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REZUMAT 
 

Teza de abilitare prezintă pricipalele rezultate obţinute de autoare, după 

susţinerea publică a doctoratului în chimie (1997), şi până în prezent (2015). 

Tematica generală a lucrării o reprezintă compuşii bioactivi, respectiv obţinerea şi 

valorificarea acestora în contextul asigurării unei dezvoltări durabile. 

Structurată în două părţi, conform cerinţelor impuse, teza, prezintă în prima 

parte: „ Evoluţia carierei academice, ştiinţifice şi profesionale - rezultate ştiinţifice 

originale şi direcţii de dezvoltare”- rezultatele ştiinţifice obţinute, susţinute de 

lucrările publicate, precum şi direcţiile de cercetare şi dezvoltare academică ce 

derivă natural din acestea.  

Plasarea chimiei în centrul dezvoltării durabile înseamnă recunoaşterea şi 

reafirmarea rolului şi locului său în dezvoltarea ştiinţifică şi economică a unei ţări, 

dar în acelaşi timp vizează impunerea de constrângeri referitoare la influenţa 

asupra mediului înconjurător. Aplicarea acestui eco-concept în dezvoltarea chimiei 

se ghidează începând din 1998 după cele 12 principii ale „ chimiei verzi” enunţate 

de chimiştii americani Paul T. Anastas şi John C. Warner în cartea Green 

chemistry : Theory and Practice: 1. prevenirea – eliminarea/limitarea poluării la 

sursă pentru a evita necesitatea tratării/eliminării ulterioare a deşeurilor rezultate; 

2. economie de atomi – aplicarea unor metode de sinteză care să încorporeze în 

produsul final toţi reactivii utilizaţi în proces; 3. conceperea de metode/căi de 

sinteză mai puţin periculoase – care să conducă la compuşi cu toxicitate redusă 

pentru om şi mediu; 4. conceperea de produşi cât mai siguri – care să prezinte 

toate proprietăţile dorite şi în acelaşi timp cu o toxicitate cât mai redusă; 5. 

reducerea consumului de solvenţi şi materiale auxiliare, respectiv utilizarea celor 

cu efect nociv redus; 6. diminuarea consumului de energie; 7. utilizarea de resurse 

naturale/materii prime regenerabile; 8. reducerea numărului de derivaţi/ 

intermediari implicaţi în reacţie generatori de deşeuri (evitând protejările/ 

deprotejările sau modificarea temporară a proceselor fizice sau chimice); 9. 

cataliza - utilizarea agenţilor catalitici cu o selectivitate cât mai ridicată în locul 

procedeelor stoechiometrice; 10. conceperea de produşi care să integreze şi 

modalitatea de degradare finală – după utilizare să genereze deşeuri inofensive, 
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biodegradabile; 11. aplicarea/adaptarea unor metode de analiză care să permită 

supravegherea şi controlul în timp real al operaţiilor în scopul prevenirii formării 

agenţilor poluanţi; 12. dezvoltarea unei chimii fiabile – dezvoltarea unor 

metodologii/tehnologii care să permită prevenirea accidentelor (explozii, incendii 

sau emanaţii periculoase). 

  Pornind de la aceste considerente, temele de cercetare abordate în 

activitatea de cercetare şi prezentate în prima parte a tezei, tratează următoarele 

aspecte: 

a) elaborarea de metode originale, eficiente şi prietenoase pentru mediu în sinteza 

de noi compuşi heterociclici cu potenţială activitate biologică; - derivaţi ai 

benzopiranilor (cromanone, flavanone) cu efect retardant, antifungic sau 

bacteriostatic; - heterocicli azotaţi policiclici (derivaţi ai dihidrodipiridopirazinelor) 

cu potenţială acţiune antitumorală; - noi liganzi 5-HT7 (derivaţi ai piranopiridinelor) 

cu potenţială acţiune asupra sistemului nervos central;  

b) dezvoltarea unor strategii de lucru, compatibile cu principiile chimiei „verzi”, 

pentru identificarea/separarea de noi molecule biologic active din materii prime de 

origine vegetală; 

c) identificarea unor noi posibilităţi de valorizarea a extractelor vegetale. 

