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REZUMAT
Această teză de abilitare prezintă unele dintre cele mai importante rezultate ale activităţii mele
ştiinţifice şi academice postdoctorale desfăşurată la Departamentul de Horticultură şi Ştiinţa Alimentelor
al Universităţii din Craiova din anul 2002 până în prezent, precum şi planurile mele de dezvoltare şi
evoluţie a carierei.
Partea centrală a tezei intitulată "Compuşi biologic activi cu beneficii pentru sănătate din produse
vegetale – abordări analitice şi extractive" prezintă unele dintre cele mai relevante realizări personale
postdoctorale în cercetarea ştiinţifică, descriind rezultatele semnificative recente şi citând lucrările
ştiinţifice originale publicate în domeniu în reviste cotate ISI. Activitatea ştiinţifică cuprinde teme specifice
privind analiza şi extracţia unor compuşi bioactivi cu beneficii pentru sănătate din fructe şi alte resurse
vegetale valoroase, recunoscute pentru acţiunile lor terapeutice, în corelaţie cu activitatea lor antioxidantă.
În centrul atenţiei acestor cercetări se află compuşii fenolici (acizi fenolici, flavonoide, antociani,
resveratrol), metaboliţi secundari ai plantelor care sunt de interes la ora actuală datorită importantelor lor
proprietăţi biologice şi farmacologice.
După un scurt capitol introductiv, următoarele patru capitole sunt elaborate pe baza principalelor
direcţii de cercetare abordate care au stat la baza realizării acestei teze, şi anume: (1) Dezvoltarea şi
validarea de metode cromatografice pentru analiza unor compuşi bioactivi din produse vegetale; (2)
Influenţa genotipului şi a variaţiei sezoniere asupra conţinutului de compuşi bioactivi şi de substanţe
minerale din unele produse vegetale; (3) Influenţa genotipului şi a maturării asupra conţinutului de compuşi
bioactivi şi de substanţe minerale din unele fructe; (4) Extracţia compuşilor bioactivi din produse vegetale.
Capitolul (1) prezintă trei metode originale bazate pe cromatografia lichidă de înaltă perfomanţă
(HPLC) pentru cuantificarea unor compuşi bioactivi din produse vegetale, publicate în literatură de către
echipa noastră. Astfel, prima metodă a fost dezvoltată pentru cuantificarea simultană a 17 compuşi
fenolici şi anume acizi fenolici liberi (galic, vanilic, clorogenic, cafeic, siringic, p-coumaric, ferulic,
sinapic, salicilic, elagic şi trans-cinamic), flavonoide (catechină, epicatechină, rutină, myricetină şi
quercetină) şi a juglonei din produse vegetale. Cel de-al doilea studiu prezintă o metodă HPLC dezvoltată
şi validată pentru determinarea conţinutului de trans- şi cis-resveratrol din vinuri, completată de un
experiment care urmăreşte transformarea trans-resveratrolului iradiat cu raze ultraviolete prin sticlă şi prin
cuarţ. În final capitolul prezintă dezvoltarea şi validarea unei metode HPLC destinată cunatificării acidului
ascorbic şi a altor acizi organici importanţi din fructe şi sucuri de fructe.
Capitolul (2) prezintă studii asupra influenţei genotipului şi variaţiei sezoniere asupra conţinutului
de compuşi biologic activi şi de substanţe minerale din frunze de nuc şi de coacăz, resurse care prezintă un

interes din ce în ce mai mare datorită potenţialului de folosire a extractelor din plante ca sursă de
antioxidanţi naturali în anumite aplicaţii alimentare şi pentru industriile cosmetică şi farmaceutică.
Interesul crescut pentru antioxidanţi naturali a dus şi la evaluarea a numeroase specii de fructe,
legume şi plante. Capitolul (3) prezintă rezultate privind influenţa genotipului şi maturării asupra
conţinutului de compuşi bioactivi şi substanţe minerale din tomate, coacăze negre şi roşii, precum şi
distribuţia compuşilor fenolici în pieliţa, pulpa şi fructul unor soiuri de prune.
Pentru folosirea antioxidanţilor din plante în diferite aplicaţii, următoarea etapă este extracţia
eficientă a acestora. Ca urmare, am direcţionat o parte din activitatea de cercetare către studiul extracţiei
compuşilor bioactivi din resurse vegetale. Astfel, capitolul (4) prezintă studii privind influenţa metodei de
extracţie şi solventului asupra capacităţii antioxidante şi conţinutului de compuşi fenolici ale extractelor
din coacăze negre şi roşii şi din frunze de coacăze negre. Întrucât unele extracte hidroalcoolice din fructe
consumate ca atare pot constitui surse valoroase de compuşi antioxidanţi, acest capitol prezintă rezultatele
studiilor noastre privind profilul antocianic, conţinutul de compuşi fenolici şi activitatea antioxidantă a
extractelor etanolice din coacăze negre ce pot fi folosite pentru prepararea lichiorului de coacăze, profilul
fenolic şi activitatea antioxidantă a extractelor de nuci pentru prepararea lichiorului de nuci şi rezultatele
unui studiu de optimizare a extracţiei hidroalcoolice a compuşilor antioxidanţi din afine folosind
metodologia suprafeţei de răspuns. În aceste studii au fost luaţi în considerare diferiţi factori de influenţă.
În domeniul specific al tezei de abilitare au fost publicate 17 lucrări ştiinţifice în reviste cotate ISI.
Cu privire la realizările profesionale după obţinerea titlului de doctor, am publicat 18 cărţi şi
manuale dintre care 8 ca prim sau unic autor, 25 lucrări ştiinţifice în reviste şi/sau volume ale conferinţelor
indexate ISI, 25 articole în reviste indexate în baze de date internaţionale şi 18 lucrări prezentate la
evenimente ştiinţifice internaţionale.
Un număr mare de citări (peste 219, indice Hirsch = 8 conform
http://scholar.google.ro/citations?user=o1kWlHcAAAAJ&hl=ro&oi=ao
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, indice Hirsch = 5 conform Web of Science

