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Curriculum Vitae
Data şi locul naşterii: 2 mai 1930 în oraşul Bălţi, Basarabia.
Studii:
• A urmat cursurile liceelor Ion Creangă” din Bălţi, “Tudor Vladimirescu” din Tg. Jiu,
“Şt. O Iosif” din Odorhei şi “Roman Vodă” din Roman.
• Absolvent, cu calificativul “foarte bine”, al Institutului Politehnic Iaşi, Facultatea
de Mecanică, secţia Maşini de lucru, specializarea Maşini-Unelte 1954.
Profesia: inginer mecanic.
Titlul ştiinţific: doctor inginer în domeniul Tehnologiei metalelor din 1966, conducător
prof. dr. doc. Toma Fărcaş.
Conducător de doctorat în domeniile:
• Aşchiere şi scule aşchietoare – 1983;
• Bazele creaţiei inginereşti – 1992;
• Inginerie industrială – după 1999.
Alte activităţi:
• Director general al Institutului Naţional de Inventică Iaşi.
• Preşedinte al Comisiei de Inventică a Academiei Române.
• Preşedinte de onoare al Societăţii Inventatorilor din România.
Membru al unor asociaţii profesionale
• Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România din 1999.
Activitate didactică:
• 1954 - 1958, asistent;
• 1958 - 1968, şef de lucrări;
• 1968 - 1972, conferenţiar;
• 1972 –, profesor universitar.

Autor şi coautor la peste 20 monografii, tratate, cursuri, peste 180 lucrări
ştiinţifice publicate, peste 150 brevete de invenţie, peste 50 proiecte, granturi,
contracte de cercetare şi proiectare.
Distincţii şi premii
Ordine Europene şi de Stat
• Crucea de Cavaler al Ordinului “Meritul inventiv”, Bruxelles, EUREKA, 1995;
• Crucea de Ofiţer al Ordinului “Meritul inventiv” al Belgiei, 1996;
• Crucea de Ofiţer al Ordinului “Meritul belgo-spaniol”, 1996;
• Ordinul “Meritul european”, 1996;
• Ordinul “Curtoazie europeană”, 1996;
• Crucea de Comandor al Ordinului “Meritul inventiv”, Bruxelles, 1996;
• Ordinul Naţional „Steaua României’ în grad de cavaler, 2002.
Titluri internaţionale
• Membru de onoare (cu plachetă de aur) al Academiei Europene de Arte (Belgia);
• Membru (Academico Benemerito) al Academiei Internaţionale pentru Industrie şi
comerţ - Palermo, Italia;
• Doctor of Philosophy in Inventics (PhD) La Academia Culturalä Internaţională
MADRAS-India;
• Master of Science in Inventics la Institutul International de Comunicaţii
lnternaţionale;
• Doctor “HONORIS CAUSA” a Universităţii Tehnice din Chişinău;
• Doctor “HONORIS CAUSA” a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi;
• Doctor “HONORIS CAUSA” a Universităţii de Stat Vinniţa din Ucraina.
Domenii de competenţă, direcţii de cercetare abordate
• Concepţia şi proiectarea sculelor aşchietoare;
• Tehnologii performante de ascuţire;
• Concepţia şi construcţia de freze ROMASCON;
• Bazele creaţiei tehnice;
• Logica creaţiei tehnice;
• Performantica, ştiinţă a performanţei umane.
Funcţii administrative
• Prodecan al facultăţii de Mecanică;
• Decan al facultăţii de Mecanică 1976 – 1985;
• Şeful catedrei Maşini-unelte şi scule în perioada 1985 - 1990;
• Rector al Universităţii Tehnice “Gh.Asachi” Iaşi în perioada 1990 - 1996.
Memoriu de activitate
Studiile preuniversitare le-a urmat la Bălţi, Tg. Jiu, Odorhei şi Roman,
beneficiind de un corp profesoral de elită, în special la liceele Ion Creangă, Tudor
Vladimirescu şi Roman Vodă.
În cei 12 ani de studii a obţinut de 7 ori locul I, inclusiv la Şcoala cu predare
în limba rusă din timpul ocupaţiei Basarabiei (1940 - 1941).
