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Rezumat 
 
Pe fondul abundenței și al consumului excesiv de alimente ultraprocesate industrial, 

tipice societății de consum contemporane, care au generat serioase probleme economice, de 
mediu și de sănătate publică, sustenabilitatea a devenit o temă recurentă a retoricii referitoare 
la sistemul alimentar și o provocare atât pentru producătorii de alimente, cât și pentru 
consumatori. 

Dacă provocarea pentru producători este de a limita cele mai grave efecte ale 
schimbărilor climatice și de a-și reformula produsele pentru a răspunde recomandărilor 
dietetice, în ultima perioadă însă, atenția se concentrează din ce în ce mai mult asupra 
responsabilității consumatorilor pentru sustenabilitatea lanțului alimentar. Studii recente arată 
că una dintre cele mai importante contribuții ale consumatorilor, concomitent cu reciclarea, 
favorizarea alimentelor produse local sau reducerea risipei alimentare, ar putea fi tranziția către 
o dietă bazată pe alimente de origine vegetală și adoptarea unui stil alimentar flexitarian, 
considerat a fi alegerea corectă atât pentru sănătatea individuală cât și pentru cea ambientală. 

Analizând, din perspectiva consumului, o suită de oportunități și provocări pentru un 
sistem alimentar sustenabil, teza de abilitare, intitulată ”Alimentația sustenabilă – o provocare 
pentru consumatorul modern”, pledează pentru adoptarea de către consumatori a unor 
obiceiuri alimentare sustenabile și arată că tranziția către o dietă sustenabilă trebuie să devină 
un imperativ pentru viitorul apropiat. 

 Structura tezei include, alături de rezumat, listele cu tabelele, figurile și abrevierile 
incluse în lucrare, cele mai importante realizări științifice în domeniul temei propuse, care 
subliniază îndeplinirea standardelor minimale cerute pentru abilitare, planul de dezvoltare a 
carierei universitare, precum și referințele bibliografice investigate pentru fundamentarea 
propriilor cercetări științifice. 

Conținutul tematic al Secțiunii I, care reflectă contribuțiile atât în plan teoretic, cât și 
practic, aplicativ, este organizat pe două domenii distincte, în concordanță cu preocupările 
autoarei de-a lungul carierei universitare.  

În cadrul primului domeniu, Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului, este 
analizată calitatea nutrițională ca premisă a alimentației sustenabile, precum și evoluția 
modelelor de alimentație – de la alimentația sănătoasă la dieta sustenabilă.  

Deoarece alimentul este un component nelipsit al vieţii noastre, pentru că a trăi 
presupune şi a te hrăni, calitatea nutriţională este cea care contează în mod esenţial pentru 
prevenirea bolii şi menţinerea stării de sănătate, fiind un element crucial pentru alimentația 
sustenabilă. Calitatea nutrițională se exprimă prin intermediul noţiunii de profil nutriţional şi 
indică măsura în care alimentul are capacitatea de a asigura echilibrul între nevoile nutriţionale 
ale individului şi calitatea, respectiv proporţia în macronutrienţii  şi micronutrienţii pe care îi 
conţine. Calitatea nutrițională poate fi evaluată printr-o suită de metode științifice (metoda 
gradului de acoperire, metoda SAIN-LIM, algoritmul NutriScore) și este declarată prin 
intermediul etichetelor nutriționale detaliate și a sistemelor Front-of-Package.  

Problematica deosebit de complexă a calității nutriționale a fost analizată în cărțile de 
specialitate: ”Calitate şi securitate alimentară. Reorientări în comportamentul alimentar al 



consumatorului modern” (Editura ASE București, 2013), elaborată în calitate de unic autor, 
”Ştiinţa alimentelor – o abordare din perspectiva consumatorului” (Editura ASE București, 
în anul 2009), elaborată în calitate de unic autor, precum și ”Mărfuri alimentare și securitatea 
consumatorului” (Editura Economică Bucureşti, 2006), la care am participat în calitate de 
coautor. În același context, pot fi menționate ca fiind contribuții relevante publicarea, în calitate 
de autor, a articolului ”Mutaţii în perceperea calităţii alimentelor de către noii consumatori 
din România” (Amfiteatru Economic, nr. special 5/2011) și realizarea, în calitate de  director, 
a proiectului de cercetare ”Managementul calităţii serviciilor de sănătate – prioritate a 
politicii sanitare din perspectiva integrării în Uniunea Europeană” (tip Td), finanțat de 
CNCSIS (contract 27662/14.03.2005), în perioada 2005-2006. 

