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REZUMAT
Teza de abilitare prezintă, în mod sintetic și documentat, rezultatele obținute de către
autor 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 sau responsabil 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
Dezvoltarea de alimente funcționale, sanogene și de suplimente alimentare având densitate
nutrițională ridicată și este structurată în 3 subcapitole.
În subcapitolul I.1. se prezintă rezultatele semnificative obținute cu privire la
alimentele funcționale, sanogene - obținute prin îmbunătățirea tehnologiilor de procesare în
scopul păstrării densității nutriționale ridicate a materiilor prime valoroase utilizate. S-au
studiat aici în principal influența unor operații tehnologice (mai multe tipuri de uscare, diverse
tipuri de extracții, scheme diferite de filtrare, separare-concentrare) asupra concentrațiilor
compușilor bioactivi și s-a acționat în scopul optimizării acestor operații.
Rezultatele obținute în acest subcapitol sunt susținute de activitatea de cercetare
desfășurată în cadru unui proiect de cercetare, derulat în perioada 2005-2008, Contract de
Cercetare de Excelență cu titlul: Biotehnologii Inovative utilizate la obținerea ciupercilor
Pleurotus ca Aliment Funcțional ( BIAF) în calitate de conducător al echipei de cercetare care
avea rolul de a proiecta și dezvolta tehnologii de procesare cu impact redus asupra biocompușilor din ciupercile Pleurotus Ostreatus îmbogățite cu compuși ai borului (alimente
funcționale). Activitatea de cercetare derulată în această direcție a cuprins studiul compoziției
chimice a materiilor prime (ciuperci Pleurotus Ostreatus obținute prin tehnologie de cultivare
clasică și prin noua tehnologie care a permis îmbogățirea cu compuși valoroși ai Borului),
rolul funcțional al acestora generat de principiile active constituente, precum si mai multe
elemente de procesare tehnologică specifice alimentelor funcționale. Au fost proiectate,
realizate, caracterizate si testate diverse biotehnologii inovative - capabile care să contribuie la
realizarea unor alimente funcționale foarte valoroase din categoria produselor cu densitate
nutrițională ridicată, produse îmbogățite în oligoelemente sau destinate unor persoane cu
cerințe alimentare speciale (persoane cu sistem imunitar deficitar, persoane vârstnice, etc.).
Subcapitolul I.2 se referă la activități de cercetare care au vizat îmbunătățirea rețetelor
de fabricație a unor produse alimentare (în mod special ale unor alimente funcționale) prin
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dezvoltarea unui management performant al aditivilor alimentari (care să utilizeze
sinergismul, antagonismul și autonomia anumitor aditivi alimentari precum și înlocuirea
utilizării unor aditivi alimentari periculoși pentru sănătatea consumatorilor cu alții naturali sau
prin modificarea unor noi verigi tehnologice). Această direcție de cercetare aplicativă
cuprinde activitatea de cercetare științifică începută din perioada doctoratului și aprofundată
în mod deosebit după Contractele de cercetare din 2008 (finanțate prin Programul Phare CBC
Ro-Bg Eccoirrigation). În aceste Proiecte de cercetare s-au studiat atât influența unor
tehnologii agricole inovative în acumularea unor compuși bioactivi valoroși la plantele de
lucernă, ardei, varză și porumb cât și posibilitatea separării-concentrării unor biocompuși și
utilizarea lor ca aditivi alimentari în alimente funcționale valoroase. Tot în această direcție de
cercetare aplicativă s-a înscris și Contractul de cercetare nr 6 /13.07.2016 cu tema Cercetări
privind dezvoltarea MAF-IP și analiza toxicității acestora în diferite medii (finanțat de un
Consorțiu Universitar Italian) – prin care s-a testat toxicitatea anumitor compuși
medicamentoși în relație cu anumiți aditivi alimentari din alimente funcționale. Aceste
