
 

 

Profesor universitar 

doctor inginer 

Mircea COZMÎNCĂ 

 

Data şi locul naşterii: 23 februarie1941, Lozna Botoşani. 

Studii: 

• Absolvent al Liceului „ Grigore Ghica Vodă”, Dorohoi; 

• Absolvent al Institutului Politehnic Iaşi, Facultatea de Mecanică, secţia 

Tehnologia Construcţiei de Maşini, promoţia 1964; 

• Absolvent al unui curs de tribologie la Universitatea Carnegie-Mellon Pittsburgh, 

S.U.A.,1977. 

Profesia: inginer mecanic. 

Titlul ştiinţific: doctor inginer în specialitatea Maşini–unelte şi scule din anul 1974. 

Alte activităţi: 

• Membru al redacţiei Buletinul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” din Iaşi; 

• Membru în comisia de specialitate “Inginerie Industrială” din cadrul Consiliului 

Naţional de Acordare a Titlurilor şi Diplomelor Academice şi din Comisia "Ştiinţe 

Inginereşti" a Consilului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică. 

Conducător de doctorat din anul 1990 în specialitatea Aşchiere şi scule aşchietoare, 

din anul 2000 Inginerie industrială. 

Activitate didactică: 

• 1964 - 1965, preparator la Catedra de Maşini-unelte şi scule; 

• 1965 - 1969, asistent; 

• 1970 – 1976, şef de lucrări; 

• 1977 – 1990, conferenţiar; 

• 1990 -, profesor universitar. 

Autor şi coautor la 14. monografii, tratate, cursuri, 140 lucrări ştiinţifice 

publicate, 40 brevete de invenţie, 50 proiecte, granturi, contracte de cercetare şi 

proiectare. 

Titular al disciplinelor: 

• Bazele aşchierii. 

Domenii de competenţă, direcţii de cercetare abordate 

• Fizica şi dinamica aşchierii metalelor; 

• Teoria aşchierii metalelor; 



• Scule aşchietoare speciale şi aparatura specifică cercetării fenomenelor 

aşchierii; 

• Prelucrarea prin aşchiere a alezajelor lungi. 

Funcţii administrative 

• Decan al Facultăţii de Construcţii de Maşini din anul 1990. 

Memoriu de activitate 

Este absolvent al Facultăţii de Mecanică, Institutul Politehnic din Iaşi, 

promoţia 1964, secţia Tehnologia construcţiei de maşini, angajat după absolvire 

direct în învăţămîntul superior, a ocupat succesiv funcţiile de preparator, asistent, 

şef de lucrări, conferenţiar şi profesor, în cadrul Catedrei de Maşini-unelte şi scule a 

Facultăţii de Mecanică, ulterior Facultatea de Construcţii de Maşini, Universitatea 

Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi. 

În primul an de activitate, oct. 1964 – oct. 1965, a funcţionat ca preparator la 

Catedra de Maşini-unelte şi scule, avînd ca atribuţii pregătirea lucrărilor de laborator 

la disciplina Maşini-unelte, sub conducerea profesor univ. dr. ing. Gh. Caşler. 

În perioada 1965 – 1969 a activat la aceeaşi catedră ca asistent suplinitor, cu 

norma de bază la disciplinele Proiectarea sculelor şi Teoria aşchierii. În noiembrie 

1969 a fost titularizat, prin concurs, pe postul de asistent, la disciplinele Proiectarea 

sculelor, Teoria aşchierii şi Scule aşchietoare. 

La începutul anului universitar 1970 – 1971 a fost titularizat prin concurs pe 

post de şef de lucrări, titular al cursului de Aşchiere şi scule aşchietoare. Din anul 

1973 a devenit titular al cursului de Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor, secţiile 

TCM şi MU. În septembrie 1977 a ocupat prin concurs postul de conferenţiar la 

disciplinele Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor, anii III TCM şi MU şi Estetica 

maşinilor-unelte. În anul 1984 a fost glisat pe post de profesor universitar. 

În oct. 1990 a fost titularizat pe postul de profesor, în cadrul catedrei de 

Maşini-unelte şi scule. 

