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REZUMAT

Teza de abilitare cu titlul „Evaluarea caracteristicilor bioactive ale unor matrici vegetale
și a impactului metalelor grele asupra inocuității alimentare: o abordare complexă” prezintă în
mod sintetic și documentat, rezultatele cercetării științifice și academice în domeniul Ingineriei
Alimentare, obținute de către autoare, după obținerea titlului de doctor, în anul 2006.
Teza de abilitare este alcătuită din trei părți: partea I-a intitulată “REALIZĂRI
ȘTIINȚIFICE, PROFESIONALE ȘI ACADEMICE”, formată din trei capitole, partea a II-a
“PLANURI DE EVOLUŢIE ŞI DEZVOLTARE A CARIEREI PROFESIONALE,
ŞTIINŢIFICE ŞI ACADEMICE”, structurată în două capitole și partea a III-a reprezentată de
REFERINȚELE BIBLIOGRAFICE.
Primul
capitol
“EXPERTIZA
PROFESIONALĂ
ŞI
JUSTIFICAREA
CERCETĂRIILOR ŞTIINŢIFICE” prezintă necesitatea abordării cercetării în domeniul
Ingineriei Alimentare, precum și selecția lucrărilor științifice care stau la baza prezentării acestei
teze de abilitare. În acest capitol este redat succint parcursul profesional în domeniul
învățământului universitar, precum și principalele direcții de cercetare în domeniul ingineriei
alimentare. Recunoașterea națională și internațională este evidențiată de indicii Hirsch (h= 10 în
Web of Science și Scopus, respectiv h=16 în Google Scholar), numărul mare de citări: 1420 de
citări (conform Google Scholar), din care 920 de citări în ultimii cinci ani, respectiv 398 de citări
(fără autocitări) în jurnale indexate Web of Science și 225 de citări (fără autocitări) în jurnale
indexate Scopus, dar și de numeroasele premii naționale și internaționale obținute.
Capitolul al doilea intitulat “CERCETĂRI PRIVIND INOCUITATEA MATERIILOR
PRIME ȘI A PRODUSELOR ALIMENTARE ÎN CONTEXTUL SIGURANȚEI
ALIMENTARE”, prezintă direcțiile de cercetare în domeniul siguranței alimentare, considerate
prioritare la nivel național și internațional, și implicit, contribuțiile proprii, științifice,
profesionale și academice pe această direcție.
În contextul siguranței alimentare, cercetările mele s-au orientat îndeosebi spre
inocuitatea produselor alimentare, dar și spre calitatea micronutrienților. Lucrările științifice
prezentate abordează o mare parte din direcțiile prioritare la nivel european și noneuropean, cum
ar fi: determinarea modului de migrare a metalelor grele din materii prime și alimente; urmărirea
transferului metalelor grele de-alungul lanțului trofic, sol-plantă- animal; evaluarea concentrației
de ioni metalici din produse vegetale și a potențialelor riscuri pentru sănătatea consumatorilor;
dezvoltarea de modele pentru estimarea concentrațiilor de reziduuri chimice din țesuturi
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vegetale; dezvoltarea metodelor de reducere a timpului de evidențiere a metalelor grele din
diferite matrici vegetale și produse alimentare, ca urmare a utilizării modelelor matematice etc.
Capitolul al treilea intitulat “CERCETĂRI PRIVIND CARACTERISTICILE
BIOACTIVE ALE UNOR MATRICI VEGETALE CU APLICABILITATE ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ” prezintă importanța compușilor bioactivi pentru ingineria alimentară și
principalele contribuții proprii științifice, profesionale și academice în această direcție de
cercetare și anume: punerea în evidență a caracteristicilor antioxidante ale unor materii prime
vegetale; obținerea amprentelor unor produse alimentare, metodă care permite evaluarea calității
unor produse alimentare, identificarea originii declarate a produselor și nu numai; influența
procesării asupra conținutului de licopen din tomate; identificarea unor metode de îmbunătățire a
reținerii compușilor bioactivi în gemurile de fructe de pădure și, nu în ultimul rând, obținerea
unor produse dietetice funcționale (medaliate și/sau premiate la diferite târguri și expoziții
internaționale).
