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REZUMAT 
 

Această Teză de Abilitare a fost realizată după doisprezece ani de la susţinerea tezei de 

doctorat şi obţinerea titlului de doctor. Ea prezintă în mod documentat realizările mele 

profesionale, contribuţiile ştiinţifice  şi rezultatele originale obţinute pe parcursul acestei 

perioade de timp. Aceste rezultate au fost de asemenea publicate/prezentate în peste 100 de 

lucrări ştiinţifice, la diferite conferinţe, congrese şi în reviste de specialitate ISI/BDI. 

O scurtă descriere a realizărilor mele se poate face în principiu pe două domenii: 

academic/invaţământ şi ştiinţific/cercetare. Acestea sunt descrise în capitolul B al tezei de 

abilitare. 

 

În zona academică/de învăţământ am susţinut în calitate de titular şi/sau coordonator 

ore la disciplinele din domeniul farmaceutic: Chimie Analitică, Istoria Farmaciei, Chimie şi 

Igiena Mediului, Metode Spectrale de Analiză şi Metode de Analiză Aplicate în Fitochimie  

(curs şi laborator).  

Am fost coordonator de proiecte de diplomă (peste 100 de proiecte), dizertaţii (peste 

20) şi, de asemenea, membru/preşedinte în comisii de doctorat (17), în domeniul Sănătate.   

Implicarea directă în activităţile de management universitar (şef de departament, 

secretar ştiinţific, prodecan) mi-a oferit posibilitatea de a consolida performanţa academică în 

domeniul Sănatate, în cadrul Universităţii din Oradea. 

Ca responsabil al Comisiei de Calitate de la Facultatea de Medicină şi Farmacie, am 

coordonat şi am lucrat efectiv la peste 30 de rapoarte de autoevaluare a programelor de studii 

ale facultăţii, perfecţionîndu-mă în managementul calităţii din domeniul Sănatate -  învăţământ 

universitar. 

Performanţa în domeniul ştiinţific/cercetare are la baza experienţa ştiinţifică  acumulată 

în întreaga activitate didactică (peste 21 de ani în învăţământul superior) şi dubla specializare 

în domeniul Chimie şi domeniul Farmacie.  Astfel, am obţinut rezultate publicate în reviste 

cotate ISI/BDI, cercetări finalizate prin  brevete de invenţie, respectiv proiecte de cercetare pe 

trei direcţii cu tematică interdisciplinară: 

 Metode cinetice aplicate în chimia analitică pentru determinarea cantitativă a 

unor substanţe de interes biochimic şi farmaceutic; 

 Contribuţii în domeniul farmaceutic şi medical; 

 Cercetări şi aplicaţii în bioetică şi sustenabilitate. 

 

I.Metode cinetice aplicate în chimia analitică pentru determinarea cantitativă a unor 

substanţe de interes biochimic şi farmaceutic 

Specialistul în analiză chimică este adesea interesat în determinarea substanţelor aflate 

în concentraţii foarte mici sau normale, cu rol de medicament sau fiziologic, a celor care se 

găsesc în plante sau părţi ale acestora (fructe), alimente sau a celor de interes medical 

Se cunosc numeroase metode analitice utilizate pentru analize in situ, care pot fi 

clasificate în două categorii generale: termodinamice şi cinetice. Majoritatea metodelor 
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analitice, în special cele utilizate pentru analiza urmelor, folosesc fie reactivi scumpi, fie 

aparatură sofisticată şi astfel - tehnici cu cost ridicat. Făcînd un studiu al celor mai importante 

reviste de chimie analitică (J. Anal. Chem, Analyst, Anal. Chem. Acta), reiese că foarte multe 

dintre studii abordează  preocupări  despre  metodele cinetice de analiză. 

Interesul meu s-a concentrat pe elaborarea unor tehnici bazate pe cinetică pentru 

determinarea cantitativa a acidului ascorbic din fructe şi medicamente, precum şi a vitaminelor 

hidrosolubile ale complexului B, dar şi a aminoacizilor din produse farmaceutice.  

