the active principles and the functional role, in particular the
antioxidant, antimicrobial, allelopathic and antiproliferative potential of medicinal plants and essential
oils.The mentioned research direction includes the research activity of the author from 2016-2018 and
refers to the results obtained in a Bridge research project, which is in progress, funded by UEFISCDI
Romania and coordinated by the author as project manager.
Research in this direction was focused on the chemical composition and the functional role of
medicinal plants and natural extracts, with reference to their antioxidant, antimicrobial, allelopathic
and antiproliferative potential. In particular, Lamiaceae and Apiaceae herbs have been studied, which
have been the raw materials for the production of essential oils and alcoholic extracts. The chemical
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composition of essential oils determined by GC-MS as well as the LC-MS profile of major
polyphenols, in particular hydroxycinnamic acids, has been studied to establish correlations between
the active principles and the functional role of natural preparations.
Dissemination of the research results was achieved by publishing 12 ISI quoted papers, of
which 7 were published between 2017 and 2018.This theme was also approached in 2 patent
applications, which are under evaluation, as well as a registered patent. The research results in this
area were awarded in the National and International Invention Salons (10 awards).
Subchapter I.3 is related to the functionality derived from horticultural raw materials, in
particular fruits and their processing products with valences in the food industry.
Objectives of the research activity promoted in this direction refers to the study of bioactive
principles in fruits, the influence of genotype, but also of the technological processing on the
functional compounds content from raw materials and derived products. Relevant to this theme are the
3 ISI papers whose partial results are highlighted in this habilitation thesis.
The obtained results highlighted the incidence of mycotoxin and secondary metabolites
developed in cereals and medicinal plants taken from western Romania, correlated with improper
conditions of storage, harvesting or processing of raw materials of vegetal origin. Efficient
management to reduce the impact of mycotoxins in vegetable products is possible by approaching
natural technological systems regarding the prevention and decontamination in field, warehouses and
processing units. In this respect, the positive role of the natural extracts obtained from by-products of
winemaking in the inhibition of fungal growth and the development of mycotoxins, as well as the
efficiency of the use of essential oils as antifungal agents in organic agriculture and food industry, was
emphasized.
The second main research direction, developed in the second chapter, is associated with
Innocuity of vegetal raw materials and food products derived there from.
The original results obtained in this research direction are structured into two subchapters.
Subchapter 2.1 presents the results regarding fungal and mycotoxins contamination of vegetal
products and subchapter 2.2 contains aspects related to the incidence of pesticides. The publishing
activity, expressed by books and manuals in the mentioned field specialty, it comprises 6 outputs, 5 as
a single, first author or coordinator.
The mycotoxins contamination of the vegetal raw materials was studied during two research
projects coordinated by the author as project manager, one project SEERA-NET PLUS carried out
during 2010-2012in collaboration with universities from Serbia and Croatia and another one funded by
UEFISCDI Romania, during 2004-2006. Research results were disseminated through the publication
of 3 ISI quoted papers and presented in the habilitation thesis. Parts of the research results were
published in a volume, in English, titled: Occurrence of fungi and mycotoxins in cereals and medicinal
vi
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plants from Romania-Serbia-Croatia area, coordinated by the author. The study of mycotoxins and
the possibility of reducing food contamination it has been studied in more detail in a DAAD
scholarship financed by the German Government in 2008, entitled "Research regarding the
mycotoxins contamination of cereals".
The objectives of this research direction are to evaluate the contamination with mycotoxins of
cereals, medicinal plants and derived products and to develop strategies for reducing the fungal impact
in the food industry.
The second research direction related to the study of food innocuity refers to the identification,
dosing and possibilities of reducing the pesticides in the food chain.
In this regard, the author coordinated, as project manager, during 2007-2010 a research project
with funding from UEFISCDI Romania, IDEI Program, PNCD II. The results obtained regarding
glyphosate biodegradation achieved by the marked isotopic technique, were capitalized in 2 ISI quoted
papers, as well as in a speciality book.
Also, in the context of the mentioned research direction, a DAAD scholarship was obtained in
2004 at the Institute for Plant Protection in Stuttgart Germany.
The entire professional period of the author, carried out after obtaining the PhD degree, has
been marked by scientific achievements in the field of analysis, control of vegetal raw materials and
food technology but also studies on the contaminants incidence in the food chain and strategies to
reduce them.
The author activity, after obtaining the PhD degree, can be quantified in: 11 speciality books
and manuals (10 as unique author, first author or coordinator), 10 intellectual property rights (1 patent,
6 trademarks registered at Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM) and 3 patent
applications under evaluation), 33 papers quoted ISI, 2 papers in volumes indexed ISI Proceedings, 21
research projects (5 as project manager), 36 awards obtained at Salons of Invention and 9 ISI papers
awarded, 2 DAAD scholarships financed by the German Government. The international visibility of
the author is quantified by: Hirsch index according WOS and Scopus (7), respectively 10 according to
Google Scholar data base.
In the last part of the thesis is presented the evolution plan and career development as well as
the future directions of research.
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