În paralel cu activitatea de predare a cursurilor, de conducere a aplicaţiilor de 

laborator şi a proiectelor de an la disciplinele menţionate, a îndrumat practica 

tehnologică a studenţilor, a condus în fiecare an cercuri ştiinţifice studenţeşti şi 

lucrări de diplomă şi a activat, de asemenea ca îndrumător de grupă şi an de studiu. 

Începînd cu anul universitar 1978 – 1979 a făcut parte din Comisia de examen de 

diplomă pentru absolvenţii secţiei de Maşini-unelte. 

În perioada 1970 – 1980 a fost responsabil cu activitatea de practică 

productivă a studenţilor la Catedra de Maşini-unelte şi scule. 

Pînă în anul 1973 a participat, ca asistent şi şef de lucrări, la dezvoltarea bazei 

materiale a laboratorului de Scule aşchietoare, prin montarea mai multor lucrări de 

laborator. A litografiat, de asemenea, pentru uzul studenţilor, un îndrumar de 

proiectare a sculelor (1972) şi un îndrumar de lucrări practice la aceeaşi disciplină 

(1974). 

Începînd cu anul universitar 1973 – 1974 a condus activitatea de organizare 

şi dezvoltare a laboratorului de Bazele aşchierii, realizând un compartiment mixt, de 

cercetare-proiectare şi de instruire profesională. De asemenea, a tipărit, pentru uzul 

studenţilor, un îndrumar conţinînd 29 de lucrări de laborator la disciplina Bazele 

aşchierii şi două manuale universitare, respectiv Bazele aşchierii şi Aşchiere şi scule 

aşchietoare.  

Din ianuarie 1990 este membru al Senatului Universităţii Tehnice “Gh. 

Asachi” din Iaşi şi decan al Facultăţii de Construcţii de maşini. 



De asemenea, face parte din Comisia de specialitate “Inginerie Industrială” din 

cadrul Consiliului Naţional de Acordare a Titlurilor şi Diplomelor Academice şi din 

Comisia "Ştiinţe Inginereşti" a Consilului Naţional de Evaluare şi Acreditare 

Academică. 

A obţinut titlul de doctor inginer în specialitatea Maşini-unelte şi scule în anul 

1974, în urma susţinerii tezei de doctorat cu titlul Contribuţii la introducerea teoriei 

dislocaţiilor în cercetarea deformaţiilor plastice prin aşchiere, conducător ştiinţific 

prof. univ. dr. ing. Gh. Caşler. 

În anul 1977 a efectuat în S.U.A., la Universitatea Carnagie-Mellon din 

Pittsburgh, prof. M.C. SHAW, un stagiu de perfecţionare în domeniul Aşchierii 

metalelor, frecventând în paralel şi un curs postuniversitar de Tribologie. 

Este conducător de doctorat în specialitatea Aşchiere şi scule aşchietoare din 

anul 1990, calitate în care a condus 22 de teze de doctorat, cu şi fără frecvenţă, din 

care 10 au fost susţinute şi confirmate de Comisia Naţională a MEC. 

Teza de doctorat intitulată “Contribuţii la introducerea teoriei dislocaţiilor în 

cercetarea deformaţiilor plastice prin aşchiere” se înscrie, din punct de vedere a temei 

abordate, în seria eforturilor depuse de ţara noastră în vederea valorificării 

superioare şi a reducerii consumurilor specifice de materii prime şi materiale în 

industrie. De asemenea, prezenta lucrare contribuie la formarea bazei ştiinţifice 

privind raţionalizarea consumului de metale, simultan cu creşterea eficienţei 

prelucrărilor prin aşchiere. 

O mare parte a cercetărilor experimentale desfăşurate în vederea elaborării 

tezei de doctorat au stat la baza realizării unor contracte de cercetare cu Centrul de 

cercetări şi proiectări de mecanică fină şi scule din Bucureşti, Combinatul de 

exploatare şi industrializare a lemnului din Iaşi sau Combinatul de fibre sintetice din 

Iaşi. 

Teza de doctorat este structurată pe 6 capitole, desfăşurate pe 182 de pagini, 

cu 145 de figuri, în majoritate originale, incluse în text şi 22 de tabele cu date 

experimentale, la care se adaugă bibliografia şi anexele. 