Cercetările personale şi-au propus să elaboreze metode simple ce folosesc reactivi 

comuni, disponibili în orice laborator, aparatură ieftină la îndemâna laboratorului, cu investiţii 

minime. Metoda elaborată s-a materializat într-un brevet de invenţie înregistrat la OSIM în 

anul 2010 - „Metodă de determinare a acidului ascorbic din fructe, alimente şi produse 

farmaceutice”, iar invenţia a fost premiată la Salonul Internaţional de Inventică PROINVENT, 

Ed. IX, Cluj Napoca cu o Diplomă de Excelenţă şi Medalia de aur; ulterior, Universitatea din 

Oradea a premiat brevetul cu Premiul pentru Excelenţă în Cercetare în Medicină. 

Metoda are la bază o reacţie cunoscută sub numele de “reacţie de tip Landolt”. Aceasta 

permite determinarea unor vitamine hidrosolubile (complexul B - B1, B2, B6; C, H1) şi 

aminoacizi (cisteină, metionină, triptofan), din diverse fructe şi produse farmaceutice care 

conţin aceste substanţe. 

Ideea a fost să utilizez metode cinetice, în special metode de tip “clock”, pentru câteva 

reacţii de oxido-reducere. Domeniul reacţiilor redox de tip Landolt a fost studiat pe larg, mai 

ales pentru urme de ioni metalici care au efect catalitic asupra numeroaselor reacţii redox. 

Aplicaţiile pentru compuşi organici, de altfel destul de simple, nu sunt prea numeroase. 

Acest lucru m-a stimulat să efectuez un studiu sistematic asupra compuşilor menţionaţi anterior, 

cu scopul de a-i aduce în centrul metodelor cinetice, metode ce pot fi folosite în fiecare 

laborator de control al alimentelor sau al medicamentului.  

În cadrul metodei cinetice, s-au stabilit iniţial condiţiile optime de lucru, s-a trasat curba 

de etalonare în fiecare caz şi s-a urmărit acţiunea diverşilor interferenţi.  

Pentru validarea şi verificarea rezultatelor obţinute prin metoda cinetică s-au folosit 

următoarele metode necinetice:  

- titrare iodometrică clasică folosind 2,6-diclorfenolindofenol, determinare 

spectrofotometrică cu 2,6-diclorfenolindofenol – după extracţie cu xilen, pentru 

determinarea acidului ascorbic din fructe (citrice, măcieşe – uscate şi proaspete, 

ardei) şi frunze (pătrunjel); 

- HPLC pentru determinarea acidului ascorbic din produse farmaceutice (Upsarin); 

- determinare spectrofotometrică pentru vitaminele din complexul B - tiamină, 

riboflavină, piridoxină; aminoacizi - metionină (din MecoparForte tablete şi 

Metaspar capsule), cisteină, triptofan (soluţie Infesol 40); 

iar pentru comparare s-au utilizat şi valorile prevăzute în prospectul produsului farmaceutic 

respectiv. 

Rezultatele experimentale obţinute prin această metodă sunt similare cu cele obţinute 

prin metode de determinare a acidului ascorbic citate de literatura de specialitate, amintite 

anterior. 

Pe baza acestei metode cinetice s-au făcut apoi studii statistice pe specii/varietăţi diferite 

ale aceluiaş gen (Petroselinum crispum, Capsicum Annuum, Citrus sp. etc.) pentru a determina 
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variaţii ale conţinutului în vitamina C, în funcţie de provenienţa produsului, zonă, condiţii 

meteorologice, perioada de recoltare, condiţii de păstrare, varietate etc.  

De asemenea, metoda funcţionează cu succes la determinarea vitaminelor hidrosolubile 

din produse farmaceutice. 