Evaluarea rezultatelor obţinute din perspectiva exigenţelor principiilor 

chimiei verzi,  respectiv: - diminuarea semnificativă a timpului de reacţie şi a 

consumului energetic;- creşterea randamentului şi purităţii compuşilor intermediari 

şi finali; - reducerea consumului de solvenţi şi materiale auxiliare; - eliminarea unor 

etape intermediare prin utilizarea unor catalizatori cu selectivitate ridicată, 

confirmă pe deplin avantajul asocierii tehnicilor de lucru neconvenţionale (sinteza 

pe suport solid şi sub acţiunea microundelor, extracţia asistată de microunde sau 

ultrasunete) în obţinerea de molecule bioactive, furnizând în acelaşi timp un 

impuls pentru continuarea cercetărilor.  

Valoarea contribuţiei ştiinţifice referitoare la subiectele abordate s-a 

materializat: prin publicarea rezultatelor originale în prestigioase reviste cotate ISI, 

cu factor de impact semnificativ (Org. Letters, Bioorg.& Med. Chem. Lett, Europ. J. 

of Org. Chem., Tetrahedron, Synlett, Qsar & Comb. Science, Journal of Enz. Inhib. 

and Med. Chem., Journal of Chromatography A, Journal of Chromatography B - 

Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, Thermal Anal. and 
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Calorimetry, Environmental Engineering and Management Journal, Rev. de 

Chimie, Rev. Roumain de Chimie), acumulând până în prezent peste 300 citări 

(fără autocitări/ conform raportului Web of Science) şi un indice h = 9.  

Pe baza rezultatelor obţinute, a experienţei acumulate  şi a competenţelor 

dobândite de membrii echipei centrului de cercetare Chimie Aplicată şi Inginerie 

Proces din UVAB, ne-am propus dezvoltarea unei axe de cercetare 

interdisciplinară: Valorificarea agro-resurselor în contextul unei dezvoltări durabile 

- vizând următoarele obiective majore: 

(i) stabilirea unei metodologii eficiente de extracţie-identificare şi caracterizare de 

noi molecule bioactive din surse vegetale (materii prime, subproduse sau deşeuri);  

(ii) studiul influenţei compoziţiei mediului de cultură şi a agenţilor de fertilizare 

asupra conţinutului în molecule de interes; 

(iii) evaluarea impactului deşeurilor vegetale asupra mediului şi a posibilităţilor de 

valorificare a acestora – prin utilizarea ca sursă de molecule bioactive ;  

(iv) dezvoltarea de aplicaţii în domeniile: terapeutic, cosmetic, agro-alimentar, 

protecţia mediului. 

În a doua parte, „Capacitatea de a coordona echipe de cercetare, de a 

organiza şi gestiona activităţi didactice, de explicare şi facilitare a învăţării şi 

cercetării” - este prezentată sintetic întreaga activitate desfăşurată în cadrul 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, după obţinerea titlului de doctor, în 

corelaţie cu rezultatele activităţii ştiinţifice şi a aportului adus la formarea de 

specialişti: a) formarea unei echipe de cercetare interdisciplinară şi dezvoltarea de 

colaborări la nivel naţional şi internaţional; b) obţinerea prin participarea la 

competiţii naţionale şi internaţionale şi coordonarea în calitate de director a unui 

număr de 5 proiecte de cercetare şi a unui proiect POSDRU; c) profesor invitat şi 

membru în colectivul ştiinţific de coordonare a 5 teze de doctorat la Universităţile 

partenere din Caen şi din Orléans, Franţa (2001- prezent); d) coordonarea de 

structuri profesional – ştiinţifice; e) contribuţii la dezvoltarea activităţilor didactice şi 

de cercetare, a mediului educaţional/cultural/economic şi social. 

La finalul lucrării sunt prezentate concluziile generale şi referinţele 

bibliografice, asociate conţinutului primelor două părţi.  

 


