Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
“Regele Mihai I al României” din Timișoara

Facultatea de Inginerie Alimentară

IOAN DAVID

TEZĂ DE ABILITARE
INFLUENȚA INDICATORILOR BIOCATALITICI
ENZIMATICI ȘI A UNOR COMPONENTE ANTIOXIDANTE
ÎN TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Timişoara
2022

Ioan David
Teză de abilitare
═════════════════════════════════════════════════════════

REZUMAT

Teza de abilitare este alcătuită din trei părţi principale: (I) Realizări ştiinţifice, academice şi
profesionale, (II) Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei şi (III) Referinţe bibliografice asociate conţinutului
primelor două părţi.
Partea I (împărţită în 2 secţiuni): Secţiunea 1. Realizări ştiinţifice şi Secţiunea 2. Realizări profesionale
şi academice este nucleul tezei, în care sunt descrise cele mai importante rezultate ştiinţifice, probând originalitate
şi relevanţă, publicate în 11 lucrări selectate (din care 6 cotate ISI) precum şi principalele realizări profesionale
şi academice, toate referindu-se la intervalul 2007-2021, care corespunde cu perioada după susţinerea tezei de
doctorat (mai 2006) şi confirmată de Ministrul Educaţiei şi Cercetării (noiembrie 2006).
În Secţiunea I sunt prezentate principalele direcţii de cercetare care au fost abordate în tot acest timp,
după cum urmează: (1) Realizări ştiinţifice privind influenţa biocatalizatorilor enzimatici în combaterea
procesului de învechire a produselor de panificație; (2) Realizări ştiinţifice privind influenţa compuşilor
enzimatici asupra timpului de uscare şi îmbunătățirea stabilităţii pastelor; (3) Realizări ştiinţifice privind
influenţa metalelor grele şi capacitatea antioxidantă în trufe, conserve alimentare şi suplimente alimentare;
(4) Realizări ştiinţifice privind stabilitatea antocianilor din Vaccinium myrtillus în fructe.
Activitatea de cercetare în domeniul analizei enzimatice a fost direcţionată spre următoarele subiecte:
procesul de învechire a produselor de panificație (I/1), timpul de uscare şi îmbunătățirea stabilităţii pastelor (I/2)
utilizând metoda alveografică şi metoda consistografică, incluzând de asemenea, evaluarea indicilor care exprimă
“elasticitatea şi extensibilitatea” aluatului şi “rezistenţa la întindere” precum şi „timpul la care se ajunge la
presiunea maximă” şi „toleranţa aluatului”. Pe această direcţie am publicat în 2008 două cărţi de curs:
„Biotehnologii alimentare Vol. I şi Vol. II” şi un îndrumător de lucrări practice “Calitatea alimentului. Dozarea
activităţii enzimatice. Metode de analiză a activităţii enzimelor utilizate în fabricarea alimentelor”. De asemenea,
am publicat 10 articole în reviste cotate ISI și 10 articole în alte reviste naţionale şi internaţionale incluse în baze
de date internaționale. 6 din aceste lucrări cotate ISI au fost prezentate în detaliu în Secţiunea I/1 şi I/2. Pe această
direcţie, predau cursurile a 2 discipline la programul de licenţă şi am coordonat în calitate de director de proiect
două proiecte de cercetare naţionale care abordează aspecte referitoare la utilizarea unor preparate biotehnologice
în diverse produse alimentare, printre care pâine şi produse de panificaţie.
În domeniul analizei metalelor grele (Secţiunea I/3) s-au făcut determinări pe trufe, conserve alimentare
şi suplimente alimentare prin metode electrochimice, spectrometrie de absorbţie atomică şi voltametrie ciclică. În
acest domeniu, am publicat 1 lucrare în reviste cotate ISI, 2 articole în reviste internaţionale incluse în baze de
date internaționale și 6 lucrări în manifestări naţionale de specialitate. 3 din aceste lucrări au fost prezentate detaliat
în Secțiunea I/3.
Pe domeniul analizei antocianilor din fructe (Secţiunea I/4) s-au făcut determinări utilizând metode de
extracţie diferite (cu solvenţi metanol şi etanol), extractele fiind apoi analizate cu metoda UV-VIS, FT-IR şi
HPLC. De asemenea, s-a studiat stabilitatea antocianilor în timpul depozitării de lungă durată a fructelor la diferite
temperaturi precum şi degradarea termică asupra caracteristicilor antioxidante şi calităţii extractelor de fructe. În
acest domeniu, am publicat 3 lucrări în reviste cotate ISI și 3 articole în alte reviste internaţionale incluse în baze