În ceea ce privește cercetarea metodelor de evaluare și a modelelor de declarare a 
calității nutriționale, printre contribuțiile relevante menționez, în primul rând, publicarea, în 
calitate de coautor, a articolelor: ”Cercetarea discrepanţei dintre atractivitatea produselor 
alimentare si profilul nutriţional real – condiţie esenţială pentru consolidarea educaţiei 
nutriţionale şi protecţia drepturilor consumatorilor” (Amfiteatru Economic, nr. 36/2014) și 
”Avantaje şi limitări ale sistemelor de etichetare nutriţională “Front-of-Package” (FOP) în 
orientarea alegerii alimentelor de către consumatori” (Amfiteatru Economic, nr. 33/2013). În 
aceeași arie problematică se înscrie, participarea, în calitate de membru, în echipele de 
cercetare a proiectelor: ”Cercetări privind creşterea siguranţei şi îmbunătăţirea valorii 
nutritive a alimentelor din perspectiva cerinţelor consumatorilor şi a exigenţelor integrării 
României în Uniunea Europeană” (proiect de tip At, finanțat de CNCSIS, în perioada 2005-
2006), ”Cercetări privind realizarea și testarea unor suplimente nutriționale bazate pe 
ingrediente naturale destinate susținerii eforturilor maximale la sportivii de performanță” 
(finanțat de CERES, în perioada 2003-2005). 

Odată cu evidenţierea legăturii dintre alimentaţie şi sănătate, s-a încercat reducerea 
impactului bolilor prin reorientarea comportamentului alimentar al populaţiei. Acest demers s-
a concretizat în elaborarea unor modele de alimentaţie, care, pe prima treaptă de dezvoltare, 
au reflectat problemele de nutriţie şi de sănătate existente într-o anumită regiune sau ţară, având 
ca principal scop oferirea de soluţii generale pentru corectarea acestora prin intermediul dietei. 
Un pas înainte în dezvoltarea modelelor de alimentație l-a constituit, reunirea aspectelor 
nutriţionale ale alimentelor cu impactul acestora asupra mediului. În prezent, nevoia de a 
integra sustenabilitatea în modelele de alimentație, a condus la apariția conceptul de dietă 
sustenabilă, care include ca principale dimensiuni: agricultura, sănătatea, cultura, mediul și 
economia.  

Dintre contribuțiile relevante ale candidatei la cercetarea evoluției modelelor de 
alimentație sănătoasă în primele etape de dezvoltare a acestora, menționez cartea de 
specialitate ”Studiul şi protecţia consumatorului” (Editura ASE Bucureşti, 2013), publicată în 
calitate de coautor și articolul ”Modelele de alimentaţie – instrumente pentru orientarea 
comportamentului alimentar al consumatorilor” (revista Calitatea-Acces la succes, nr. 131/ 
2012), publicat în calitate de autor. În aceeași arie problematică se înscrie și participarea, în 
calitate de membru al echipei de cercetare, în proiectul ”Tipologia şi monitorizarea 
anomaliilor mărfurilor alimentare în procesul comercializării din perspectiva cerinţelor pieţei 
europene” (proiect tip A, finanțat de CNCSIS, în perioada 2003-2005). Articolul ”Reshaping 
the Traditional Pattern of Food Consumption in Romania through the Integration of 
Sustainable Diet Principles. A Qualitative Study” (revista Sustainability, Volum 12 (14)/2020), 



publicat în calitate de coautor, reprezintă o contribuție importantă a candidatei la dezvoltarea 
teoriei în domeniul dietei sustenabile și la cercetarea implicațiilor practice ale acesteia. 

Realizările în plan teoretic și practic incluse în cel de-al doilea domeniu, Cultura 
consumatorului, analizează industrializarea, mcdonaldizarea și sustenabilitate ca principale 
repere în producția și consumul alimentelor moderne și prezintă trendul Slow Food ca 
fundament al alimentației sustenabile.  

Progresul tehnic, care este strâns legat de industrializare, a avut un impact puternic 
asupra culturii alimentare. După cel de-al Doilea Război Mondial, în societățile occidentale, 
capitalul și tehnologia au condus la dezvoltarea unei industrii alimentare puternice, care prin 
folosirea tehnicilor de producție în flux continuu, a adus pe piață o diversitate și un volum mare 
de produse alimentare. Ulterior, globalizarea, urbanizarea, modernizarea și migrația au modelat 
și transformat modul în care civilizația modernă consumă alimentele și au condus la apariția 
unei oferte alimentare globale, caracterizată prin preponderența produselor standardizate și 
uniformitatea gustului.  

O contribuție semnificativă a candidatei la analiza noii valențe – aceea de valoare în 
sine – pe care consumul, inclusiv cel alimentar, a dobândit-o în societatea capitalistă a ultimelor 
decenii ale secolului XX și, totodată, la dezvoltarea cadrului conceptual al culturii 
consumatorului în România, o reprezintă publicarea, în calitate de coautor, a cărții de 
specialitate ”Cultura consumatorului” (Editura ASE București, 2016) și a comunicării 
științifice ”Irrational consumption – one of the dominant features of the current behaviour of 
young people from Romania” (volumul conferinței BASIQ 2018, Heidelberg, Germania). 