Studiile universitare le-a făcut la Facultatea de mecanică a Institutului
Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, secţia Maşini-unelte, în perioada 1949 - 1953,

susţinând examenul de stat în sesiunea februarie 1954 şi obţinând diploma de
inginer mecanic cu calificativul „Foarte bine”, calificativ dominant şi în timpul anilor
de studii.
La 1 martie 1954, Comisia guvernamentală l-a repartizat direct în
Învăţământul superior la Institutul Politehnic din Iaşi.
Activitatea de instruire a început-o încă din studenţie, în 1953, ca profesor la
disciplina Maşini-unelte şi tehnologie mecanică la Şcoala medie tehnică de mecanică
din Iaşi.
De la 1 martie 1954 până la 1 octombrie 1958 a funcţionat ca asistent la
disciplinele Termotehnică, Maşini de ridicat şi transport, Maşini rutiere, Maşini de
construcţii, Organe de maşini, Metalurgie fizică şi Tehnologia metalelor.
De la 1 octombrie 1958 până la 1 februarue 1968 a funcţionat, la început ca
şef de lucrări suplinitor şi apoi, din 1964 ca şef de lucrări titular, la Catedra de
Maşini-unelte şi scule, la disciplinele Teoria aşchierii şi proiectarea sculelor la secţia
Tehnologia construcţiilor de maşini şi Proiectarea sculelor aşchietoare, la secţia
Maşini-unelte şi scule.
De la 1 februarie 1968, prin concurs, a îndeplinit funcţia de conferenţiar la
aceleaşi discipline.
De la 1 martie 1972, prin concurs, îndeplineşte funcţia de profesor la disciplina
Proiectarea sculelor aşchietoare pentru secţia Tehnologia construcţiilor de maşini.
Activitatea de cercetare ştiinţifică a început-o la Catedra de Termotehnică, în
cadrul căreia a elaborat în 1954 prima lucrare experimentală legată de studiul
conductivităţii termice a materialelor indigene.
În următorii patru ani, a efectuat în special cercetări teoretice în domeniul
maşinilor de ridicat şi transportat, cea mai importantă realizare din acest domeniu
fiind stabilirea unei legi generale a frecării organelor flexibile grele în ghidajele
curbilinii.
În 1958, schimbă domeniul de cercetare, trecând la Catedra de maşini-unelte
şi scule, în cadrul căreia, întreprinde la început cercetări experimentale referitoare
la dinamica aşchierii oţelurilor româneşti standardizate, lucrările de sinteză
publicate găsindu-şi aplicaţii, atât în proiectarea utilajelor, cât şi a proceselor
tehnologice.
Studiind aspectele fundamentale ale procesului de aşchiere, ajunge la unele
concluzii generale referitoare la valoarea coeficienţilor şi exponenţilor din expresiile
experimentale ale forţelor şi momentelor de aşchiere, la influenţa geometriei părţii
aşchietoare asupra dinamicii burghierii, precum şi la influenţa unghiului de degajare
asupra forţei principale de aşchiere. O lucrare de sinteză asupra acestor cercetări a
fost apreciată favorabil de către cunoscutul om de ştiinţă francez Champetier şi
publicată în două numere consecutive ale revistei de specialitate „Machine outil
francaise”. Această lucrare a obţinut de asemenea şi premiul II al Ministerului
Învăţământului pentru anul 1967.
În paralel, legat de colaborarea stabilită cu Fabrica de scule din Rîşnov, şi-a
dirijat cercetările şi spre perfecţionarea procedeelor de execuţie şi a maşinilor-unelte
specifice producţiei de scule, domeniu în care îşi elaborează şi teza de doctorat
Studiul şi elaborarea metodei de ascuţire cilindro-eliptice a burghielor elicoidale pe care
o susţine la 12 octombrie 1966.

Noul procedeu, variantele sale îmbunătăţite, precum şi maşinile-unelte în
conformitate cu acestea au constituit obiectul a 12 invenţii, obţinând pentru toate,
brevete şi certificate de inventator corespunzătoare.
Două invenţii au fost brevetate şi în SUA, Franţa, RFG, Elveţia, Italia şi au
obţinut la Salonul Internaţional de la Viena din martie 1970, medalia de aur şi
menţiunea specială a juriului pentru nivelul ştiinţific.