Bibliografia prezentată cuprinde 190 de titluri, dintre care 22 de lucrări 

reprezintă contribuţii proprii ale autorului tezei, ca autor sau coautor.  

Introducerea fixează obiectivele cadru ale tezei de doctorat, prin prisma 

cercetărilor desfăşurate pînă la momentul actual, în ceea ce priveşte studiul 

mecanismelor deformării prin aşchiere, în speţă teoria dislocaţiilor. 

Capitolele 1 şi 2 constituie partea monografică a tezei de doctorat, care 

cuprinde 46 de pagini de sinteză documentară.  

În capitolul 1 sînt precizate o serie de aspecte privind oportunitatea, 

obiectivele şi scopul lucrării elaborate. În acest sens, se menţionează că 

oportunitatea introducerii teoriei dislocaţiilor în aşchierea metalelor rezultă din 

faptul că aceasta reprezintă singura teorie care stabileşte legătura dintre defectele 

de reţea (dislocaţii) şi comportarea la deformaţii a metalelor. În ultimele două decenii, 

cunoscuta relaţie de dependenţă dintre proprietăţile plastice şi de rezistenţă 

mecanică şi starea structurală reală a metalelor, ca şi principiile de bază ale 

metalurgiei, au fost fundamentate cu ajutorul teoriei dislocaţiilor. În acelaşi timp, 

această teorie a stat la baza explicării fenomenelor de difuzie, deformare plastică, 

rupere, curgere, fluaj, etc. Pe de altă parte, perfecţionarea, în ultimii ani, a tehnicilor 

de analiză microscopică permite studiul aprofundat al fenomenelor aferente aşchierii 

metalelor, prin prisma teoriei dislocaţiilor. 



În continuare, sînt precizate contribuţiile autorului la introducerea teoriei 

dislocaţiilor la aşchiere, ca obiect al tezei de doctorat, materializate prin studiul 

deformaţiilor din zona de aşchiere, cu evidenţierea, pe cale experimentală, a 

structurilor de deformare şi a grupărilor de dislocaţii din zona formării aşchiilor, 

precum şi la determinarea eforturilor şi deformaţiilor din zona de aşchiere.  

În capitolul 2, intitulat “Stadiul actual al cercetărilor privind deformaţiile 

stratului de metal aşchiat şi teoria dislocaţiilor”, se menţionează că, pe baza a 

numeroase cercetări, a devenit unanim recunoscut faptul că procesul de aşchiere 

constituie un proces de deformare plastică a stratului de metal aşchiat, pentru 

caracterizarea deformaţiilor din zona de lucru fiind utilizate numai mărimi ca: 

unghiul de forfecare, coeficientul de comprimare plastică a aşchiilor, sau lunecările 

relative şi deformaţiile principale reale. Autorul tezei de doctorat, pe baza cercetărilor 

proprii, efectuate în laboratoarele Catedrei de maşini-unelte şi scule de la Institutul 

Politehnic din Iaşi, a constatat că, în cazul aşchierii, deformaţiile stratului de metal 

aşchiat sînt diferite de cele corespunzătoare limitei de curgere pentru încercări 

mecanice simple. În acest sens, sînt prezentate, în continuare, rezultatele cercetărilor 

efectuate pe plan mondial, în legătură cu cinematica procesului de aşchiere, cu 

direcţia, mărimea şi repartiţia forţelor la nivelul zonei de aşchiere, cu forma şi 

dimensiunile zonei plastice, precum şi cu natura, mărimea şi distribuţia eforturilor 

şi deformaţiilor din această zonă. 

Capitolul 3, intitulat “Contribuţii la studiul deformaţiilor din zona de aşchiere 

prin prisma teoriei dislocaţiilor”, include o analiză a factorilor care influenţează 

deformaţiile din zona de aşchiere, autorul stabilind legătura dintre fizica formării 

aşchiilor şi teoria dislocaţiilor. Sînt verificate experimental ipotezele prezentate în 

lucrare, în ceea ce priveşte influenţa regimului de aşchiere, a geometriei sculei şi a 

materialului prelucrat, făcînd apel la direcţia reală de degajare a aşchiilor, consecinţă 

a mecanismelor de deformare plastică din zona de aşchiere, dar necesară atât 

studiului metalografic al deformaţiilor, cît şi pentru determinarea unghiurilor 

funcţionale reale ale sculelor şi stabilităţii dinamice a sistemului tehnologic. 

