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A Rezumat 

 
 Una dintre acțiunile prioritare, prevăzute în raportul de evaluare din 2019 privind punerea în 

aplicare a legislației și politicii Uniunii Europene în domeniul mediului în România, îl constituie 

"tratarea mai riguroasă a apelor reziduale pentru evacuarea în zone specifice și asigurarea unor 

investiții care să faciliteze tratarea corespunzătoare a apelor reziduale din orașele mari". În acest 

context, o alternativă la procesele convenționale de epurare a apelor reziduale o reprezintă 

fotocataliza heterogenă, care constă în procese avansate de oxidare (Advanced Oxidative Processes, 

AOP), procese bazate pe descompunerea poluanților organici și anorganici din apă în prezența 

materialelor semiconductoare. 

 De asemenea, până în anul 2020 România trebuie să atingă obiectivele impuse de Uniunea 

Europeană, respectiv o pondere a surselor regenerabile în totalul brut al consumului de energie de 

minim 20% și o scădere a emisiilor de CO2, a gazelor cu efect de seră și a consumului total de 

energie cu cel puțin 20%. În plus, începând cu anul 2020, toate statele membre europene vor trebui 

să construiască doar clădiri inteligente energetic (near Zero Energy Buildings, nZEB). Între sursele 

regenerabile de energie, energia solară este cea mai utilizată în aproape întreaga lume fiind o sursă 

inepuizabilă și nepoluantă, deoarece în timpul exploatării nu produce apă reziduală sau gaz, zgomot 

și, mai important, nu perturbă echilibrul ecologic. Cercetările actuale în domeniul conversiei 

energiei solare vizează creșterea eficienței procesului, asociat cu dezvoltarea de noi materiale și 

tehnologii care să implice costuri cât mai reduse. 

 Prin conținutul său, teza de abilitare cu titlul Degradarea plouanților organici din apele 

reziduale și obținerea de energie termică prin procese de conversie a radiației luminoase se 

încadrează domenii actuale prioritare la nivel național și european legate de mediu și impact asupra 

mediului. Teza de abilitare prezintă principalele realizări și direcții de dezvoltare a carierei profesionale, 

academice și științifice, în contextul actual al cercetării științifice la nivel mondial.   

 De-a lungul carierei mele universitare, care a cuprins toate etapele de evoluție, de la asistent 

până la profesor, am participat la activităţi cu caracter didactic, ştiinţific și de cercetare în domeniul 

Ingineriei Mediului și Ingineriei Materialelor. Parcurgerea programelor de doctorat și de formare 

postuniversitară mi-au oferit oportunitatea dobândirii competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a problemelor investigate, contribuind astfel, atât didactic cât și științific, la 

eforturile de integrare a demersului formativ specific spațiului academic în contextul dezvoltării 

socio-economice durabile. Formația de bază și implicarea activă la proiecte de cercetare științifică 
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mi-au permis dobândirea și aprofundarea cunoștințelor și abilităților specifice domeniului Ingineria 

Mediului, în care imi este orientată în prezent cariera. 

 După obținerea titlului științific de doctor în domeniul Chimie, activitatea mea științifică s-a 

concentrat în principal pe două direcții de cercetare aparținând domeniilor mediu și impact asupra 

mediului: (a) procese avansate de tratare a apelor reziduale prin fotodegradarea poluanților organici 

utilizând fotocatalizatori pe bază de sulfuri de cupru (CuxS) şi heterojoncțiuni formate din CuxS cu 

diferiți oxizi metalici:TiO2, SnO2, ZnO și (b) conversia energiei solare în energie termică utilizând 

materiale absorbante negre și colorate cu aplicații în dezvoltarea de colectoare solar-termice pentru 

cladirile inteligente energetic. Activitățile de cercetare desfașurate până în prezent au constat în 

proiectarea, sintetizarea, testarea și optimizarea materialelor și proceselor ce urmau/urmează a fi 

integrate în produse/tehnologii eficiente în degradarea fotochimică, prin fotocataliză heterogenă în UV 

și/sau VIZ, a unor poluanți organici din apele reziduale, dar și pentru conversia energiei solare, 

energie inepuizabilă și nepoluantă, în energie termică cu ajutorul colectoarelor solar-termice. 

 Rezultatele activității de cercetare științifică sunt valorificate sub formă a două cărți publicate 

în edituri recunoscute CNCSIS, 5 capitole în cărți publicate în editura Springer, peste 60 de publicații 

în jurnale și volume de conferințe, dintre care 36 de publicații indexate ISI (12 ca prim autor),  533 

citări (fără autocitări) conform ISI Web of Knowledge și indicele Hirsch = 13. De asemenea, până 

în prezent am coordonat un proiect de cercetare științifică în calitate de director și un proiect ca 

responsabil științific, fiind membru în peste 15 proiecte naționale și internaționale.   

Alături de activitatea de cercetare științifică, activitatea didactică este, de asemenea, o 

componentă importantă a carierei mele universitare, vizând contribuția personală la întărirea liniei 

integrate de formare inițială și continuă pentru dezvoltarea resurselor umane înalt calificate în 

domeniul ingineriei mediului și a dezvoltării durabile.  