 

II.Contribuţii în domeniul farmaceutic şi medical 

În capitolul BII. - Contribuţii în domeniul farmaceutic şi medical, am prezentat numai o 

parte dintre studiile efectuate. Dintre acestea, unele se axează pe utilizarea şi  comportarea 

substanţelor de provenienţă vegetală (resveratrol, fitoestrogeni, tincturi), respectiv pe influenţa 

factorilor de mediu (radioactivitate), asupră sănătăţii: 

- Studiu asupra tincturilor de Hibiscus trioni herba uscate şi proaspete; 

- Impactul resveratrolului asupra indicelui de masa corporală la pacienţii cu accident 

vascular;   

- Evaluarea efectelor fitoestrogenilor în evoluţia simptomatologiei de climacteriu şi 

asupra resorbţiei osoase la femei aflate în postmenopauză;   

- Determinarea impurităţilor provenind din poluarea radioactivă în probe de dentiţie 

temporară, folosind metoda analizei prin activare cu neutroni. 

Fiecare dintre studii se bazează pe o analiză minuţioasă a cercetărilor în domeniu, bine 

documentată din literatura de specialitate, efectuarea studiilor şi prezentarea rezultatelor 

obţinute, iar la final desprinderea concluziilor.   

 

III.Cercetări şi aplicaţii în bioetică şi sustenabilitate 

Capitolul al treilea vizează implementarea conceptelor de bioetică şi sustenabilitate în 

domeniul farmaceutic şi medical. 

Astfel, preocupările în bioetică şi sustenabilitate s-au materializat prin articole publicate 

în reviste de specialitate. Subiectele acestora sunt variate şi dintre acestea amintim: 

- Automedicaţia ca fenomen foarte frecvent al zilelor noastre şi modul în care acest 

fenomen este/sau nu influenţat de studii superioare în domeniu; 

- Managementul deşeurilor medicale/farmaceutice, ca ultimă etapă în „stadiul de 

viaţă” al acestor produse, dar şi modul în care acest managemnt este perceput în 

cadrul populaţiei – adică felul în care populaţia înţelege să „administreze” acest tip 

de deşeuri; 

- Studii asupra poluării mediului – sol agricol şi  plante, cu produse farmaceutice, mai 

precis antibiotice. 

 

Toate aceste realizari ştiintifice le-am întreprins împreuna cu cercetători valoroşi din 

diverse domenii (farmacie, chimie, medicină, stomatologie, biologie etc.), care se regăsesc în 

calitate de coautori în cadrul publicaţiilor menţionate în bibliografia acestei teze de abilitare. 

Calitatea de membru fondator al SChR filiala Bihor şi deţinerea funcţiei de preşedinte a 

acesteia (2005-2010), precum şi a celei vicepreşedinte (2010-prezent) îmi oferă ocazia de a 

contribui şi la consolidarea domeniului Chimie. Activitatea mea a fost apreciată prin acordarea 

de către Societatea de Chimie din România a Certificatului de Onoare (19.12.2011), Diplomei 

de Onoare şi Medaliei Petru Poni (25.09.2009). 
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În a doua secţiune (capitolul C) a tezei de abilitare prezint evoluţia şi planul de 

cercetare/dezvoltare al carierei mele profesionale, ştiinţifice şi academice. 

În ceea ce priveşte cariera mea profesională, obţinerea calităţii de conducător de 

doctorat îmi va permite implicarea şi participarea activă la consolidarea domeniului Farmacie 

pe plan naţional şi internaţional. 

Direcţiile de cercetare dezvoltate până în prezent vor fi continuate, aprofundate şi 

exploatate, iar noile direcţii abordate vor fi legate de cele actuale (perfecţionarea metodelor de 

tip “clock” în analiza chimică, efecte ale fitoterapiei asupra diferitelor patologii şi studii în 

domeniul bioeticii şi sustenabilităţii din  domeniul farmaceutic) 

Totodată, abordarea ştiinţifică a managementului calităţii procesului de învăţământ şi de 

cercetare în domeniul Sănătate vor face parte din preocupările mele viitoare. 

 

A treia secţiune a tezei de abilitare prezintă referinţele bibliografice asociate primelor 

două secţiuni. 

 

 