contracte au fost coordonate de autor în calitate de director de proiect. Direcția de cercetare
științifică, extrem de importantă pentru siguranța alimentară și sănătatea consumatorilor,
continuă și în prezent, în cadrul unui nou contract de cercetare finanțat prin PN CD-III:
SISTEM COMPLEX DE VALORIFICARE INTEGRALĂ A UNOR SPECII AGRICOLE
CU POTENȚIAL ENERGETIC ȘI ALIMENTAR (VALINTEGR) – Contract nr.9/
PCCDI/2018 - în care autorul este responsabilul proiectului P4 -”Valorificarea Potențialului
Alimentar al Culturilor Agricole Selectate (tuberculii de topinambur, semințe de sorg, turtele
rezultate de la obținerea uleiului de cânepă presat la rece” ). Această ultimă activitate a
demarat în martie 2018 și va continua până la sfârșitul anului 2020 și reprezintă o foarte
importantă provocare de cercetare științifică complex, în cadrul căreia autorul va proiecta și
realiza un nou aliment funcțional din turte de cânepă și partea vegetală superioară a plantelor
de topinambur, iar colaboratorii (cercetătorii de la IBA București și, respectiv, Universitatea
Dunărea de Jos Galați) vor realiza alte alimente funcționale din semințe de cânepă, tuberculi
de topinambur și sorg zaharat). De asemenea, așa cum au fost proiectate rezultatele
Proiectului de cercetare complex finanțat prin PN CD III (aflat în derulare până în 2020)
această tematică va fi concretizată și diseminată într-o cerere de brevet, precum și un brevet
înregistrat, un număr minim de publicații în reviste de specialitate: o lucrare cu factor de
impact și indexată ISI și două lucrări indexate BDI (în calitate de prim/autor coordonator).
Subcapitolul I.3. se referă la funcționalitatea derivată din studiul proceselor redox care
se desfășoară în diverse faze atât la nivelul materiilor prime utilizate în procesare cât și pe
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parcursul etapelor tehnologice de prelucrare. Acest studiu este absolut necesar în vederea
stabilirii corecte a parametrilor procesării, creșterii randamentului tehnologic și obținerii de
produse cu valoare adăugată ridicată și sigure pentru sănătatea consumatorilor. S-au studiat în
mod deosebit influența unor antioxidanți (polifenoli, vitamine, precursori de vitamine, ologoelemente) și a unor enzime oxidoreducătoare în anumite procese și operații tehnologice și s-au
elaborat soluții de optimizare a tehnologiilor. Relevante pentru această tematică sunt cele
două lucrări ISI din 2017 a căror rezultate sunt evidențiate în prezenta teză de abilitare.
În domeniul menționat la capitolul I, autorul a publicat o carte și un manual de
specialitate, în calitate de prim autor sau coordonator. De asemenea, această direcție de
cercetare a fost promovată în 2 lucrări publicate în reviste cotate ISI și 40 lucrări publicate în
principal în reviste cotate BDI și mai puțin în B +, în calitate de de prim-autor sau autor
coordonator.
A doua direcție principală de cercetare, dezvoltată în capitolul al doilea, se referă la
utilizarea de noi resurse (inocuitare), pentru proiectarea și construcția unor alimente în
condițiile dezvoltării sustenabile. Este o direcție specifică unor concepte valoroase din
Bioeconomie și respectă Directivele CE privind acest concept, Directivele CE privind
dezvoltarea durabilă și pe cele de combatere a risipei alimentare – fiind extrem de importantă
pentru viitorul populațiilor planetei. Rezultatele originale obținute pe această direcție de
cercetare sunt structurate în trei subcapitole.
Subcapitolul 2.1 prezintă rezultatele utilizării sistemelor de agricultură ecologică în
vederea obținerii unor produse utilizate ca alimente, extrem de valoroase nutrițional și în
același timp sigure pentru sănătatea consumatorilor (prin utilizarea în procesare a unor materii
prime sigure, organice - lipsite de urme de pesticide, hormoni, antibiotice și a unor aditivi
alimentari biologici).