de date internaționale. 3 din aceste lucrări au prezentate detaliat în Secțiunea I/4.
Pe lângă aceste direcţii cheie, în ultimii ani am realizat studii privind metoda Karl Fischer Water
Titration- Principal Component Analysis asupra produselor de panificație, publicând 2 lucrări științifice cotate
ISI. De asemenea, am studiat metode de analiză termice ale ciclodextrinelor și complexelor de ciclodextrine,
publicând 2 lucrări științifice cotate ISI, precum și aprecierea calității nutriționale pentru unele produse lactate
utilizând modelarea statistică și evaluarea unor bioelemente în diferite tipuri de ceaiuri și infuziile acestora,
publicând 2 lucrări științifice cotate ISI.
Secţiunea II prezintă pe scurt principalele realizări profesionale şi academice după obţinerea titlului de
doctor. În ansamblu, în această perioadă am publicat 18 de articole în reviste cotate ISI (10 ca prim autor, 2 ca
autor corespondent, 6 ca şi coautor), 4 cărţi în edituri recunoscute de CNCSIS, 1 îndrumătoare de laborator. De
asemenea, am coordonat în calitate de director 2 proiecte de cercetare (proiecte finanţate de sectorul privat) şi am
participat ca membru în echipa a 6 proiecte de cercetare naţionale și 1 proiect internațional de cercetare.
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Partea a II-a prezintă planuri pentru evoluţia şi dezvoltarea carierei. În această privinţă sunt prezentate
domeniile de cercetare care vor fi continuate precum şi cele care vor fi dezvoltate. De asemenea, sunt prezentate
obiectivele propuse pentru dezvoltarea mea profesională şi academică precum şi acţiunile viitoare care vor fi
întreprinse pentru îndeplinirea acestor obiective. Ţinând cont de activităţile desfăşurate până în prezent, se prezintă
o diversitate de activităţi în domeniile mele de interes, atât la nivel naţional cât şi internaţional care poate avea
rezultate semnificativ îmbunătăţite prin includerea de masteranzi şi doctoranzi în echipa de cercetare. Trebuie
specificat faptul că dezvoltare mea profesională şi academică va avea o creştere continuă în viitor iar dovezile
acestei evoluţii a carierei vor fi cercetările, prelegerile şi lucrările aplicative dezvoltate pe direcţiile menţionate.
Partea a III-a grupează referinţele bibliografice asociate conţinutului primelor două părţi.
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ABSTRACT
The present habilitation thesis consists of three main parts: (I) Scientific, academic and professional
achievements, (II) Career evolution and development plans and (III) References, related to the content of the
first two parts.
Part I (divided in two sections: Section I. Scientific achievements and Section II. Professional and
academic achievements) is the core of the thesis, in which are described the most important scientific results,
proving the originality and relevance, published in 11 selected papers (from which 6 are ISI quoted) and the main
professional and academic achievements, all referring to the interval 2007-2017, which corresponds to the period
after defending the PhD thesis (mai 2006) and confirmed by the Ministry of Education and Research (November
2006).
In Section I are presented the main topics addressed in research activity during all this time, as follows:
(1) The influence of enzymatic biocatalizers in stopping the aging process of bakery products; (2) The influence
of enzymatic compounds over the drying time and stability improvements on pasta products; (3) The influence
of heavy metals and the antioxidant capability in truffles, food cannes and food supplements; (4) The stability
of anthocyanins from Vaccinium myrtillus in fruits.
Research activity in the field of enzyme analysis has been directed towards the following topics: (I/1)
assessment of aging process in pastry products and (I/2) assessment of drying time and stability improvement in
pasta products using two methods of analysis: a) alveographic method taking into account the rheological
characteristics which evaluate the dough „elasticity and extensibility”and as well as the dough „resistants to
deformation” and b) consistographic method observing „the consistency” of dough, „the capacity of water
