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REZUMAT 
 

 

Teza de abilitare reprezintă o sinteză a preocupărilor și activităților științifice ale 
autoarei, după conferirea titlului de doctor. Diploma de doctor în ramura de ştiinţă 
tehnică a fost obținută în anul 1999, după susţinerea publică a tezei de doctorat cu 
titlul “Contribuţii la optimizarea parametrilor de prelucrare a amestecurilor 
neconvenţionale tip bumbac în filatura cardată”, elaborată sub îndrumarea 
conducătorului ştiinţific, Domnul Profesor Univ.  Dr. Mat. Ing. Mihai CIOCOIU. 

Rezultatele obținute în activitatea de cercetare științifică, sunt sintetizate în teza de 
abilitare și oferă informații privind preocupările profesionale și științifice, proprii și 
în echipe de cercetare, după conferirea titlului de doctor, de-a lungul unei perioade 
de douăzeci de ani. 

Principalele rezultate științifice sunt prezentate  sintetizat și intercorelat conturând 
direcții de cercetare adecvate dezvoltării domeniului Inginerie Industrială, în 
contextul actual național și internațional. Au fost vizate abordările științifice 
inovative în domeniul optimizării proceselor de prelucrare din industria textilă și 
respectiv, în domeniul evaluării conformității  produselor textile tehnice. 

Teza de abilitare este  redactată în limba engleză și pe lângă rezumatul în două 
versiuni, în limba română și limba engleză, cuprinde trei secțiuni în care sunt 
prezentate în ansamblu realizările stiințifice și profesionale după obținerea titlului 
de doctor, planul de evoluție și dezvoltare a carierei academice și de cercetare a 
autoarei,  și respectiv, referințele bibliografice aferente primei secțiuni. 

În prima secțiune a tezei de abilitare (A) sunt prezentate două capitole 
cuprinzând realizările științifice, profesionale și academice ale autoarei, după cum 
urmează.  

În primul capitol (I) este inclusă o prezentare generală a realizărilor profesionale, 
cu trimitere la elementele reprezentative pentru activitatea didactică și profesională 
pentru activitatea de cercetare, și pentru recunoașterea vizibilității academice și 
stiințifice, ulterior obținerii titlului de doctor. În acest capitol sunt indicate și 
lucrările științifice publicate, ca unic autor, prim autor sau/ și coautor, în reviste și 
conferințe de prestigiu internațional, lucrări care constituie aportul personal la 
dezvoltarea direcțiilor de cercetare din domeniul de doctorat vizat.  

În cel de-al doilea capitol (II)  au fost prezentate pe larg rezultatele științifice ale 
lucrărilor reprezentative pentru conținutul tezei de abilitare, fiind organizate pe 
direcții de cercetare care se înscriu în contextul actual al dezvoltării tehnicilor 
inovative de producție și de evaluare a calității și conformității, prin doi factori cheie 
reciproc interconectați,  digitalizarea și sustenabilitatea. În context, sunt sintetizate 
contribuțiile științifice la abordarea domeniului tezei de abilitare, fiind delimitate 
trei direcții principale de cercetare organizate pe subcapitole separate, după cum 
urmează.  

Subcapitolul II.1 se referă la prima direcție de cercetare și cuprinde rezultate ale 
cercetărilor proprii sau în echipă, raportate la rezultate ale cercetărilor în domeniu, 
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privind optimizarea prelucrării textilelor, fiind prezentate inclusiv instrumente 
software originale dezvoltate pentru aplicații specifice filaturii. Este o abordare  a 
unor soluții inovative de optimizare virtuală a designului amestecurilor și 
prelucrării tehnologice în filatura de bumbac, direcție de cercetare actuală în 
contextul digitalizarii proceselor tehnologice. În aceeași idee și suplimentar, având 
în vedere problema internațională a sustenabilității, au fost prezentate și rezultate 
ale cercetării privind includerea în realizarea produselor textile (țesături și tricot) a 
bumbacului organic.  