Una dintre consecințele industrializării o reprezintă și apariția industriei fast-food care, 
în timp relativ scurt, s-a răspândit la nivel global, transformându-se într-un adevărat fenomen. 
Succesul companiei McDonald’s și influenţa pe care a exercitat-o în ultimele decenii asupra 
societăţii la nivel global, au condus la apariția conceptului de mcdonaldizare. Aplicarea 
principiilor mcdonaldizării (eficiență, calculabilitate, previzibilitate și control) nu s-a limitat 
doar la sectorul fast-food, ci a vizat și alte ramuri ale sectorului agro-alimentar, care, utilizând 
pe scară largă atât aditivii alimentari, cât și tehnici de modificare a materiilor prime agro-
alimentare (rafinarea, hidrogenarea, fortifierea, modificarea genetică), au creat produse cu 
proprietăţi senzoriale din ce în ce mai ridicate, dar cu profil nutrițional, de cele mai multe ori, 
dezechilibrat. Toate acestea au contribuit la degradarea în plan nutrițional a alimentației 
moderne. 

O contribuție  relevantă a candidatei la cercetarea mcdonaldizării ca proces de 
globalizare a unor produse alimentare omogene o reprezintă publicarea, în calitate de coautor, 
a articolului ”Fast Food Paradox: Freedom and Cultural Imperialism” (revista Ovidius 
University Annals. Economic Sciences Series, nr.1/2012). 

Consumul abuziv de produse fast-food și de alimente ultra-procesate industrial, 
disponibile din abundență pe piață, a generat, odată cu prevalența bolilor civilizației moderne, 
și cantități imense de pierderi și deșeuri alimentare. În acest context, sustenabilitatea 
alimentației a devenit o temă recurentă atât în literatura științifică, cât și în discursul public. 

Contribuții reprezentative ale candidatei la cercetarea tiparului de consum alimentar al 
consumatorului contemporan și evidențierea surselor de dezechilibre nutriționale sunt 
reprezentate de publicarea, în calitate de coautor, a articolelor: ”Research on Food Behavior 
in Romania from the Perspective of Supporting Healthy Eating Habits” (revista Sustainability, 
Volum 11 (19)/2019) și ”Dezechilibrul alimentar – dominantă a comportamentului de consum 



al tinerei generaţii din România” (revista Amfiteatru Economic, nr. Special 9/2015). În același 
context, al cercetării factorilor care influențează comportamentul de consum alimentar, 
menționez și publicarea, în calitate de coautor, a comunicării științifice ”The Prevalence of 
Emotional Criteria in Food Choice - The Main Source of Imbalance in the Eating Behaviour 
of the Young Consumers from Romania” (Conferința internațională  BASIQ 2019, Bari, Italia). 

În ceea ce privește contribuțiile la cercetarea unor stiluri alimentare sustenabile, pot fi 
menționate următoarele:  cartea de specialitate, redactată în limba engleză, “Food Science. 
Consumer-oriented approach and business insights” (Editura ASE, București, 2016), publicată 
în calitate de coautor, articolul ”Bune practici în educarea şi informarea noii generaţii de 
consumatori privind produsele alimentare ecologice” (revista Amfiteatru Economic, nr. 
38/2015), publicat în calitate de coautor, articolul ”The future of alimentation – between 
internalization and traditionalism” (revista Amfiteatru Economic, nr. special 2/2008), publicat 
în calitate de autor, precum și de comunicarea științifică ”Arguments Supporting the 
Introduction of Edible Insects in European Food Consumption” (Conferința internațională 
BASIQ 2016, Konstantz, Germany), publicată în calitate de coautor.  

Mişcarea Slow Food a captat atenţia publicului şi s-a răspândit pe întreaga planetă, 
deoarece se opune standardizării alimentelor şi omogenității gustului, iar prin promovarea 
diversității, a autenticității şi a gastronomiei ecologice, stimulează interesul pentru produsele 
şi tehnicile tradiţionale de preparare a hranei. Slow Food militează pentru crearea unui sistem 
alimentar sustenabil și propune aşadar o abordare holistică a problemei alimentare, în care 
aspectele economice, socio-culturale și de mediu sunt interconectate, fiind urmărite ca parte a 
unei strategii globale. 

Articolul ”Percepții ale trendului cultural Slow Food în rândul tinerilor” (revista 
Amfiteatru Economic, nr. special 10/2016), publicat în calitate de coautor, reprezintă o 
contribuție relevantă a candidatei la cercetarea filosofiei Slow Food.  

Secțiunea II a tezei include planul de dezvoltare a carierei universitare, care prezintă 
aspectele relevante legate de activitatea profesională (studiile şi etapele parcurse în activitatea 
didactică), contribuţia ştiinţifică (cele mai relevante cărți, articole, comunicări științifice și 
proiecte de cercetare), prestigiul profesional (diplomele de recunoaștere a activității de 
cercetare științifică, calitatea de membru în cadrul unor organizații și asociații profesionale), 
precum și direcţiile principale de dezvoltare a carierei. 

Secțiunea III a tezei include numeroase surse bibliografice care acoperă problematica 
vastă a produselor alimentare, fiind utile pentru documentare atât în desfășurarea activității 
didactice, cât și în fundamentarea bazelor teoretice ale unor lucrări de specialitate (cărți, 
articole, comunicări științifice). O bună parte dintre acestea sunt surse străine de apariție 
recentă, ceea ce indică o preocupare a candidatei pentru noutatea științifică din acest domeniu. 

 
 
 
 
 
 

 


