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Tema de cercetare abordată în cadrul tezei de doctorat tratează probleme ce se înscriu în direcţiile de
studiu prioritare la nivel mondial în domeniul materialelor de tip LDHs. În acest context teza include
activităţi complexe de cercetare cu privire la sinteza materialelor de tip LDHs dar şi a oxizilor micşti derivaţi,
identificarea şi analiza particularităţilor structurale, morfologice şi texturale şi nu în ultimul rând aspecte
privind potenţialele aplicaţii a noilor materiale sintetizate în domeniile de utilizare aferente. În linii mari
obiectivele generale propuse spre rezolvare în cadrul acestei lucrări sunt legate de aducerea unor contribuţii
în domeniul sintezei unor noi sisteme de transport şi eliberare a medicamentelor utilizând ca matrici
biocompatibile argile anionice de tip hidroxizi dublu lamelari, aducerea unor contribuţii cu privire la
utilizarea materialelor de tip LDHs în domeniul biosenzorilor prin sinteza de sisteme biohibride plecând de la
argile de tip LDHs şi biostructuri enzimatice, precum şi aducerea unor contribuţii în domeniul sintezei de
argile de tip LDHs substituite şi oxizi micşti derivaţi cu proprietăţi catalitice, prin varierea cationilor metalici
constituenţi ai straturilor de tip brucit ale argilelor, dar şi prin aplicarea unor tratamente termice controlate cu
consecinţe favorabile asupra caracteristicilor texturale şi implicit catalitice ale materialelor sintetizate.

Ca structură, teza de doctorat cuprinde două mari părţi ce se întind pe parcursul a opt capitole:
• o primă parte, structurată în patru capitole, denumită Stadiul cunoaşterii, în care este realizată o cercetare
bibliografică privind argilele anionice de tip hidroxizi dublu lamelari, dar şi oxizii micşti derivaţi, accentul
fiind pus pe sinteza, caracterizarea şi domeniile de utilizare ale acestor materiale;
• o a doua parte, structurată în patru capitole, denumită, Contribuţii proprii, în care se prezintă obiectivele
urmărite şi aportul adus de autorul tezei, prin cercetări experimentale proprii, la domeniul materialelor de tip
hidroxizi dublu lamelari (LDHs).

La aceste două părţi se mai adaugă o parte introductivă (Introducere), o listă a Notaţiilor folosite în
elaborarea tezei, Concluziile generale desprinse în urma analizei rezultatelor cercetării, Activitatea ştiinţifică
privind subiectul tezei de doctorat, precum şi Bibliografia consultată.

Lucrarea este extinsa pe 181 de pagini şi cuprinde un număr de 107 figuri şi 11 tabele. În elaborarea
tezei a fost consultată şi utilizată o bază de documentare importantă ce cuprinde un număr de 145 de referinţe
bibliografice, ce includ lucrări recente şi foarte recente ale literaturii din domeniu.

Valorificarea cercetărilor efectuate în cadrul tezei a fost realizată prin publicarea de 3 articole în
reviste cotate ISI, 2 articole publicate în proceeding-ul unei conferinţe internaţionale şi în proceeding-
ul unei conferinţe naţionale, 3 articole în reviste recunoscute CNCSIS, precum şi prin comunicări
prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale (8) şi internaţionale (9). De asemenea rezultatele
cercetărilor au contribuit la cooptarea doctorandei în calitate de membru în colectivele a patru proiecte de
cercetare, dar şi la câştigarea prin concurs a unei burse CNCSIS tip BD multianuală.
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