Partea a doua a tezei de abilitare cuprinde capitolul 4 care prezintă PLANURILE DE
EVOLUŢIE ŞI DEZVOLTARE A CARIEREI PROFESIONALE ŞI ŞTIINŢIFICE, respectiv
capitolul 5 care informează asupra PLANURILOR DE EVOLUŢIE ŞI DEZVOLTARE A
CARIEREI ACADEMICE ale autorului.
Cea de a treia parte reprezentată de referințele bibliografice însumează un număr de 265
de titluri bibliografice.
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SUMMARY

The habilitation thesis entitled "Assessing the bioactive characteristics of plant matrices
and the impact of heavy metals on food innocuity: a complex approach” presents, in a concise
and documented way, the results of scientific and academic research, in the field of Food
Engineering, achieved by the author, after obtaining the doctoral degree, in 2006.
The habilitation thesis consists of three parts: part I entitled "SCIENTIFIC,
PROFESSIONAL AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS", structured in three chapters, part II
"PLANS OF EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND
ACADEMIC CAREER, formed by two academic chapters and part III represented by
SCIENTIFIC REFERENCES.
The first chapter entitled “PROFESSIONAL EXPERTISE AND JUSTIFICATION OF
SCIENTIFIC RESEARCH” presents the need to approach research in the field of Food
Engineering, as well as the selection of scientific papers underlying the presentation of this
habilitation thesis. This chapter briefly summarizes the professional path in the field of university
education, as well as the main research directions in the field of food engineering.
The national and international recognitions are highlighted by the Hirsch index (h = 10 in
Web of Science and Scopus, respectively, h = 16 in Google Scholar), a large number of citations:
1420 citations (according to Google Scholar), of which 920 citations in the last five years
respectively, 398 citations (without self-citations) in Web of Science indexed journals and 225
citations (without self-citations) in Scopus indexed journals.
The second chapter entitled “RESEARCH ON THE SAFETY OF RAW MATERIALS
AND FOOD IN THE CONTEXT OF FOOD SAFETY”, presents the research directions in the
field of food safety, considered a priority at national and international level, and implicitly, the
author’s own scientific contributions.
In the context of food safety, my research has focused mainly on food innoquity, but also
on the quality of micronutrients. The scientific papers address many of the priority directions at
European and non-European level, such as: determining the migration of heavy metals from raw
materials and food; tracking the transfer of heavy metals along the food chain, soil-plant-animal;
assessment of the concentration of metal ions in plant products and potential risks to consumer
health; development of models for estimating chemical residue concentrations in plant tissues;
development of methods to reduce the time of heavy metals analysis from different plant and
food matrices, as a result of using mathematical models, etc.
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The third chapter entitled "RESEARCH ON THE BIOACTIVE CHARACTERISTICS
OF PLANT MATRICES APPLICABLE IN THE FOOD INDUSTRY" presents the importance
of bioactive compounds for food engineering and the main scientific, professional and academic
contributions of the research in this direction; highlighting the antioxidant properties of some
raw plant materials; obtaining food fingerprints, a method of assessing the quality of foods,
identifying the declared origin of products and much more; the influence of processing on the
lycopene content of tomatoes; identification of methods to improve the retention of bioactive
compounds in berry jams and, last but not least, obtaining functional dietary products (medaled
and / or awarded at various international exhibitions).
The second part of the habilitation thesis includes chapter 4, which presents the PLANS
OF EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC
CAREER, respectively chapter 5, which informs on the PLANS OF EVOLUTION AND
DEVELOPMENT OF THE ACADEMIC CAREER of the author.
The third part is represented by the scientific references totaling 265 bibliographic titles.
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