Anexa 3
RAPORTUL COMISIEI DE ABILITARE
din data de 09.06.202
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI:
TĂBĂRAN A. ALEXANDRU-FLAVIU
TITLUL TEZEI DE ABILITARE / DIRECŢII PRINCIPALE DE CERCETARE:
“COMPARATIVE PATHOLOGY AND MEDICAL NANOMATERIALS: CURRENT
STATUS AND FUTURE TRENDS”
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT:
MEDICINĂ VETERINARĂ
(în care urmează să se confere calitatea de conducător de doctorat)
DENUMIREA INSTITUŢIEI ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT (IOSUD):
UNIVERSITATEA DE ŞTIINȚE AGRICOLE ŞI MEDICINǍ VETERINARǍ
CLUJ-NAPOCA
PUNCTE TARI ALE TEZEI DE ABILITARE:
1. Parcursul profesional de excepție, culminând cu obținerea statutului de diplomat al
ACVP și de coordonator de centru de rezidențiat sub tutela ACVP;
2. Conducerea/participarea în proiecte de cercetare naționale și internaționale, în echipe
de prestigiu internațional;
3. Publicarea rezultatelor cercetării în multe reviste cu mare impact, un număr
impresionant de articole cu FI cumulat și IH cu valori mari;
4. Calități excepționale de lucru în echipă, de internaționalizare și autoperfecționare.
PUNCTE SLABE ALE TEZEI DE ABILITARE:
1. Nu este cazul
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________

Rezultatul votului/ observaţii / concluziile comisiei de abilitare se motivează în
continuare:
Comisia consideră, în final, că rezultatele profesionale și științifice ale candidatului sunt de
excepție, că este un cadru didactic onorant pentru facultate și își exprimă încrederea că
doctoranzii care vor fi coordonați în viitor vor avea un model de urmat și un suport în
dezvoltarea unei cariere științifice de succes.
COMISIA DE ABILITARE
Nr.

Numele şi prenumele

crt.

Rezultatul votului
privind teza de
abilitare

1.

Prof. Dr. Cornel Cătoi

Sunt de acord

2.

Prof. Dr. Manuella Militaru

Sunt de acord

3.

Prof. Dr. Sorin Morariu

Sunt de acord

Comisia propune acceptarea/respingerea tezei de abilitare

Preşedinte Comisie
Nume şi prenume: Prof. Dr. Cornel Cătoi
Semnǎtura: _____________________________

Semnǎtura

ANEXA
la raportul comisiei de abilitare
Numele şi prenumele candidatului: TĂBĂRAN A. ALEXANDRU-FLAVIU
La sesiunea de întrebări din partea membrilor comisiei de abilitare, s-au adresat următoarele
întrebări:
1. Întrebarea adresată de Prof. Dr. Manuella Militaru: Care sunt relațiile cu colegii din
facultate și din echipele de cercetare?
Răspunsul candidatului: Oferă întotdeauna toată priceperea tehnică, toate cunoștințele deținute
și toată energia celor cu care colaborează și celor care cer/au nevoie de ajutor în domeniiile de
competență.
2. Întrebarea adresată de Prof. Dr. Sorin Morariu: Dacă este interesat de aplicații ale
nanomaterialelor medicale în raport cu microorganisme/boli infecțioase, altele decât
tuberculoza.
Răspunsul candidatului: Da, deja au început numeroase investigații în colaborare cu disciplina
de Microbiologie.
3. Întrebarea adresată de Prof. Dr. Cornel Cătoi: Dacă este dispus să participe la
funcționalizarea Centrului de Transfer Tehnologic COMPAC al USAMV Cluj-Napoca, ținând
cont de brevetele de invenție deținute/depuse.
Răspunsul candidatului: Da, cu atât mai mult cu cât nanotehnologiile au un trend ascendent.
Probabil că disponibilitatea/capacitatea industriei farmaceutice din țară de prelua inovațiile
este încă redusă. În schimb, pentru performanță își propune continuarea colaborărilor
internaționale.
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