Determinările experimentale s-au realizat pentru aşchierea liberă şi aşchierea 

complexă, în cazul strunjirii frontale a unor piese în formă de ţeavă, respectiv a 

strunjirii exterioare, pe un strung S3, utilizînd cuţite din Rp3 şi cuţite armate cu 

plăcuţe dure din grupa P. Eşantioanele prelucrate s-au executat din oţel carbon de 

calitate, mărcile OLC 10 şi OLC 45, şi oţel aliat, mărcile 40C10 şi 33MoC11, iar 

valorile unghiurilor de degajare s-au obţinut ca medie a cel puţin 6 citiri, efectuate 

cu un aparat de concepţie proprie a autorului tezei (propunere de invenţie nr. 

75086/1973). Rezultatele experimentale obţinute cu acest aparat au fost comparate 

cu cele obţinute prin filmarea procesului de aşchiere, cu un aparat Quarz 2M, datele 

rezultate fiind centralizate în 15 tabele, care au permis trasarea diagramelor 

experimentale. Interpretarea acestor diagrame a permis autorului să concluzioneze 

că dependenţa direcţiei de degajare a aşchiilor poate fi explicată în mod unitar, prin 

prisma teoriei dislocaţiilor, prin direcţia încărcării exterioare a grăunţilor cristalini 

din zona de aşchiere. 

Capitolul 4, cu titlul “Metodologie şi aparatură pentru evidenţierea 

structurilor de deformare din zona de aşchiere”, prezintă metodologia de desfăşurare 

a analizei metalografice a epruvetelor supuse încercărilor experimentale, în condiţiile 

aşchierii complexe, la strunjire longitudinală şi burghiere. Autorul tezei a evidenţiat 

structurile de deformare cu ajutorul microscopului electronic, prin metoda replicii 



de colodiu-carbon umbrită cu argint şi prin metoda replicii de carbon umbrită cu 

argint.  

Metodologia de cercetare a necesitat elaborarea şi execuţia următoarelor 

aparate şi instalaţii, de concepţie originală: aparat pentru oprirea instantanee a 

procesului de strunjire, dispozitiv pentru determinarea direcţiei aşchiilor, aparat de 

încercare şi oprire instantanee a procesului de burghiere, maşină de şlefuit rădăcini 

de aşchii cu două posturi de lucru. Se remarcă faptul că cele 97 de probe 

metalografice, grupate pe mărimi de grăunte cristalin, s-au montat în probele de 

şlefuit în raport cu planul determinat de direcţiile vitezei de aşchiere şi a direcţiei de 

degajare a aşchiilor.  

Capitolul 5, intitulat “Rezultate experimentale şi concluzii privind studiul 

microscopic al structurilor de deformare din zona de aşchiere”, este dedicat 

prezentării rezultatelor examenului microscopic (efectuat cu microscopul optic şi 

electronic) al probelor metalografice analizate în capitolul anterior. Autorul a efectuat 

microfotografii electronice, care i-au permis să constate, pe baza modului de 

dispunere şi grupare a planelor de alunecare, că deformaţiile plastice se desfăşoară 

după aceleaşi legi. De asemenea, s-a avut în vedere şi microduritatea constituenţilor 

structurali deformaţi, influenţe care au fost prezentate sub forma unor diagrame de 

variaţie, care pot fi explicate prin intermediul teoriei dislocaţiilor.  

În capitolul 6, intitulat “Contribuţii la determinarea eforturilor şi 

deformaţiilor din zona de aşchiere”, autorul realizează legătura dintre rezultatele 

experimentale obţinute, în contextul raporturilor cantitative dintre mărimea 

deformaţiilor şi eforturilor din zona de aşchiere, comparativ cu cele caracteristice 

încercărilor mecanice simple. În acest sens, este elaborată o metodologie originală de 

determinare a eforturilor şi deformaţiilor, care presupune parcurgerea unui număr 

de etape, bine conturate şi specificate, pe baza analogiei cu încercarea la 

compresiune. Este utilizată, şi în acest caz, aparatură originală, brevetată de autor 

şi constînd dintr-o instalaţie dinamometrică, care permite determinarea atît a forţelor 

globale de aşchiere, cât şi a forţelor de contact dintre aşchie şi suprafaţa de degajare 

a sculei. 

