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RAPORT DE EVALUARE AL COMISIEI DE ABILITARE 
Din data de: 09.09.2015 

Numele ~i prenumele candidatului: Gaceu Liviu 

Titlul tezei de abilitare: Contributii La optimizarea procesiirii industriaLe a produseLor alimentare 

Domeniul de studii universitare de doctorat: lnginer ie si management 

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: 

1.	 Cunoasterea cu acuratete si utilizarea cailor rationale, informatice ~l experimentale in cadrul 

cercetarilor; 

2.	 Profunzimea abordarilor din cadrul cercetarilor derulate; 

3.	 Experienta in cercetarea interdisciplinara ~i deschiderea spre noi domenii de cercetare; 

4.	 Vizibilitatea si relationarea internationala,"	 , 

Punctele slabe ale tezei de abilitare: 

Nu este cazul 

intrebarile formulate de comisie ~i raspunsurile candidatului / Observatiile comisiei / Rezultatul 

votului: 

1.	 Care este propunerea privind titlul primei teze de doctorat pe care 0 sa 0 indrumati? 

Rdspuns: Cercetari privind influenta regimurilor de uscare asupra compusilor microbiologici. 

2.	 Care sunt obiectivele pe termen scurt, mediu ~i lung privind continuarea cercetarilor pe tematica 

abordata, in cadrul tezei de abilitare? 

Raspuns - pe termen scurt: implementarea aplicatiilor dezvoltate pentru detectarea micotoxinelor; 

Pe termen mediu: dezvoltarea de aplicatii pentru monitorizarea calitatii fructelor si legumelor; 

Pe	 termen lung: dezvoltarea unui sistem hardware-software, pentru monitorizarea calitatii 

fructelor si legumelor irnplementabil in fluxurile tehnologice existente. 

3.	 Care trebuie sa fie principalele aptitudini , abilitati ale unui candidat la doctorat? 

Raspuns: Pasiunea pentru cunoastere, perseverenta in activitatile de cercetare ~i bucuria de a 

studia, capacitatea de creatie, comunicare scrisa si verbala in limba romana si alte limbi de 

circulatie internationala, creativitatea si spiritul inovator. 



CONCLUZIA COMISIEI DE ABILITARE: 

In unna analizei atente si detaliate a activitatilor didactice ~i stiintifice ale candidatului Liviu GAC EU,
 

consideram ca acesta indeplineste conditiile pentru obtinerea atestatului de abilitare pentru conducere de
 

doctorat.
 

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