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Teza de abilitare prezintă, în mod sintetic și documentat, rezultatele obținute de
către autoare după obținerea titlului de doctor în anul 2004 și cuprinde trei secțiuni
principale: Secţiunea I - Realizări ştiinţifice, profesionale şi academice, Secţiunea a II-a Planul de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale, ştiinţifice şi academice şi Secţiunea
a III-a – 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 este prezentată în capitolul I: Managementul
nutrienților în scopul menținerii și creșterii fertilității solurilor, acest capitol fiind
structurat la rândul său în 2 subcapitole.
Utilizarea durabilă a terenurilor agricole și menținerea fertilității solurilor
presupune un schimb permanent de elemente nutritive între materia organica, coloizii
minerali și soluția solului. În toate sistemele agricole, cantitățile semnificative de
nutrienți sunt eliminate în timp odată cu recoltele. Atunci când eliminarea nutrienților
depășește aporturile de nutrienți, rezervele de elemente nutritive ale solului sunt
epuizate și, în cele din urmă, randamentele culturilor scad. Când aporturile de nutrienți
depășesc cerințele culturilor, nivelul de nutrienți al solului crește. Excesul de elemente
nutritive poate provoca poluarea apelor subterane și a apei de suprafață.
Ca urmare, cercetările prezentate în subcapitolul 1.1 s-au axat pe: determinarea
modificărilor reacţiei solului, a gradului de saturaţie în baze, a evoluţiei principalilor
indici ai fertilităţii, studiul dinamicii elementelor nutritive în sol și a asimilării acestora
de către plante, identificarea nivelului de poluare a solului ca urmare a activităților
agricole. Cercetările au fost efectuate în cadrul unor experinețe de lungă durată (începând
cu anul 1997) în câmpuri experimentale și laborator, precum și în cadrul unor contracte
de cercetare internaționale și naționale la care am avut calitatea de manager de proiect
sau de membru în echipa de cercetare.
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În domeniul menționat am publicat 4 cărți de specialitate în calitate de prim autor
sau coordonator, 25 de lucrări științifice indexate Web of Science Core Collection, BDI
sau prezentate în cadrul unor Conferințe Internaționale de profil.
Resursele fertilizante au caracteristici fizico-chimice diferite și pot afecta
ecosistemele solului, precum și proprietățile chimice, fizice și biologice ale solului. Prin
urmare, este important să cunoaștem impactul acestora asupra proprietăților solului,
pentru a determina potențialele beneficii sau efectele adverse ale fertilizanților.
În subcapitolul 1.2. sunt prezentate cercetările referitoare la: utilizarea
îngrășămintelor minerale și organice, determinarea potențialului fertilizant al unor
deșeuri de diverse origini, precum și efectul pe care aplicarea acestora il are asupra
solului și apelor de suprafață.
Referitor la utilizarea îngrășămintelor minerale și organice, studiile efectuate se
referă la stabilirea consumului global şi specific de substanţe minerale nutritive la diferite
culturi, verificarea metodelor de estimare prin calcul a dozelor de resurse fertilizante
necesare pentru producerea în condiţii normale a unor recolte cantitative şi calitative,
precum şi cunoaşterea modului de manifestare a efectului îngrăşămintelor în legătură cu
dinamica factorilor climatici şi pedologici. Rezultatele cercetărilor au fost diseminate
într-un număr de 2 cărți de specialitate și 10 lucrări științifice indexate Web of Science
Core Collection si BDI.
Cercetările privind determinarea potențialului fertilizant al unor deșeuri de
diverse origini și al unor materiale naturale s-au axat pe studii privind posibilitățile de
valorificare în agricultură a zeolițiilor și a nămolului provenit de la stațiile de epurare a
apelor orășenești, rezultatele fiind prezentate în 3 lucrari indexate Web of Science Core
Collection și 2 lucrări BDI.