De remarcat, ca o contribuţie originală a autorului, introducerea în relaţiile 

eforturilor normale şi tangenţiale, dezvoltate în zona de aşchiere, a valorilor 

unghiului de degajare real în raport cu direcţia de degajare a aşchiilor, fapt mai 

aproape de realitate, precum şi compararea eforturilor la aşchiere cu eforturile 

corespunzătoare încercărilor mecanice simple, cu efectuarea unui studiu comparativ 

în acest sens. Aşadar, din punct de vedere al teoriei dislocaţiilor, un material se 

prelucrează cu atât mai uşor, cu cât viteza de aşchiere este mai mare. Acelaşi lucru 

se întîmplă dacă, prin condiţiile de aşchiere adoptate, se realizează deformaţii 

plastice prin aceleaşi mecanisme ca în cazul creşterii vitezei de aşchiere. 

Teza de doctorat se încheie cu o serie de concluzii finale şi perspective de 

continuare a cercetărilor, care evidenţiază faptul că, prin prisma teoriei dislocaţiilor, 

pot fi analizate toate fenomenele specifice aşchierii, atât de către cei care elaborează 

aliajele tehnice, cât şi de către cei care le prelucrează, aceasta fiind singura cale de 

a obţine materiale cu proprietăţi mecanice din ce în ce mai bune, dar şi uşor 

prelucrabile. 

Teze de doctorat conduse şi susţinute  

• Ing. Costel Mironeasa, 1997, Cercetări privind optimizarea autoghidării burghielor 

utilizate la aşchierea alezajelor lungi. 



• Ing. Alexandru-Titu Maiorescu, 1998, Cercetări privind numărul optim de dinţi 

aşchietori la frezarea oţelurilor. 

• Ing. Eugen Lipşa, 1998, Cercetări privind optimizarea paramerilor procesului de 

aşchiere cu alezoare demontabile şi dinţi din CMS româneşti 

• Ing. Rica Segal, 1999, Contribuţii la studiul interdependenţelor dintre influenţele 

parametrilor de de lucru asupra deformaţiilor plastice la aşchierea oţelurilor. 

• Ing. Iulian Romanescu, 2000, Cercetări privind utilizarea vibraţiilor de frecvenţă 

înaltă la aşchierea metalelor. 

• Ing. Mircea Ciobanu, Cercetări privind optimizarea parametrilor de lucru la 

finisarea magneto-abrazivă. 

• Ing. Dumitru Amarandei, Cercetări privind mărimea forţelor de deformare 

plastică şi de frecare la aşchierea cu viteze mari a oţelurilor carbon. 

• Ing. Dana-Monica Gojineţchi, 2003, Cercetări privind precizia de poziţionare a 

pieselor în mandrinele cu bacuri. 

• Ing. Bogdan Ciobanu, 2003, Cercetări privind influenţa parametrilor 

microgeometriei suprafeţelor active asupra performanţelor maşinilor hidraulice. 

• Ing. Romeo Ionescu, Cercetări privind optimizarea parametrilor dispozitivelor 

utilizate la vibronetezirea suprafeţelor metalice. 

Monografii, tratate, cursuri 

• Cozmîncă M., Scule aşchietoare - îndrumar de proiectare, I.P. Iaşi, 1972. 

• Cozmîncă M., Scule aşchietoare – Curs, I.P. Iaşi, 1974. 

• Cozmîncă M., Severincu M., Panait S., Lipşa E., Scule aşchietoare – Îndrumar 

de laborator, Litografia I.P. Iaşi, 1978. 

• Cozmîncă M., Panait S., Bazele aşchierii – Îndrumar de laborator, Litografia I.P. 

Iaşi, 1978. 

• Cozmîncă M., Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor – Curs, Litografia I.P. Iaşi, 

1980. 