Procedeul de ascuţire pe care l-a elaborat în 1959 - 1960 şi pe care l-a
perfecţionat în decursul a 12 ani de cercetări, a fost favorabil apreciat atât în ţară,
cât şi peste hotare, unde a căpătat denumirea de „Procedeul Iaşi”, (Pier Lorenzo Levi
D-Ancona, în revista „Giornale dell’Officina”, nr.2, 4 şi 6, 1970).
Până în prezent, a realizat în colaborare cu industria, 6 prototipuri de maşini
de ascuţit, dintre care, două aplicate la Fabrica de scule din Rîşnov, două la Uzina
mecanică Nicolina, iar un prototip, predat pe bază de contract Uzinei mecanice
Suceava în vederea omologării şi producţiei de serie în l972, se produce curent
pentru acoperirea necesarului intern, pentru eliminarea importului şi pentru export.
De menţionat că M.I.C.M. a primit o scrisoare de mulţumire din R.S. Cehoslovacă
pentru calitatea celor 30 de maşini de ascuţit „ELBITOR” livrate de către I.M.
Suceava.
Mai multe firme occidentale au solicitat licenţe de fabricaţie, sau reprezentante
(firma „Varvel” Italia) pentru noile tipuri de maşini, iar articolul de bază în care este
prezentat procedeul a fost tradus şi publicat în revista italiană de specialitate
„Revista di mecanica”.
Pentru lucrările [14], [15], precum şi pentru activitatea de colaborare cu
industria, Senatul Institutului Politehnic din Iaşi i-a conferit premiul special pe anul
1965 pentru activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice tinere.
Lucrarea de doctorat Studiul şi elaborarea metodei de ascuţire cilindro-eliptice
a burghielor elicoidale a fost citată ca lucrare de bază în patru teze de doctorat şi în
manualul de scule aşchietoare al profesorului Ion Lăzărescu. Lucrările de doctorat
elaborate de către conf. dr. ing.Nicolae Gojineţchi de la I. P. Iaşi şi de către conf. dr.
ing. C. Oancea de la Universitatea din Galaţi, precum şi cea elaborată de conf. dr.
ing. Petre Taraşi de la Universitatea Suceava, reprezintă dezvoltări ale lucrării
amintite anterior.
Din anul 1968 abordează şi dezvoltă un nou domeniu de cercetare, cel al
Sculelor aşchietoare cu ascuţire continuă, obţinând 45 brevete de invenţie şi
publicând 25 lucrări în special referitoare la noile tipuri de freze armate cu ascuţire
continuă.
Pe baza unei noi concepţii în construcţia frezelor frontale armate, cea a
ascuţirii conice-continue, de unde derivă şi denumirea comercială ROMASCON, au
fost concepute, proiectate, executate şi omologate peste 80 de tipodimensiuni de
freze, produse în prezent de beneficiarul principal ISEH Focşani şi de către unitatea
proprie de producţie din cadrul Catedrei de Maşini-unelte şi scule de la I.P. Iaşi, o
altă serie de 30 tipodimensiuni fiind omologate la Sculăria Combinatului de Utilaj
Greu din Iaşi.
Pe baza producţiei realizate în cele două unităţi, s-a putut reduce importul,
obţinându-se importante economii de valută vest, iar pe de altă parte, produsele
realizate în exclusivitate din materiale indigene, au asigurat importante creşteri de
productivitate şi îmbunătăţiri ale suprafeţelor prelucrate, cu economii anuale globale
estimate la peste 200 miliarde lei; numai aplicarea brevetului 64727 la ISEH Focşani
a adus întreprinderii beneficii postcalcule de 68 miliarde lei.

