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i. Rezumat  

 

Prezenta teză de abilitare, intitulată „Distribuția metalelor grele și a rapoartelor izotopice 

de Pb și Sr în sistemul sol-vin” prezintă cele mai relevante realizări personale în cercetarea 

științifică aferente perioadei de după susținerea tezei de doctorat (Domeniul Horticultură, 2015), 

până în prezent împreună cu planurile de dezvoltare ale carierei științifice și didactice. Domeniul 

principal de cercetare este legat de chimia elementelor și a rapoartelor izotopice de Pb și Sr, dar și 

utilizarea acestora pentru amprentarea zonală a unor sortimente de vin, precum și stabilirea unor 

parametri de calitate a vinurilor în vederea promovării lor atât pe piața locala cât și pe cea 

internațională. În timpul perioadei de după susținerea tezei de doctorat prin colaborarea cu 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru am dobândit anumite 

abilități în special în chimia analitică care m-au ajutat în dezvoltarea ulterioară a propriei direcții 

de cercetare. Teza este structurată în trei părți, prima și ultima oferă date referitoare la formarea 

profesională și, respectiv principalele direcții de dezvoltare a carierei mele profesionale. A doua 

parte a tezei de abilitare prezintă principalele direcții de cercetare abordate și anume: (i) analiza 

calitativă a vinurilor obținute din soiuri de viță-de-vie cultivate în centre viticole consacrate; (ii) 

cercetări privind evaluarea concentrației metalelor grele și a rapoartelor izotopice de Pb și Sr din 

solul viticol și (iii) cercetări privind evaluarea concentrației metalelor grele și a rapoartelor 

izotopice de Pb și Sr din vin.  

Prima direcție de cercetare și anume analiza calitativă a vinurilor obținute din soiuri de 

viță-de-vie cultivate în centre viticole consacrate reprezintă punctul de plecare al cercetărilor 

realizate ulterior. Un prim pas a fost stabilirea cu exactitate a condiţiilor ecoclimatice din podgoria 

Dealu Bujorului, Murfatlar, Târnava, Iași și Ștefănești-Argeș. Pe baza datelor meteorologice s-au 

calculat cei mai importanți indici ecoclimatici necesari pentru creșterea și fructificarea viței-de-

vie: bilanțul termic global, bilanțul termic activ, bilanțul termic util, coeficientul de temperatură, 

coeficientul de radiație solară, coeficientul de insolație. Cele trei studii realizate au avut ca și 

concluzii comune caracterul viticultural excepțional al României. Evaluarea calitativă a soiurilor 

de viță-de-vie pentru vinurile albe și roșii a relevat faptul că probele analizate prezintă caractere 



specifice soiului. Studiile oferă noi informații despre calitatea vinurilor albe și roșii obținute în 

principalele podgorii ale României, utile pentru promovarea și comercializarea lor, pe plan național 

cât și internațional. 

Direcția de cercetare intitulată evaluarea concentrației metalelor grele și a rapoartelor 

izotopice de Pb și Sr din solul viticol și vin reprezintă cea mai consistentă parte a prezentei teze de 

abilitare. Primul studiu se referă la evaluarea concentrației metalelor grele și a rapoartelor izotopice 

de Pb și Sr din sol. Metalele grele sunt deopotrivă atât de interes industrial cât și de interes biologic 

și ecologic. Una dintre cele mai importante căi de transfer al metalelor grele în corpul uman este 

prin consumul alimentelor de origine vegetală și animală produse în zona contaminată.  

Cercetările realizate pentru determinarea concentrației metalelor și a rapoartelor izotopice 

de Pb și Sr s-a realizat prin determinarea efectivă a următoarelor metale: Cd, Pb, U, Hg, As, Sr, 

Co, Cu, Ni, Mn, Cr dar și a rapoartelor 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 208Pb/204Pb, 87Sr/86Sr pe adâncimea 

profilului de sol de la 0-120 cm tehnica ICP-MS. Centrele viticole care au fost studiate sunt Bujoru, 

Smulți și Oancea care fac parte din podgoria Dealu Bujorului. Zonele studiate nu au fost niciodată 

analizate în ceea ce privește concentrația compoziției elementelor sau distribuția Sr (87Sr/86Sr) și a 

Pb (206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 208Pb/204Pb). Studiile realizate pe vin, în vederea determinării 

profilului mineral (Ca, Mg, K, Na, Li, Cu, Fe, Mn, Co, V, Ag, Al, As, Be, Bi, Cd, Ba, Cr, Cs, Ga, 

In, Sr, Ni, Rb, Se, Tl, U, Zn, Hg și Pb) dar și pentru determinarea rapoartelor izotopice de Pb și Sr 

au fost utilizate soiuri autohtone dar și soiuri internaţionale de viță-de-vie, soiuri care au fost 

cultivate în centrele viticole din Bujoru, Smulți și Oancea care fac parte din podgoria Dealu 

Bujorului. 

Ultima direcție de cercetare a fost amprentarea izotopică a soiurilor de viță-de-vie pentru 

vinuri albe și roșii studiate. În urma cercetărilor realizate s-a stabilit că elementele precum Mn, Cd, 

Li, Ba, Ca, Bi, Rb, Mg, Al, Ag, Ni, Cr, Sr, Zn, Pb și Fe prezintă o mare putere discriminatorie 

pentru stabilirea originii geografice a probelor de vin analizate, dar pe lângă aceste elemente au 

fost descoperite și alte elemente cum ar fi: Hg, Ag, As, Al, Tl, U și care sunt caracteristice soiurilor 

de viță-de-vie autohtone.  

Începând cu anul 2015 am fost director și responsabil de proiect la 2 proiecte de cercetare 

națională dar și la 9 proiecte de cercetare națională în calitate de membru prin care am reușit să 

obțin aproximativ 110.000 de euro, sume care au fost utilizate pentru îmbunătățirea infrastructurii 

laboratoarelor de cercetare. Activitățile de cercetare au dus la publicarea a 9 articole publicate în 

reviste cotate ISI cu factor de impact, 5 proceedings, 34 în reviste în alte baze de date și participarea 

la numeroase conferințe și simpozioane în țară. Planurile includ continuarea studiilor pentru 



determinarea concentrației metalelor grele și a rapoartelor izotopice de Pb și Sr, amprentarea 

izotopică a diferitelor băuturi și alimente.  