• Cozmîncă M., ş.a., Îndrumar de A.C.P. şi întocmire a proiectului de diplomă, I.P. 

Iaşi, 1989. 

• Cozmîncă M., Constantinescu C., Bazele generării suprafeţelor pe maşini-unelte 

(partea întâi), Univ. Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, 1992. 

• Cozmîncă M., Panait S., Constantinescu C., Bazele aşchierii, Ed. “Gh. Asachi”, 

Iaşi, 1995, 444 pag. 

• Constantinescu C., Cozmîncă M., Prelucrarea găurilor lungi prin procedee de 

aşchiere specifice, Ed. Junimea, Iaşi, 1999, 260 pag. 

• Mihailide M., Croitoru I., Cozmîncă M., Scule aşchietoare. Concepţie, proiectare, 

utilizare, Ed. Tehnica-Info, Chişinău, 2002, 300 pag. 

• Cozmîncă, M., Epureanu, AL., Croitoru, C., Croitoru, I., Severin, l., Băncescu, 

N., Bazele proiectării întreprinderilor mici şi mijlocii, Ed. Tehnica-Info, Chişinău, 2002, 

375 pag. 

• Cozmîncă M., Slătineanu L., Nagîţ Gh., Ciocan O., Păunoiu V., Inovarea 

întreprinderilor mici şi mijlocii, Ed. Tehnica-Info, Chişinău, 2002, 242 pag. 

• Cozmîncă M., Luca G. P., Epureanu Al., Gondor M., Verzeu I., Ciornei I., 

Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Ed. Tehnica-Info, Chişinău, 2002, 718 

pag. 



• Cozmîncă M., Epureanu Al., Slătineanu L., Constantinescu C., Grămescu T., 

Echipamente şi tehnologii specifice întreprinderilor mici şi mijlocii, Ed. Tehnica-Info, 

Chişinău, 478 pag., 2002. 

Lucrări ştiinţifice publicate 

• Caşler Gh., Zetu D., Cozmîncă M., Contribuţii la dinamica frezării cu freze 

cilindrice elicoidale la grupa de oţeluri de calitate (OLC STAS 500), Construcţia de 

maşini, nr. 11, 1968. 

• Caşler Gh., Zetu D., Cozmîncă M., Contribuţii la dinamica frezării cu freze 

cilindrice elicoidale la grupa de oţeluri de calitate (OLC STAS 880), Construcţia de 

maşini, nr. 11, 1971. 

• Cozmîncă M., Plahteanu B., Contributi allo studio delle deformazione plastiche 

nella zona di tornitura, în rev. Macchine, no.1, Milano, 1971. 

• Caşler Gh., Cozmîncă M., Lungu Gh., Contribuţii la dinamica frezării frontale, 

cu capete de frezat, a unor oţeluri aliate utilizate în construcţia de maşini, în Buletinul 

I.P. Iaşi, Tomul XVIII (XXII), Fasc. 1 - 2, Secţ. IV, Mecanica tehnică, 1972. 

• Cozmîncă M., Influenţa formei suprafeţei de degajare asupra deformaţiilor 

plastice din zona de aşchiere, comunicată la Sesiunea Ştiinţifică a Univ. Galaţi, 1972. 

• Caşler Gh., Cozmîncă M., Zetu D., Determinarea constantei şi exponenţilor din 

relaţia forţei tangenţiale la frezarea oţelurilor turnate (OT STAS 600-65), în Buletinul 

I.P. Iaşi, Tomul XIX (XXIII), Fasc. 3 - 4, Secţ. IV, Mecanica tehnică, 1973. 

• Cozmîncă M., deformaţia metalului prin aşchiere în comparaţie cu mărimea 

deformaţiilor la întindere şi compresie, în Buletinul I.P. Iaşi, Tomul XX (XXIV), Fasc. 

1 - 2, Secţ. IV, Mecanica tehnică, 1974. 

• Cozmîncă M., Cercetări privind structurile de deformare caracteristice aşchierii 

complexe pe maşini-unelte, în vol. Conf. Naţionale de Maşini-Unelte, Bucureşti, 1974. 

• Cozmîncă M., Cercetări experimentale privind direcţia de deplasare a aşchiilor, 
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