Subcapitolul 2.2 prezintă aspecte importante legate de utilizarea unor resurse naturale
extrem de importante (dar folosite până astăzi mult sub potențial) în elaborarea unor alimente
și suplimente alimentare foarte importante pentru îmbunătățirea și/sau menținerea unor funcții
metabolice ale consumatorilor.
Subcapitolul 2.3 cuprinde aspecte legate de dezvoltarea de noi inputuri ecologice și
de utilizarea unor tehnologii sustenabile în proiectarea și construcția unor alimente importante
În domeniul menționat la capitolul II, autorul a publicat un manual de specialitate, în
calitate de prim autor. De asemenea, această direcție de cercetare a fost promovată în 2 lucrări
publicate în reviste cotate ISI și 18 lucrări publicate în reviste cotate BDI sau B+, în calitate
de prim-autor sau autor coordonator.
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În activitățile specifice de cercetare științifică, autorul a utilizat tehnici personalizate
de separare-concentrare a biocompușilor valoroși din plante (prin folosirea unui echipament
special - Helix Natural Product - de Extracție în Supercritic și a unor extractoare
multimodulare), tehnici de electrochimie (pentru monitorizarea modificărilor elementelor
principale sistemelor redox din cadrul proceselor de producție alimente), metode optice de
analiză (pentru analiză spectre de absorbție atomică pe flacără și în cuptor, respectiv pentru
analiza spectrelor de absorbție moleculară în domenii de UV/Viz, NIR, IR îndepărtat utilizând
FT-IR), metode biochimice de analiză, metode de chimie clinică și microbiologie. Foarte
importantă a fost pentru autor proiectarea și realizarea unei Baze complexe de cercetare
științifică în care să fie dezvoltate noi metode de lucru și de analiză în cercetare și care să fie
pregătită pentru certificare (conform cerințelor SR EN ISO 17025/2005 și versiunile ulterioare
până în 2018) și acreditare – în vederea creșterii încrederii în rezultatele acestor importante
încercări fizice, chimice, microbiologice. De aceea, autorul și-a adus o contribuție foarte
importantă la proiectarea, achiziția, testarea, utilizarea și mentenanța echipamentelor din
Laboratorul de Bioinginerie și Biotehnologii din cadrul HUB-ului de Cercetare INCESA de la
Craiova (INCESA fiind un proiect de peste 14 milioane de Euro finanțat prin POS-CCE între
2010-2015 - 256/28.09.2010 POS-CCE-A.2.-O.2.2.1. -2009-4), la care autorul a activat și
activează și în prezent în calitate de adjunct șef laborator.
Tot în cadrul Contribuțiilor proprii ştiinţifice, academice şi profesionale este evidențiat
și rolul pe care l-a avut autorul, ca Expert pe Termen Lung și Expert pe Termen Scurt în
cadrul unui Proiect POSDRU care viza îmbunătățirea Curriculumului universitar pe 10
domenii științifice diferite (proiect coordonat de Universitatea din Pitești). Au fost elaborate 2
Manuale Curriculare, iar într-unul din aceste Manuale Ghid, autorul tezei de abilitare a fost
coautor (alături de reprezentantul Autorității Naționale în Programe de Calificare și de
Responsabilul cu Asigurarea Calității la Universitatea din Pitești). De asemenea, urmare a
contribuției la acest proiect academic și profesional, autorul a fost cooptat ca și Lector la
Conferința care a detaliat îmbunătățirea programelor curriculare universitare pe 10 domenii
distincte, desfășurată la Sinaia, în 2015.
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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HABILITATION THESIS SUMMARY
THE USE OF NEW INNOCUOUS RESOURCES, DESIGNING AND
DEVELOPMENT OF NEW FUNCTIONAL FOOD BY IMPROVING
REDOX SPECIFIC FOOD INDUSTRY

The empowerment thesis presents, in a synthetic and documented way, the obtained
results by the author after achieving the title of doctor and comprises three main parts: A.
Personal scientific, academic and professional contributions, B. Career development
plan and C. Bibliographic references.