Subcapitolul II.2 se referă la cea de-a doua direcție de cercetare și cuprinde 
rezultate ale cercetărilor proprii sau în echipă, privind evaluarea conformității 
produselor textile tehnice, domeniu relevant al dezvoltării lanțului valoric textil din 
punct de vedere al tuturor părților interesate. Este pus accentul pe evaluarea 
conformității produselor textile nu doar față de specificațiile impuse prin destinație, 
ci și față de cerințele și nevoile consumatorilor din piața de consum globalizată. În 
context, sunt prezentate rezultate publicate ale cercetărilor privind evaluarea 
conformității produselor textile tehnice, din trei grupe definite la nivel global: 
ciorapi medicinali de compresie (grupa Medtech); ață tehnică de cusut pentru piele, 
țesături tehnice grele și țesături pentru tapițerie (grupa Clothtech); țesături pentru 
tapițerie (grupa Hometech).  

Subcapitolul II.3. se referă la cea de-a treia direcție de cercetare și prezintă 
rezultate ale cercetărilor proprii sau în echipă, privind evaluarea confortului 
senzorial al materialelor textile pentru produse vestimentare, dar și al materialelor 
textile funcționale destinate realizării produselor textile „inteligente”. De asemenea, 
sunt incluse instrumente software originale dezvoltate pentru aplicații specifice 
analizei senzoriale. 

Cea de a doua secțiune a tezei de abilitare (B) este dedicată perspectivelor de 
dezvoltare profesională, didactică și de cercetare, în raport cu stadiul actual al 
carierei academice și de cercetare a autoarei.  Activitatea științifică desfășurată în 
ultimii ani a fost circumscrisă unei strategii personale de dezvoltarea a carierei 
academice, reflectând concordanța cu traseul didactic, profesional și de cercetare, 
parcurs de către autoare după anul 1999. În mod firesc, etapa superioară va fi cea de 
după obținerea atestatului de abilitare și se dorește a fi una de continuare a corelării 
armonioase dintre activitatea didactică si cea de cercetare științifică.  Un aspect 
relevant în legatura cu activitatea de cercetare și vizibilitatea la nivel international 
sunt cele 83 de citări în baze de date, după cum urmează: 21 citări în Web of Science 
( h=3), 27  citări în SCOPUS ( h=3) și 35 citări în Google Scholar (h=5). 

A treia secțiune a tezei de abilitare (C) include referințele bibliografice aferente 
primei secțiuni, cu identificarea realizărilor științifice, publicate în reviste și 
conferințe de prestigiu, proprii sau în echipă.  

Rezultatele cercetării ,desfășurate și prezentate ca principale contribuții, sunt 
preluate din lucrări proprii sau elaborate în echipă, publicate în reviste de mare 
impact internațional și respectiv, publicate în volumele unor manifestări științifice 
cu largă vizibilitate internațională, cu participare și prezentare de lucrări , în USA, 
Slovenia, Grecia, Turcia, Croația, Bulgaria și evident, România. 
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OVERVIEW 
 

 

The habilitation thesis represents a synthesis of the author's scientific interests, 
activities and results, conducted after obtaining the Ph.D.. The doctoral degree in 
technical sciences was obtained in 1999, after the public presentation of the thesis 
entitled "Contributions to the optimization of processing parameters of 
unconventional cotton-type mixtures in the carded cotton spinning mill", elaborated 
under the scientific direction of Professor Univ. Dr. Mat. Eng. Mihai CIOCOIU. 

The results obtained in the scientific research activity are summarized in the 
habilitation thesis and provide information on my professional and scientific 
interests, individual and within research teams, after being awarded the title of 
doctor, over a period of twenty years. 

The main scientific results are synthesized and interrelated presented, describing 
the research directions adapted to the development of the field of industrial 
engineering, within the national and international context. Innovative scientific 
approaches in the field of the optimization of the processing in the field of textile 
industry and, respectively, the conformity assessment of technical textile products 
have been targeted. 