http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=UA&SID=X2l4r3ch1PAzTvqWlUa&search_mode=GeneralSearch&prID=05321647-578a-4d0f-8c58504fd339f737

) demonstrează vizibilitatea internaţională şi interesul altor cercetători din întreaga lume pentru

rezultatele cercetărilor noastre. De asemenea, am coordonat ca director 2 proiecte de cercetare câştigate
prin competiţie naţională, sunt membru al comitetului de management al unei acţiuni europene COST şi
am participat ca membru în echipa a 8 proiecte naţionale. Aptitudinile

mele organizatorice şi de

coordonare au fost îmbunătăţite prin conducerea Centrului de cercetări pentru calitatea şi siguranţa
alimentelor şi a unui laborator acreditat pentru analiza unor contaminanţi şi aditivi din alimente, precum şi
prin activitatea mea în calitate de secretar ştiinţific (2004-2008) şi prodecan (2008-2012) al facultăţii.
Experienţa mea profesională a fost de asemenea constant îmbunătăţită prin alte activităţi precum evaluarea
de proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale, referent pentru reviste ştiinţifice indexate ISI sau
în baze de date internaţionale, membru în consiliul editorial a trei reviste indexate BDI.

Cea de-a doua parte a tezei prezintă planurile de evoluţie şi dezvoltare ştiinţifică, profesională şi
academică. Planul de dezvoltare a carierei mele ştiinţifice are ca prim obiectiv creşterea calităţii ştiinţifice,
vizibilităţii şi recunoaşterii naţionale şi internaţionale a cercetărilor proprii. Activitatea mea viitoare de
cercetare va fi axată pe două direcţii principale: (1) compuşi bioactivi cu beneficii pentru sănătate din
produse vegetale; (2) siguranţa alimentelor. În cadrul primei direcţii îmi propun dezvoltarea de metode
analitice folosind HPLC-MS/MS pentru indentificarea şi cuantificarea cu precizie a unei game mai largi
de compuşi bioactivi din produse vegetale, testarea unor tehnici de extracţie noi care s-au dovedit a fi
eficiente şi benefice pentru extracţia compuşilor bioactivi din produse vegetale, evaluarea impactului
diferitelor pre-tratamente şi factori care influenţează extracţia şi optimizarea acestui proces. De asemenea
îmi propun valorificarea unor deşeuri şi subproduse ale industriei alimentare pentru a produce antioxidanţi
naturali alternativi şi testarea extractelor din diferite resurse vegetale ca antioxidanţi în industria cărnii. În
cadrul celei de-a doua direcţii îmi propun lărgirea capabilităţii laboratorului pentru determinarea de
contaminanţi şi aditivi din produse alimentare folosind metode HPLC-MS/MS. Ne vom îndrepta atenţia în
special către cuantificarea contaminaţilor formaţi în timpul prelucrării alimentelor şi către studiul
influenţei parametrilor de procesare asupra conţinutului acestora. Oportunităţi semnificative pentru
obţinerea de noi rezultate valoroase sunt identificate prin extinderea echipei de cercetare, care va implica
viitori studenţi la master şi doctoranzi, şi prin accesarea de fonduri naţionale/internaţionale pentru
susţinerea şi promovarea cercetării.
Activitatea mea academică va fi axată pe corelarea dintre cercetare şi educaţie, promovarea
inovării în domeniul cercetării aplicate şi metodelor educaţionale, colaborarea cu industria şi pe nevoile şi
aşteptările studenţilor.
Cea de-a treia parte a tezei prezintă referinţele bibiografice asociate conţinutului tezei, în ordine
alfabetică.