The scientific, academic and professional achievements reflected in the relevant
publications, the research projects coordinated as a project manager or project responsible and
the significant results obtained in didactic activity are structured on two main research
directions. The first research direction, highlighted in Chapter I, relates to the development of
functional, healthy foods and food supplements with high nutritional density and is structured
in 3 subchapters.
Subchapter I.1. shows the significant results obtained by improving processing
technologies in order to preserve the high nutritional density of the valuable raw materials
used for functional, healthy foods. The influence of technological operations (several types of
drying, different types of extraction, different filtration schemes, and separation-concentration
schemes) on the concentrations of bioactive compounds was studied here, and it was acted in
order to optimize these operations.
The obtained results described in this subchapter are supported by the research carried
out within the frame of a research project, that ran between 2005-2008, Excellence Research
Contract titled: Innovative Biotechnologies Used to Produce Pleurotus Mushrooms as a
Functional Food (BIAF) as the leader of the research team having the role to design and
develop low-impact processing technologies on bio compounds of Pleurotus Ostreatus
mushrooms enriched with boron compounds (functional foods). The research carried out in
this direction included the study of the chemical composition of raw materials (Pleurotus
Ostreatus mushrooms obtained by classical cultivation technology and also by the new
technology, which allowed their enrichment with valuable Boron compounds), their
functional role generated by the constituent active principles, as well as more functional
processing elements specific to functional foods. Various innovative biotechnologies have
been designed, developed, characterized and tested, being able to contribute to the
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development of very valuable functional foods in the category of products with high
nutritional density, products enriched in oligo-elements or recommended for people with
special dietary requirements (people with deficient immune system, elderly people, etc.).
Subchapter I.2 refers to research activities aimed to improve the production recipes
of some food products (especially of functional foods) by developing an efficient
management of food additives (using synergism, antagonism and the autonomy of certain
additives as well as the replacement the use of dangerous food additives for the health of
consumers with natural ones or by modifying of some new technological elements). This
applied research direction comprises the scientific research activity started during the
doctorate period and studied in particular after the Research Contracts from 2008 (financed by
the Phare CBC Ro-Bg Eccoirrigation Program). These research projects have studied both the
influence of innovative agricultural technologies in the accumulation of valuable bioactive
compounds in alfalfa, pepper, cabbage and maize plants, as well as the possibility of
separating-concentrating of some bio components and their use as food additives in valuable
functional foods. In this same direction of applied research was also the Research Contract
No. 6 / 13.07.2016 with the theme Research on MAF-IP Development and Analysis of their
Toxicity in Different Environments (financed by an Italian University Consortium) - which
tested the toxicity of certain drug compounds in relation to certain food additives in functional
foods. These contracts were coordinated by the author as project director. The Scientific
Research Division, which is extremely important for food safety and consumer health, is still
ongoing in the framework of a new research contract funded by PN CD-III: COMPLEX
SYSTEM OF INTEGRAL VALUING OF AGRICULTURAL SPECIES WITH
ENERGY AND FOOD POTENTIAL (VALINTEGR ) - Contract No. 9 / PCCDI / 2018 where the author is responsible for the project P4 - "Valuing the Food Potential of Selected
Agricultural Crops (artichoke tubers, sorghum seeds, hemp pomace - resulting from cold
pressed hemp oil)”. This last activity started in March 2018 that will continue until the end of
2020 represents a very important and complex scientific research challenge where the author
will design and develop a new functional food from hemp pomace and the superior vegetal
parts of artichoke plants and the collaborators (researchers from IBA Bucharest and Danube
University of Galati) will develop other functional foods from hemp seeds, artichoke tubers
and sugar sorghum. Also, as the results of the Complex Research Project financed by PN CD
III (ongoing up to 2020) have been projected, this theme will be materialized and
disseminated in a patent application as well as a registered patent, a minimum number of
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publications in specialized journals: an ISI indexed impact factor and two BDI-indexed works
(as prime coordinator /author).
