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AVIZUL BIROULUI SECȚIEI DE ȘTIINȚE EXACTE și INGINEREȘTI AȘM
asupra raportului final pe proiectul din cadrul proiectelor multilaterale FP7 ERA.Net RUS Plus
(2018-2020) 18.80013.16.02.01/ERA.Net ”Dezvoltarea unei metode de îmbunătățire a
proprietăților materialelor prin combinarea deformării plastice în volum și la suprafaţă”, director
proiect dr. hab. Daria GRABCO, Institutul de Fizică Aplicată
Perfectat în baza audierii raportului prezentat la ședința online a Secției Științe Exacte și
Inginerești pe data de 17 februarie 2021, avizelor experților și hotărârii Biroului SȘEI din 18
februarie 2021.
1. Atingerea scopului, obiectivelor, activităților și rezultatelor declarate în propunerea de
proiect cu cele obținute după implementarea proiectului
Scopul principal al lucrărilor efectuate în cadrul proiectului, care constă în elaborarea unei
metode de îmbunătățire a proprietăților materialelor prin combinarea deformării plastice în
volum și în apropierea interfețelor de frecare, a fost atins. Acțiunile planificate au fost realizate.
2. Diseminarea rezultatelor obținute
Bine. Au fost publicate 2 lucrări în reviste recenzate, dintre care una în revista cu factor de
impact mai mare decât 4, precum și în 2 materiale ale conferințelor internaționale în Varna,
Bulgaria și Cipru, Grecia. Au fost prezentate 3 rapoarte la conferințe internaționale în Taipei,
Taiwan; Cipru, Grecia și Chisinau, Moldova.
3. Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute
Bine. Potențialul de aplicare a rezultatelor obținute în proiect presupune o valoare socioeconomică promițătoare. Implementarea rezultatelor ar permite fortificarea domeniului medicinii
dentare cu utilizarea materialelor elaborate si produse în țară.
4. Pregătirea cercetătorilor în cadrul proiectului prin doctorat/postdoctorat
Foarte bine. În cadrul proiectului au activat 3 persoane cu vârsta până la 35 ani, care se
regăsesc și in calitate de autori a lucrărilor publicate. În raport nu este prezentată informație
despre pregătirea cercetătorilor în cadrul proiectului prin doctorat sau postdoctorat, dar este
cunoscută informația despre pregătirea a 2 teze: Pîrțac Constantin a susținut teza de doctor în
iulie 2018, Prisăcaru Andrian a prezentat teza de doctor la Seminarul Științific de Profil al IIEN
la 14 decembrie 2020.

1

2