 Întreaga mea activitate universitară se bazează pe profesionalism, etică profesională și morală, 

autodisciplină, pe principiul însușirii, construirii și diseminării cunoștințelor acumulate prin 

cercetare științifică, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor mele didactice și de cercetare 

științifică, la formarea studenților pe care îi coordonez, la posibilitatea de inițiere și coordonare a 

colaborărilor naționale și internaționale în domeniul Ingineriei mediului și la promovarea grupului și 

instituției din care fac parte. În plan personal, obținerea titlului de abilitare reprezintă un obiectiv 

important în dezvoltarea carierei universitare, ca element care crează o punte de legătură valoroasă 

între componentele cercetare – educație – dezvoltare instituționale, specifice carierei de profesor 

universitar. 
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A Summary 

 
 One of the priority action stipulated in the  Evaluation Report (2019) on the implementation 

of the European Union legislation and policy in the field of environment in Romania, is related to 

"the more rigorous treatment of wastewater for disposal in specific areas and providing investments 

to facilitate the proper treatment of wastewater in large cities". In this context, an alternative to 

conventional wastewater treatment processes is heterogeneous photocatalysis, which consists of 

Advanced Oxidative Processes (AOP), processes based on the decomposition of organic and 

inorganic pollutants from water in the presence of semiconductor materials. 

Also, by 2020 Romania must reach the targets imposed by the European Union, respectively 

reaching at least 20% of gross final energy cosumption from renewable sources, and the CO2 

emissions, greenhouse gases and total consumption energy needs to decrease by 20%. In addition, 

the Energy Performance of Buildings Directive requires all new buildings to be nearly zero-energy 

by the end of 2020. Among the renewable energy sources, solar energy is the most widely used in 

almost the entire world, being an inexhaustible and non-polluting source, because during the 

operation it does not produce wastewater or gas, noise and it does not affect the ecological balance. 

Current research in the field of solar energy conversion aims to increase the efficiency of the 

conversion process, associated with the development of new low-cost materials and technologies. 

 By its content, the habilitation thesis entitled Degradation of organic pollutants from 

wastewater and obtaining thermal energy through light radiation conversion processes integrates in 

the current priority national and european domains of environment and environmental impact. The 

habilitation thesis presents the main achievements and directions of professional, academic and scientific 

career development, in the current context of scientific research worldwide. 

Throughout my university career, which covered all the stages of evolution, from assistant to 

professor, I participated in didactic, scientific and research activities in the field of Environmental 

Engineering and Material Engineering. The doctoral programs and postgraduate training offered me 

the opportunity to acquire the skills of interdisciplinary approach of the investigated issueses, thus 

contributing, both didactic and scientific, to the specific educational approach integration to the 

academic space in the context of sustainable socio-economic development. The basic training and 

active involvement in scientific research projects allowed me to acquire and deepen the knowledge 

and skills specific to the field of Environmental Engineering, in which my career is currently 

oriented. 
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After obtaining the PhD title in Chemistry, my scientific activity focused mainly on two 

research directions based on the environmental field: (a) advanced wastewater treatment processes 

by photodegradation of organic pollutants using copper sulfide-based photocatalysts (CuxS) and 

heterojunctions formed by CuxS with different metal oxides and (b) conversion of solar energy into 

thermal energy using black and colored absorbent materials with applications in the development of 

solar-thermal collectors for near Zero Energy Buildings. The research activities carried out so far 

have consisted in the design, synthesis, testing and optimization of materials and processes that 

were/will be integrated into efficient products/technologies in photochemical degradation, by 

heterogeneous photocatalysis in UV and/or VIZ light, of organic pollutants from wastewater, but 

also for the conversion of solar energy, inexhaustible and non-polluting energy, into thermal energy 

using solar-thermal collectors. 

. The results of the scientific research activity are included in two books published in 

recognized publishers (CNCSIS), 5 chapters in books published in Springer publishing house, over 

60 publications in peer-reviewed journals and conference proceedings, of wich 36 publications 

indexed in ISI Thomson journals (13 as first author), 533 citations (without self-citations) 

according to ISI Thomson Web of Knowledge and Hirsch index = 13. The scientific research 

carried out so far led to the coordination of one project as director and one project as scientific 

responsible, and being member in over 15 national and international projects. 

 Along with the scientific research activity, the didactic activity is also an important 

component of my university career, aiming at the personal contribution to the strengthening of the 

integrated line of initial and continuous training for the development of highly qualified human 

resources in the field of environmental engineering and sustainable development. 

 My whole university activity is based on professionalism, professional and moral ethics, 

self-discipline, on the principle of acquiring, building and disseminating the knowledge 

accumulated through scientific research, thus contributing to the development of my teaching and 

scientific research skills, to the training of the students I coordinate, the possibility to initiate and 

coordinate national and international collaborations in the field of Environmental Engineering and 

to promote the group and institution of which I belong to. The habilitation obtaining is an important 

and personal target in the development of my university career, as an element that creates a valuable 

bridge between the components of research - education - institutional development, specific to the 

career of a professor.  