Subchapter I.3 refers to the derived functionality when studying of redox processes
that takes place in different phases both for the raw materials used in the processing and also
during the technological processing stages. This study is absolutely necessary in order to
accurately establish processing parameters, technological efficiency increase and obtain high
and safe added value products for consumers’ health. In particular, the influence of
antioxidants (polyphenols, vitamins, vitamin precursors, oligo-elements) and oxidoreductases
in certain processes and technological operations have been studied and solutions for
optimizing technologies have been developed. Relevant to this theme are the two ISI papers in
2017, the results of which are highlighted in this Habilitation Thesis.
In the same domain mentioned in chapter I, the author published a book and a
specialized manual, as the first/sole author or coordinator. Also, this research direction has
been promoted in 2 papers published in ISI-rated journals and 40 papers mainly published in
BDI-rated journals and less in B +, as the first author or coordinating author.
The second main research direction, developed in the second chapter, relates to the
use of new resources (innocuitaries), for the design and construction of food in sustainable
development conditions. It is a direction specific to valuable concepts in Bio economy and
complies with the EC Directives on this concept, the EC Directives on Sustainable
Development and those on the Fighting Food Waste - being extremely important for the
future of the planet's populations. The original results obtained in this direction are structured
in three subchapters.
Subchapter II.1 outlines the results of the use of organic farming systems in order to
obtain food products that are extremely nutritious and also safe for consumers health (by
processing with safe, organic raw materials - free of pesticides traces, hormones, antibiotics and some biological food additives).
Subchapter II.2 shows fundamental issues related to the use of extremely important
natural resources (but still used far below potential) in the development of food and food
supplements that are very important for improving and / or maintaining consumers’ metabolic
functions.
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Subchapter II.3 covers issues related to the development of new ecological/green
inputs and the use of sustainable technologies when designing and developing fundamental
food.
In the field mentioned in chapter II, the author published a sole/first author specialized
manual. This research direction was also promoted in two papers published in ISI-rated
journals and 18 papers published in BDI or B + rated magazines as the first author or
coordinator.
In the specific scientific research activities, the author used custom techniques for
separating-concentrating valuable plant bio-compounds (using special equipment - Helix
Natural Product - Supercritical extraction and multimode extractors), electrochemical
techniques (to monitor the changes of the main elements of redox systems in food production
processes), optical analysis methods (for atomic flame and furnace atomic absorption spectral
analysis, respectively for the analysis of molecular absorption spectra in the fields of UV /
Viz, NIR, IR removed using FT- IR), biochemical analysis methods, clinical chemistry and
microbiology methods. It was very important for the author to design and develop a complex
scientific research base in which to develop new work and analysis methods and to make it
ready for certification (according to the requirements of SR EN ISO 17025/2005 and
subsequent versions until 2018) and accreditation - in order to increase confidence in the
results of these important physical, chemical, microbiological tests. That is why the author has
made a very important contribution to the design, acquisition, testing, use and maintenance of
equipment from the Bioengineering and Biotechnology Laboratory at the INCESA Research
HUB in Craiova (INCESA being a project of over 14 million Euro financed by POS-CCE
between 2010-2015 - 256 / 28.09.2010 POS-CCE-A.2.-O.2.2.1. -2009-4), where the author
has activated and it is still active as Deputy Chief of Laboratory.
Within the Scientific, Academic and Professional Personal Contributions, should be
highlighted also the role of the author as a Long-Term Expert and Short-Term Expert within a
POSDRU project that aimed to improve the University Curriculum on 10 different scientific
fields (a project coordinated by the University of Pitesti). Two Curriculum Manuscripts were
elaborated and, in one of these Guidebooks, the author of the Habilitation Thesis was coauthor (along with the representative of the National Authority for Qualification Programs
and the Quality Assurance Responsible at the University of Pitesti). Also, following the
contribution to this academic and professional project, the author was co-opted as Lecturer at
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the Conference that detailed the enhancement of university curriculum programs on 10
distinct domains, held in Sinaia in 2015.
In the last part of the Habilitation Thesis, the career evolution and development plan is
presented, as well as future research directions.
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