Peste 120 de întreprinderi din ţară lucrează cu noile tipuri de scule, colectivul
pe care-l conduc preocupându-se în continuare, atât de perfecţionarea soluţiilor
precedente, cât şi în vederea lărgirii gamei de aplicare a noului principiu şi la alte
tipuri de scule aşchietoare; 8 lucrări de doctorat au avut ca tematică problema
optimizării geometric-constructive şi a regimurilor de aşchiere. Până în prezent în
România s-au susţinut 8 teze de doctorat, la Bucureşti, Galaţi şi Iaşi, în acest
domeniu al frezelor ROMASCON. Faptul că producţia serie-pilot din cadrul Catedrei
de Maşini-Unelte şi Scule se bazează exclusiv pe 28 brevete proprii, a asigurat un
înalt conţinut procesului de integrare la Facultatea de Mecanică.
De curând, noua fabrică de scule din Paşcani ISAS-SCUDAS şi-a îmbogăţit
catalogul de produse cu 132 tipodimensiuni de freze cu ascuţire continuă şi cuţite
răcite interior, bazate exclusiv pe brevetele obţinute de membrii Catedrei de Maşiniunelte şi scule constituiţi într-o reală şi eficientă Şcoală de Cercetare şi Creaţie în
domeniul Sculelor aşchietoare, fapt deja consemnat de istoriografii români ai ştiinţei
şi tehnicii I. M. Stefan şi Edmon Nicolau (scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice
româneşti Editura „Albatros”, 1981, p. 233). Ştefan Balan, Luminiţa-Mihaela Iacob
(Tineretul şi lumea contemporană, Editura „Junimea” Iaşi, 1985, p. 134 - 135). Dorel
Dorian (Mileniul II – Ultimul sfert de oră, Editura „Politică”,, 1988 p. 265 - 268) etc.
Prin ansamblul invenţiilor personale şi a celor realizate în colectiv, s-a obţinut
o eficienţă economică cumulată la nivel naţional de peste 200 miliarde lei.
Din cele 124 brevete obţinute până în prezent, 8 au fost eliberate de Oficiile de
patente din SUA, Franţa, Elveţia, Italia şi Germania.
O bună parte din cercetări au fost elaborate pe baza 35 de contracte de
cercetare cu industria, în valoare de peste 6 miliarde lei.
Începând cu anii 1966 - 1967 când a început să se structureze ca un
inventator calificat şi să posede un început de sistem propriu de abordare şi rezolvare
creativă a probelemelor tehnice, îşi pune în mod firesc problema dacă acest sistem
poate fi supus perfecţionării şi scientizării, dacă se poate elabora o ştiinţă a creaţiei
tehnice şi dacă această ştiinţă poate fi însuşită de studenţi şi de ingineri, în vederea
formării unor inventatori de profesie. Pentru a verifica dacă problema are un răspuns
afirmativ, în anul 1966 formulează ca proiect de diplomă unui student bine pregătit
teoretic şi tehnologic (Ştefan Ungureanu) o temă de creaţie, care a fost rezolvată cu
succes, obţinându-se în 1967 primul brevet independent al unui student din
România. Concomitent, la iniţiativa profesorului Ion Curievici, împreună cu
academicianul Vasile Pavelcu şi cu prof. Andrei Cosmovici, deschide primele cursuri
postuniversitare de creativitate, care treptat, s-au transformat în cursuri
postuniversitare de inventică, ajunse în anul 1990 la cea de a XV-a ediţie şi au fost
absolvite de către 2000 ingineri dintre care, mai mult de jumătate au devenit
inventatori, situând Iaşul pe locul II în România în ceea ce priveşte densitatea
invenţiilor.
Pentru studenţii secţiei TCM a organizat cursuri de inventică la început prin
creşterea ponderii laturii creative a cursului de Proiectarea sculelor aşchietoare şi
apoi prin predarea unui curs special de inventică, generalizat astăzi la toate secţiile
Institutului Politehnic din Iaşi şi la unele facultăţi din Bucureşti, Timişoara, Galaţi,
Braşov, Craiova şi Suceava.
Pentru asigurarea materială a desfăşurării acestor cursuri publică 12 manuale
de inventică.
În această perioadă elaborează şi publică 41 lucrări ştiinţifice (dintre care 18
publicate în reviste de specialitate şi 23 în volumele sesiunilor ştiinţifice) în domeniul

inventicii. Contribuţiile cele mai substanţiale se referă la elaborarea unei noi metode
logice de creaţie – Metoda obiectului generalizat al creaţiei tehnice şi a unui Algoritm
generalizat al creaţiei tehnice. Numai în domeniul Sculelor aşchietoare, peste 500 de
studenţi au obţinut odată cu diploma de inginer şi brevetul de invenţie.