absorption” of the flour as well as „the time to reach the maximum pressure” and „dough tolerance”. On this
subject, I published in 2008 two books entitled “Biotehnologii Alimentare Vol. I and Vol. II” and one practical
work textbook “Calitatea alimentului. Dozarea activităţii enzimatice. Metode de analiză a activităţii enzimelor
utilizate în fabricarea alimentelor”.
Also, I have published 10 articles in ISI quoted journals, 10 articles in national and international journals
included in international databases (BDI). 6 of these ISI quoted papers were presented in detail in Section I/1 and
I/2. Related to this direction I have taught 2 bachelor courses and coordinated as project director two research
projects in the private sector studying different aspects of using enzymatic compounds in the food products such
as bread, pastry products and pasta products.
In the field of heavy metal analysis (I/3) I have contributed with studies on truffles, canned food and food
supplements using atomic absorption spectrometry and electrochemical methods such as cyclic voltammetry. In
this direction I have published 1 article in ISI quoted journals, 2 articles in national and international journals
included in international databases (BDI) and 6 articles în national journals. 3 of these papers were presented in
detail in Section I/3.
In the field anthocyanins analysis (I/4) I have contributed with studies on fruits using different extraction
methods (with solvents methanol and ethanol) resulting in extracts that were analysed with UV-VIS, FT-IR şi
HPLC methods. Moreover I have studied the stability of anthocyanins during long term depositing of fruits at
different temperatures and the effect of thermal degradation over the antioxidant characteristics and the quality of
fruit extracts. In this direction I have published 3 articles in ISI quoted journalism and 3 articles in other national
and international journals included in international databases (BDI). 3 of these papers were presented in detail in
Section I/4.
Apart from these key directions in the last years I have performed studies concerning the method of Karl
Fischer Water Titration- Principal Component Analysis on grain flour publishing 2 articles in ISI quoted
journals. Also, I studied different methods of thermal analysis of cyclodextrins and cyclodextrin complexes,
publishing 2 scientific papers ISI quoted journals, as well as assessing the nutritional quality for some dairy
products using statistical modeling and evaluation of bioelements in different types of teas and their infusions,
publishing 2 scientific papers ISI quoted journals
Section II briefly presents the main professional and academic achievements after the Ph.D. Overall, in
this period I published 18 articles in ISI quoted journals (10 as first author, 2 as corresponding author and 6 as
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co-author), 4 books to CNCSIS recognized publishing houses and 1 practical work textbooks. Also, I coordinated
as project director 2 research projects (projects financed from the private sector) and participated as a member in
6 national research projects and 1 international research projects.
Part II shows the plans for career evolution and development. For this purpose are presented the
research topics that will be continued or will be developed. Also, are presented the main indicators to quantify the
professional and academic development as well as the future actions that will be performed in order to fulfill the
proposed objectives. Based on the activities developed so far, an extensive set of activities in my interest fields,
both at national and international level, are expected. The results could be significantly enhanced if the research
team is consolidated by including Master students and PhD students. It has to be underlined that my active role
will continuously increase in the future and the main indicators to quantify my career evolution and development
will be researches, lectures and applicative works developed in the mentioned directions.
Part III groups the bibliographic references associated with the content of the first two parts.
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