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Aceastã tezã de abilitare prezintã sinteza rezultatelor activitãţii mele ştiinţifice şi academice  

în domeniul biotehnologiilor alimentare, în ultimii 5 ani, de la susţinerea tezei de doctorat, pânã 

în prezent, precum şi planificarea evoluţiei carierei mele profesionale. 

Prezenta tezã de abilitare, intitulatã „Bioconversii fermentative şi biotehnologii de 

imobilizare a unor microorganisme probiotice cu impact in bioeconomie şi nutriţie” prezintã 

cele mai relevante realizãri personale în cercetarea ştiinţificã, descriind rezultatele semnificative 

recente, prezentate în 21 de lucrãri ISI şi 5 cereri de brevet de invenţie. Activitatea ştiinţificã 

cuprinde teme specifice de biotehnologii alimentare axându-se pe aspecte de bioconversii 

fermentative (producţia de compuşi bioactivi din reziduuri vegetale şi cultivarea bacteriilor 

probiotice) şi de nutriţie (cuprinzând imobilizarea de bacterii probiotice şi dezvoltarea de 

ambalajelor bioactive).  

In teza de abilitare, dupã un scurt capitol introductiv (A), secţiunea B (realizãri ştiinţifice) 

prezintã principalele direcţii de cercetare abordate şi anume: (1) Bioconversii fermentative 

utilizate la obţinerea de compuşi bioactivi; (2) Microîncapsularea bacteriilor probiotice: 

tehnologie, evaluare, aplicaţii;  (3) Biofilme naturale cu efect antimicrobian.  

Capitolul (2.1) - Bioconversii fermentative utilizate la obţinerea de compuşi bioactivi- 

prezintã rezultatele studiilor originale bazate pe potenţialul unor reziduuri (glicerol brut, extract 

de pãpãdie şi de lucernã, reziduuri de fructe de soc) de a fi utilizate ca surse nutritive pentru 

dezvoltarea microorganismelor în procese controlate de fermentaţie, în vederea obţinerii de 

compuşi bioactivi. Primul studiu prezentat, în cadrul acestui capitol, a avut în vedere utilizarea 

glicerolului brut ca sursã de carbon în fermentaţia fungicã peletizatã pentru obţinerea de acid 

lactic. Fermentaţia fungicã peletizatã a fost utlizatã ca o alterativã mai eficientã economic faţã de 

fermentaţia bacterianã. In cadrul celui de-al doilea studiu este prezentatã caracterizarea FTIR a  

fermentaţiei lactice în medii suplimentate cu prebotice naturale, ca o metodã rapidã de 



cuantificare a formulãrii acidului lactic. Rezultate preliminare oferã informaţii utile şi indicaţii 

spectrale pentru fermentaţia lactică pe substrat vegetal. Identificare de biomarkeri spectroscopici 

specifici reprezintă un interes major pentru investigările viitoare in “real-time” a proceselor de 

fermentaţie 

Capitolul (2.2) - Microincapsularea bacteriilor probiotice: tehnologie, evaluare, aplicaţii 

prezintã rezultatele studiilor asupra imobilizãrii bacteriilor probiotice în matrici biopolimerice; a 

evaluãrii rezistenţei probioticelor la expunerea sucului gastrointestinal simulat; a determinãrii 

viabilitãţii probioticelor în condiţii de depozitare diferite şi aplicaţiile alimentare dezvoltate prin 

utilizarea bacteriilor probiotice microîncapsulate. Microîncapsularea probioticelor prezintã un 

interes din ce în ce mai mare datroitã potenţialului de utilizare a lor în profilaxia anumitor 

afecţiuni gastrointestinale şi datoritã potenţialului lor de a fi utilizate în formularea de noi 

produse alimentare. In cadrul acestui capitol sunt prezentate şi rezultatele obţinute în cazul co-

încaspulãrii bacteriilor probiotice cu extracte naturale din plante.  

