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RAPORT DE EVALUARE AL COMISIEI DE ABILITARE 
Din data de: 18.09 .2015 

Numele si prenumele candidatului: SCUTARU Maria Luminita 

Titlul tezei de abilitare: MODELS FOR THE STUDY OF MECHANICAL RESPONSE OF 

THE SOLIDS AND SYSTEMS OF SOLIDS 

Domeniul de studii universitare de doctorat: INGINERIE MECANICA 

Denumirea Institutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) unde a avut loc 

sedinta publica de sustinere a tezei de abilitare: Universitatea Transilvania din Brasov 

Punctele tari ale tezei de abilitare: 

• Lucrarea are consistenta si rigurozitate stiintifica; 

• ProblemeJe abordate sunt studiate din punct de vedere analitic, numeric si experimental; 

• Gradul de originalitate al temelor abordate este relavant pentru nivelul unei teze de 

abiJitare; 

• Aplicatiile din prima parte a tezei sunt interesante pentru domeniuJ Ingineriei mecanice; 

• Studiul compozitelor deschide perspective de evaluare a compozitelor macroscopice la 

diferite scari metrice: nano, micro, avind ca tinta determinarea de noi proprietati ale materiaJeJor 

In conformitate cu aplicatiile practice; 

Punctele slabe ale tezei de abilitare: 

Nu este cazul 

Intrebarile formulate de comisie ~i raspunsurile candidatului / Observatiile comisiei / 

Rezultatul votului: 

1. Cerc.pr.I.dr. Veturia CHIROIU - Pentru studiul stabilitatii ati incercat sa folositi si teoria 

Lyapunov si studiul in spatiul fazelor ? 

Raspuns: Nu, dar In viitor voi aborda problemele si cu teoria Lyapunov. 

2. Cerc.pr.I.dr. Veturia CHIROIU - Ati studiat fenomenele materialelor compozite pornind de 

la nivel micro? 

Raspuns: Nu, dar este 0 terna de cercetare viitoare. 

3. Cerc.pr.I.dr. Veturia CHIROIU ~ Care sunt directiile de cercetare viitoare? 



Raspuns: Studiul sistemelor dinamice cu elemente elastice. 

4. Profdr.ing. Iuliu NEGREAN - Ati realizat studiul dinamic pentru sistemele cu mai multe
 

grade de libertate ?
 

Raspuns: Au fost studiate sisteme cu doua grade de libertate .
 

5. Profdr.ing. Iuliu NEGREAN - Ati tinut cont de fenomenul de frecare din cuple?
 

Raspuns: Da, frecarea a fost luata in considerare.
 

6. Prof.dr .ing. Anghel CHIRU - Ipotezele de calcul au fost specifice pentru sistemul considerat
 

(pompa) ?
 

Raspuns: Ecuatiile si implicit conditiile au fost cele pentru sistemul considerat.
 

7. Profdr.ing. Anghel CHIRU- Ati facut teste la solicitari dinamice ?
 

Raspuns: Au fost realizate numai teste de impact.
 

8. Profdr.ing. Anghel CHIRU- Extindeti testele de la cercetare pe epruvete la cele realizate pe
 

produse finite?
 

Raspuns: Da. Este 0 terna pe care 0 voi aborda in viitor.
 

CONCLUZIA COMISIEI DE ABILITARE: 
In urma analizei atente si detaliate a acti vitatilor didactice si stiintifice ale candidatei Maria 

Luminita SCUTARU, considerarn ca aceasta indeplineste conditiile pentru obtinerea atestatului 

de abilitare pentru conducerea de doctorat. 

Comisia a hotarat, in unanimitate de voturi, acceptarea tezei de abilitare. 

COMISIA DE ABILITARE 

Nume si prenume: Sernnatura 

Prof.dr.ing. Anghel CHIRU 
Universitatea Transilvania din Brasov 

Cerc.pr.l.dr.Veturia CHIROIU 
Institutul de Mecanica Solidelor, Bucuresti 

Prof.dr.ing.Iuliu Negrean 

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 