Astăzi funcţionează microşcoli de inventică la mai multe facultăţi ale
Institutului Politehnic din Iaşi.
Inventica ieşeană şi cea românească în ansamblu se caracterizează printr-un
caracter pregnant pragmatic, reprezentând spre deosebire de inventicile structurate
peste hotare, nu numai o ştiinţă şi artă a creaţiei tehnice, ci şi a implementării
industriale a rezultatelor acesteia constituindu-se ca o praxiologie a demersului
euristic şi a aplicării industriale a rezultatelor acestuia.
Această notă dominantă a fost imprimată de Comisia de inventică a Academiei
pe care o conduc, funcţionând pe lângă Filiala Iaşi a Academei Române din 1983
prin şcolile de inventică organizate şi prin cele 3 simpozioane naţionale de inventică
cu o largă participare a psihologilor, logicienilor, matematicienilor, economiştilor şi
inginerilor creatori din ţară şi de peste hotare.
Comisia editează împreună cu Societatea Inventatorilor din România „Revista
de Inventică” şi organizează în cadrul „Zilelor academice ieşene” Simpozioane şi
Conferinţe de inventică.
În decursul anilor, membrii comisiei au organizat şi condus cursuri de
inventică pentru cadrele didactice din învăţământul mediu, precum şi cursuri
concentrate de inventică în centrele Bucureşti, Timişoara, Braşov, Galaţi, Buzău,
Zalău, Baia Mare, Suceava, Botoşani, Vaslui, Odorhei etc. popularizând această
ştiinţă şi contribuind la creşterea densităţii invenţiilor din ţară, România situânduse cu toate condiţiile precare din trecut, printre primele 12 ţări ale lumii.
Monografii, manuale, tratate
• Belous V., Sinteza sculelor aşchietoare, Editura Junimea, Iaşi, 1980.
• Enache Şt. şi Belous V., Proiectarea sculelor aşchietoare, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1983.
• Belous V., Creaţia tehnică în construcţia de maşini (INVENTICA), Editura Junimea,
Iaşi, 1986.
• Belous V. şi Budei R., Creşterea performanţelor bicicletelor, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1988.
• Belous V., Manualul inventatorului (Sinteza creativă în tehnică), Editura Tehnică,
Bucureşti, 1990.
• Belous V., Inventica (tratat), Ed. “Gh. Asachi”, Iaşi, 1992.
• Belous V., La performantique I, Ed. “Gh. Asachi”, Iaşi, 1994.
• Teodorescu H., Belous V., Aluja G., Brezuleanu A., An introduction to Fuzzy
sistems, Editura “LEAD-LAMI-EPFL” Laussane, 1994.
• Belous V., La performantique II, Editura “Gh.Asachi”, Iaşi, 1994.
• Belous V. şi 40 coautori, Tehnicescoe, tvortcestvo; teoria, Editura “Logos” Moskva,
1995.
• Belous V., Bazele performanţei, Ed. “Performantica”, Iaşi, 1995.
• Belous V, Stănciulescu Teodorescu H şi Ungureanu S., Performantica.
Interferenţe, sinergetică şi confluenţe, Ed. “Performantica”, Iaşi, 1996.
• Belous V., Stănciulescu T. şi Moraru I., Tratat de creato1ogie, Ed.
“Performantica”, Iaşi, 1998.

• Belous V., Plahteanu B., Severincu M., Mihailide M., Croitoru C, Dumitraş C.,
Sistemul ROMASCON de scule aşchietoare cu ascuţire continuă - detalonate după arce
de cerc, Ed. “Performantica”, Iaşi, 1999.
Lucrări ştiinţifice publicate
• Belous V., Simplificarea cinematicii ascuţirii burghielor elicoidale, Revista di
Mecanica, nr. 429, 1968.
• Caşler Gh., Belous V. şi Rener Al., Recherches sur l’effort de coupe des metaux,
Machine-outil Francaise nr. 242 şi 243, 1968.