Interesul crescut pentru antimicrobieni naturali a dus la evaluarea potenţialului 

antimicrobian a diferite extracte naturale. Utilizarea de biofilme comestibile în protejarea şi 

conservarea alimentelor a crescut considerabil în ultimul timp având în vedere avantajele oferite 

de aceste biofilme, mult peste materialele sintetice, ele fiind biodegradabile şi uşor de dezintegrat 

de mediu.  

Capitolul 2.3- Biofilme naturale cu efect antimicrobian prezintã rezultate cu privire la 

efectul antimicrobian (concentraţia minima inhibitorie, concentraţia minima bactericidã) a 

extractelor naturale din plante pe tulpini Gram + şi Gram-. Capitolul 2.3 prezintã rezultatele 

aplicaţiilor dezvoltate (biofilmelor antimicrobiene, etichetã antimicrobianã) şi a utilizãrii lor în 

modele alimentare.   

Activitatea academică şi de cercetare ştiinţificã a fost valorificată, dupã finalizarea tezei 

de doctorat, prin publicarea a: 2 capitole la edituri internaţionale, 2 cãrţi de specialitare la edituri 

naţionale, 1 manual didactic şi 2 îndrumãtoare de lucrãri practice.  

După susţinerea tezei de doctorat, am publicat în calitate de autor principal sau sau co-

autor 19 artiole ISI şi 16 articole BDI. 16 lucrãri ISI au fost premiate de UEFISCDI. Cercetãrile 

s-au concretizat şi în 5 cereri de brevet de invenţie, 7 proiecte de cercetare (1proiect PNII 

Parteneriate, 4 cecuri de inovare, 2 granturi interne ale USAMV Cluj-Napoca). Valoarea acestor 

brevete este atestatã de faptul cã au fost premiate la Saloanele Internationale de inventicã (2 

medalii şi 3 premii).  



Vizibilitatea şi prestigiul internaţional pe care l-am dobândit, mi-a adus în anul 2014 

premiul ”Danubius Young Scientist Award” la Viena. In anul 2014, am fost nominalizat în „Top 

100 "oameni care mişcã ţara în direcţia bunã"de cãtre  Foreign Policy România 2014- pentru 

activităţile de cercetare/inovare. În anul 2015, am primit Diploma de Excelenţã în cadrul 

competiţiei naţionale “Tineri Cercetatori în Ştiinţã şi Inginerie". Tot în anul 2015 am fost 

selectat ca semifinalist  (alãturi de alţi 29 de semifinalişti) în competiţia Europeanã “ European 

Social Innovation” dintr-un numãr de 1408 aplicaţii din Europa. Cercetãrile aplicative dezvoltate 

mi-au adus în anul 2015, premiul Innovation and Technology Award  în cadrul progrmului Aspen 

Leadership Awards. Am fost desemnat asistenul anului 3 ani la rând de cãtre USAMV Cluj 

Napoca ( 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014).  Sunt membru in comitetul editorial a douã jurnale 

BDI şi recenzor la mai mult de 20 reviste ISI. Sunt membru in comitetul ştiinţific al proiectului 

European FP7 Grail.  

Cea de-a treia parte a tezei prezintã planurile de evoluţie şi dezvoltare ştiinţificã, 

profesionalã şi academicã. 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) 

bioconversii fermentative, (2) biotehnologii alimentare, cu oportunităţi semnificative pentru 

obţinerea de noi rezultate valoroase, extinderea echipei de cercetare, care va implica viitori 

studenţi masteranzi şi doctoranzi, prin accesarea de fonduri naţionale/internaţionale pentru 

susţinerea cercetărilor dar şi prin dezvoltarea de contracte cu parteneri industriali. 

 Activitatea propusă pe viitor are în vedere corelarea activităţilor de cercetare cu cele  

educaţionaleşi promovarea inovării sociale în domeniul cercetării aplicative pentru dezvoltarea 

de noi concepte şi soluţii inovative in biotehnologiile alimentare.  

 