The habilitation thesis is written in English and next to the summary in both, 
Romanian and English, it includes three sections which summarize the scientific and 
professional achievements, the scientific, the professional and the academic plans 
for career development and, finally, the bibliographical references of the first 
section. 

The first part of the habilitation thesis (A) provides two chapters including the 
scientific, professional and academic achievements of the author, as follows. 

The first chapter (I) includes a general presentation of the professional 
achievements, with reference to the representative elements of the didactic and 
professional activity, the research activity and the recognition of academic and 
scientific visibility, after obtaining the Ph.D.. This chapter also lists the scientific 
articles published as a single author, first author and/or co-author, in internationally 
renowned journals and conferences, which constitute a personal contribution to the 
development of research axes in the doctoral field.  

The second chapter (II) provides an overall presentation of the scientific results of 
this habilitation thesis, according to the research directions that fit into the current 
context of the development of innovative techniques of production and quality and 
conformity assessment, by two key factors interconnected, digitalization and 
sustainability. To this respect, the scientific contributions to the approach of the field 
of the thesis have been summarized, with three main research directions organized 
in separate subsections, as follows. 

Subchapter II.1 refers to the first research direction and includes the results of own 
or team research, related to the latest achievements on the optimization of textile 
processing, also presenting the original software tools developed for specific 
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applications in the spinning mills. It is an approach of the innovative techniques 
solutions for the virtual optimization of mixtures design and processing in the 
cotton spinning mill, which is in accordance with today’s context of the digitalization 
of technological processes. In the same spirit and given the international concerns 
regarding sustainability, research results considering the inclusion of organic cotton 
in textile products (fabrics and knits) were also presented. 

Subchapter II.2 refers to the second research direction and contains the results of 
own or team-based research, regarding the conformity assessment of technical 
textile products, a relevant area of development within the textile value chain, from 
every stakeholder's perspective. Emphasis is placed on the conformity assessment 
of textile products not only in agreement with the specifications imposed by the 
destination but also in agreement with the needs of the consumers, in the globalized 
consumer market. In this context, published results of the researches regarding the 
conformity assessment of the technical textile products are presented, from three 
groups defined globally: compression stockings (Medtech group); technical sewing 
thread for leather, thick technical fabrics and upholstery fabrics (Clothtech group); 
upholstery fabrics (Hometech group). 

Subchapter II.3 refers to the third research direction and presents the results of 
own or team research, concerning the assessment of the sensory comfort of textile 
materials for clothing, but also of functional textile materials intended for the 
manufacture of "smart" textile products. There are also presented software tools 
developed for specific sensory analysis applications. 

The second part of the habilitation thesis (B) is devoted to the perspectives of 
professional development, didactic and research, in connection with the current 
state of the academic career and research interests of the author. The scientific 
activity carried out in recent years has been confined to a personal strategy for the 
development of the academic career, reflecting the concordance with the didactic, 
professional and research path followed by the author after 1999. As expected, the 
next stage after obtaining the habilitation attestation is intended to be a 
continuation of the harmonious correlation between the didactic activity and the 
scientific research. As a feedback on the research activity and international visibility, 
it is worth mentioning the 83 citations in the databases, as follows: 21 citations in 
Web of Science (h = 3), 27 citations in SCOPUS (h = 3) and 35 citations in Google 
Scholar (h = 5). 

The third section of the habilitation thesis (C) includes bibliographic references 
related to the first section, with the identification of scientific achievements, own or 
within a team, published in prestigious journals and conferences. 

The results of the research carried out and presented as main contributions are 
extracted from own works or developed in research teams, published in journals of 
high international impact and, respectively, published in the volumes of scientific 
events with a wide international visibility, with participation and presentation, in 
USA, Slovenia, Greece , Turkey, Croatia, Bulgaria and, of course, Romania.  

 