• Adăscă1iţei A., Belous V., Lindon P., Gafitanu M., Teodorescu H., Continuing
engineering education a romanian case; the international centre for engineering
education, Iaşi, 5 th. World Conference on continuing engineering education 1991,
p. 1043 - 1048.
• Adăscă1iţei A., Lindon P., Belous V., Gafitanu M., Iaşi project - a technological
transfer model for industry-university partnership, 3 rd. World conference on
engineering education (Industrial Links Computers and Design, Vol. 3, 1992, p. 425
- 430).
• Belous V., Aluja G., Teodorescu H., Creativity, Chaos and Fuzzynes, Trends in
Fuzzy systems end signal. Vol.6. AM5E Monographs series A. AMSEI PRESS, France
1993 p. 23 - 26.
• Brudaru O., Belous V., Pescaru S., Systolic array for fuzzy aritmetic, Eufit ’93.
First European Congress of fuzzy and inteligent Technologies. Aachen sept. 1993,
vol 3 Verlag mainz, p. 1299 - 1305.
• Teodorescu H, Aluja G., Belous V., Lopez Gonzales E., Gil Lafente, Modeling
complex fenomena by nethworks of Fuzzy systems, Ibid. p. 37 - 41.
• Teodouescu H., Angelescu N., Belous V., Fuzzy algebric adaptive systems based
on non linear combiners, International conference on Fuzzy computing -IIZUtKAJ.APAN 1 - 7 Aug. 1994 p. 273 - 273.
• Belous V., L’Optimisation de la zone de transmission de L’Estafette de L’Universite
a L’Industrie, dans la creation technique, International meeting of european
universties of techniologie (Eastern-Central and Western Europe) Louvain-La Neuve,
p. 323 - 328.
• Adăscăliţei A., Gâlea D., Belous V., Developing human potential for succestul
socio-econornic reform in East Romania-Iasi region, Vol. Human resources, human
potential, human development; Proceeding of the european distance education net
work (Eden) Tallin-Estonia 6 - 8 June 1994 p. 29 - 34.
• Teodorescu H., Yamakava T., Belous V., Suceveanu St., Suceveanu I.,
Interpretation of NEURO-FUZZY SYSTEM in models in management and creativity.
Chaos generation, Comunicaciones S.I.G.E.F. I Congres Vol.11 Universitat Rovira
(Virgili) Reus Spania p. 23-42., Fuzzy Economic Review Nr. 10 - Nov. 1995 p. 25 41.
• Belous V., Premise şi obiective ale ingineriei performanţei umane în România,
Analele Universităţii “Alecu Russo” din Bălţi, Tom XVIII 1995, p .5 - 7.
• Belous V., O problemă fundamentală a inventicii - optimizarea zonei de transfer
tehnologic al invenţiilor, Rev. INTELECTUS (Revista inventatorilor şi cercetătorilor)
Nr. 3/95, p. 30 - 35 R. Moldova.
• Belous V., Brudaru O., Assembly aim Balancing with Fuzzy Execution Times,
EUFIT. Aachen, 2 - 5 sept. 1996 Proceeding, vol 3.

• Belous V., Teodorescu H., Asupra caracterului universal al teoriei sistemelor Fuzzy
şi al sinergeticii, Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor pedagogice Universitatea
“Alecu Russo”, Bălţi. 1996, p. 5 - 7.
• Brudaru O., Belous V., Rusu C., Assembly line balancing with fuzzy execution,
Times and Mired models, ISFL ’97. Second international ICSC symposium in fuzzy
logic and application, febr., Zurich, ICSC Noad Press, p. 158 - 164.
• Dumitraş C., Belous V., The optimisation of the File cutting (deburing), Process
with respect to the surface quality, Annals of DAAAM, 1998, p. 179 - 180.
• Croitoru C., Severincu M., Belous V., A determination method of a mathematical
model for the coefficient of longitudinal chip contraction, Annals of DAAAM
Symposium, ISBN 3-901509-10-0, p. 105 - 106, 1999.
• Dumitraş C., Belous V., Ungureanu C., Croitoru I., An study on the cutting forces
in filing process, Tehnologii moderne, calitate, restructurare, Conferinţa
internaţională Chişinău, 1999, vol I., pag. 99 - 102.