De asemenea, în acest subcapitol, sunt prezentate și rezultatele cercetărilor
privind impactul utilizării resurselor fertilizante asupra calității apelor de suprafață,
parte din cercetări fiind efectuate în cadrul proiectului internațional ”Investigation of
priority hazardous substances in the Maros river: establishment of a microbial culture
collection for bioaugmentation purposes” HURO1001/129/2.2.2, coordonat de către
autoare în perioada 2012 – 2013.
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A doua direcție principală de cercetare, prezentată în al doilea capitol, se referă la
calitatea producției vegetale. Rezultatele cercetărilor efectuate pe această direcție sunt
structurate în două subcapitole.
Subcapitolul 2.1 prezintă rezultatele cercetărilor referitoare la compoziția chimică
a produselor vegetale și la modificările acesteia ca urmare a aplicării resurselor
fertilizante sau a pesticidelor. Studiile efectuate au avut ca scop stabilirea de corelații
între forma si cantitatea de îngrășământ, respectiv pesticid aplicată și conținutul de
substanțe minerale, substante organice reprezentate de proteine, lipide si glucide. În
afara acestor macro-componente, în mod curent cercetările s-au axat pe determianrea
unei serii de substanțe care, din punct de vedere chimic fac parte din substantele organice
amintite, dar datorita importantei lor sunt determinate/analizate distinctiv: vitamine,
enzime, acizi organici si altele. Rezultatele cercetărilor au fost diseminate în 9 lucrări
indexate Web of Science Core Collection și 10 lucrări indexate BDI.
Rezultatele cercetărilor prezentate în subcapitolul 2.2 se referă la contaminarea
cu micotoxine a producției vegetale și la identificarea metodelor de reducere a impactului
fungic (Strategies to predict, prevent, and reduce the effect of fungal contamination on
cereals quality, production and food safety – proiect Erasmus KA2 Startegic partnership
coordonat de autoare)
Tot în acest subcapitol sunt prezentate si studiile referitoare la identificarea
potențialului antioxidant, alelopat și antimicrobian al unor plante medicinale și uleiuri
esențiale. Pornind de la analiza compoziției chimice a uleiurilor esențiale, determinată
prin gaz cromatografie sau lichid cromatografie cuplate cu spectrometrie de masă, au fost
stabilite corelații între rolul functional și principiile active constituent al preparatelor
naturale. Rezultatele cercetărilor prezentate în acest subcapitol au fost diseminate întrun număr de 6 lucrări indexate Web of Science Core Collection.
Activitatea științifică desfășurată după susținerea tezei de doctorat s-a concentrat
pe analiza chimică a solului, managementul nutrienților și fertilizanților, dar și pe efectul
pe care aplicarea diferitelor resurse fertilizante îl are asupra calității producției vegetale
și a mediului înconjurător. După susținerea tezei de doctorat, autoarea a publicat un
număr de 8 cărți de specialitate și manuale, din care 4 în calitate de unic sau prim autor,
26 articole in extenso cotate Web of Science Core Collection ( din care 4 sunt premiate),
5 lucrări în volume indexate ISI Proceeding.
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A coordonat în calitate de director 3 proiecte de cercetare, 2 proiecte de
dezvoltare instituțională pentru susținerea cercetării și 1 proiect Erasmus+ KA2. A
obținut 4 premii la Saloanele de Inventica din țara si străinătate, are 2 titluri de
proprietate intelectuală (1 produs omologat și o cerere de brevet de invenție).
Vizibilitatea internațională este cuantificată prin: indice Hirsh 6 conform WOS, 7 conform
Scopus si 11 conform Google Schoolar.
Secțiunea a II-a a tezei de abilitare conține planul de evoluție și dezvoltare a
carierei profesionale, științifice și academice, unde sunt menționate viitoarele direcții de
dezvoltare academică și de cercetare iar secțiunea a III-a cuprinde referințele
bibliografice care au fost consultate de-a lungul timpului în vederea realizării articolelor,
lucrărilor științifice sau manualelor elaborate.
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