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RAPORT DE EV ALUARE AL COMISIEI DE ABILITARE 
Din data de 4 noiembrie 2016 

Numele ~i prenumele candidatului: Silviu-Luis Butnariu 
Titlul tezei de abilitare: Utilizarea tehnologiilor de Realitate Virtuala (RV) ~i Realitate Augmentata 
(RA) in aplicatii din inginerie, medicina ~i patrimoniu 
Domeniul de studii universitare de doctorat: lnginerie mecanica 
Denumirea Institutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) unde a avut loc ~edinta 

publica de sustinere a tezei de abilitare: Universitatea Transilvania din Bra~ov 

Punctele tari ale tezei de abilitare: 
Din punct de vedere al activitatii de cercetare 

• Subiectul abordat este de o foarte mare actualitate si denota activitatea de cercetare din ultimii 
am. 

• Continutul ~tiintific corespunde unei teze de abilitare. 
• Derularea unor proiecte de cercetare in domeniu ca director sau responsabil partener ce au generat 

un numar important de publicatii ~i a unui brevet de inventie in domeniul temelor abordate. 
• Abordarea ~tiintifica a candidatului poate genera, in continuare, rezultate valoroase in cercetarea 

aplicativa. 

Din punct de vedere al activitatii didactice 
• Activitate academica deosebita. 

• Preocuparea pentru cre~terea importantei activitatilor practice in procesul de formare al 
studentilor. 

• Implicarea activa a candidatului in indrumarea studentilor, la nivel de studii de Licenta sau 
Masterat. 

Punctele slabe ale tezei de abilitare: 
Nu s-au constatat. 

Intrebarile formulate de comisie ~i raspunsurile candidatului I Observafiile comisiei I Rezultatul 
votului: 

1. In acest proiect ati ajuns pana la experiente practice? 

Raspuns: Pana in prezent cercetarea s-a des!a~urat pe manechine din gel, de sapHimana trecuta s-a 

trasferat robotulla Clinica din Cluj Napoca. Robotul este foate bine realizat ~i condus, diferentele sunt 

de aproximativ 5%. Precizia se asigura cu ajutorul unor ancore care mobilizeaza organul respectiv. 



2. Dintre cele prezentate, spre ce directie de cercetare credeti ca vii veti indrepta in continuare? 

Raspuns: domeniul de utilizare a unor senzori inertiali pentru recuperare in domeniul kinetoterapiei, dar 

~i in activitatea sportiva ~i se pot obtine multe date legate de pozitie. 

3. De unde credeti ca vor proveni candidatii care vor face teze de doctorat in aceste domenii? 

Raspuns: Candidatii ar proveni de la Inginerie mecanica, Mecatronica ~i Robotica, ii urmarim chiar de la 

inscriere. 

4. Colaborati cu Universitatea de Medicina din Bucure~ti, nu aveti ~i parteneri de la Universitatea 

Transilvania din Bra~ov? 

Raspuns: Nu, partenerii principali sunt medici de la Universitatea de Medicina din Bucure~ti , dar ~ide la 

Clinica de Recuperare de la Eforie. 

5. Daca aveti acordul Ascociatiei Medicale din Romania asupre celor cerccetate? 

Raspuns: Deocamndata nu. 

6. Cum realizati pozitionarea corecta a robotului ~i masurati fortele aparute? 

Raspuns: Robotul prime~te coordonatele punctului tinta, de fapt ale traiectoriei tinta. Am Ia.cut un 

dispozitiv de testare a fortei de patrundere a acului in functie de organul investigat. 

7. Aveti parteneriate cu agenti economici, beneficiari ai rezultatelor cercetarii dumneavoastra? 

Raspuns: Da, avem un partener din mediul economic, un cabinet de kinetoterapie din Constanta. 

8. Cum credeti ca puteti dezvolta cercetarea in domeniul biomecanicii corpului uman? 

Raspuns: Voi avea in vedere propunerea dumneavoastra pentru evolutia mea viitoare . 
. ,_ 

9. Care este performanta sistemului dumneavoastra privind reconstructia patrimoniului comparativ cu 

cercetarile din domeniu? 

Raspuns: Parra in momentul acesta reconstructiile existente sunt la nivel de geometrie. Ceea ce am 

propus eu este adaugarea proprietatiilor fizice pentru o interactiune cat mai fidela cu modele reconstruite 

virtual e. 

CONCLUZIA COMISIEI DE ABILITARE: 
Comisia de abilitare considerS. ca sunt indeplinite conditiile acordarii atestatului de abilitare. 

COMISIA DE ABILITARE 

Nume ~i prenume: 

prof.d_r.ing. loan Doroftei 
Universitatea Tehnica ,Gheorghe Asachi" din Ia~i 

prof.dr.ing. Nicolae Popa 
Universitatea din Pite~ti 

prof.dr.ing. Anghel Chiru 
Universitatea Transilvania din Bra~ov 
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