• Dumitraş C., Belous V., Ungureanu C., Croitoru I., Contribuţii privind studiul
productivităţii pilelor cu ascuţire continuă, Tehnologii moderne, calitate,
restructurare, conferinţa internaţională Chişinău, 1999, p. 95 - 98.
• Mihailide M., Dumitraş C., Belous V., Parametrii geometrici la frezele melc
detalonate după suprafeţe conice continue, Tehnologii moderne, calitate,
restructurare, conferinţa internaţională Chişinău, 1999, pag. 261 - 264.
• Dumitraş C., Belous V., Finite element modelling of the deburring (filling) process,
optimisation of the cutting tool geometry, Annals of DAAAM Symposium, ISBN 3901509-10-0, 1999, p. 137 - 138.
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pentru ciclismul de performanţă”.
• Medalia de bronz la Salonul Bucureşti - “Inventica 1995”.

• Medalia de aur la Salonul Mondial “EUREKA ‘95” pentru invenţia “Freză frontală
cu plăcuţe fixate mecanic pentru prelucrare tangenţială a arborilor”.
• Premiul Special şi Cupă acordată de Ministrul de Interne al Belgiei, La Salonul
“EUREKA ‘95” pentru invenţia “Freză cu ascuţire continuă”.
• Medalia de aur cu Menţiunea Specială a Juriului la Salonul Mondial “EUREKA
‘95” pentru invenţia “Alezor reglabil”.
• Medalia de aur cu Menţiunea Specială a Juriului la Salonul Mondial “EUREKA
‘95” pentru invenţia “Freză cu ascuţire continuă”.
• Medalie de aur La Salonul Mondial “EUREKA ‘95” pentru invenţia “Procedeu şi
dispozitiv pentru strunjire”.
• Medalie de aur la Salonul Mondial “EUREKA ‘95” pentru invenţia “Sculă pentru
strunjire”.
• Medalie de aur la Salonul Mondial “EUREKA ‘95” pentru invenţia “Freză frontală
pentru prelucrarea melcilor”.
• Medalie de argint la Salonul Mondial “EUREKA ‘95” pentru invenţia “Dispozitiv
pentru calibrarea plăcuţelor dure demontabile pentru scule aşchietoare”.
• Medalie de argint la Salonul Mondial “EUREKA ‘95” pentru invenţia “Procedeu
pentru generarea suprafeţelor concave pe suprafeţele de degajare ale sculelor
aşchietoare”
• Medalie de argint la Salonul Mondial “EUREKA ‘95” pentru invenţia “Dispozitiv
pentru strunjire cu tăiş fără vârfuri”.
• Premiul Special al delegaţiei Iugoslave la Salonul “EUREKA ‘95” pentru invenţia
“Procedeu şi dispozitiv pentru strunjit”.
• Medalie de argint la Salonul Mondial “EUREKA ‘95” pentru invenţia “Dispozitiv
portativ pentru rectificat plan”.
• Medalie de bronz la Salonul Mondial “EUREKA ‘95” pentru invenţia “Dispozitiv
pentru măsurarea tensiunii din ferăstraele panglicä”.
• Medalie de aur la Salonul Mondial “PITTSBURG ‘96”, pentru invenţia “Broşă”.
• Medalie de bronz pentru invenţia “Cască pentru ciclismul de performanţă” la
Salonul Mondial * CASABLANCA - Maroc, 1996.
• Cupa şi Premiul Preşedintelui Fondator ABDELATI HABEC, La Salonul Mondial
CASABLANCA - Maroc, 1996.
• Medalia de aur şi diploma specială a juriului la Salonul Internaţional SOFIA.
• Premiul şi Cupa de cristal a Societăţii Inventatorilor din România la Salonul
Internaţional Iaşi 1996.
• Medalia de aur şi Menţiunea specială a juriului pentru invenţia “Ansamblu
pedală şi încălţăminte adaptate pentru ciclism”, la Salonul Internaţional Iaşi, 1996.
• Medalia de aur cu menţiunea specială a juriului la Salonul Mondial “EUREKA”,
1996, Bruxelles, pentru invenţia “Ansamblu pedală şi pantof adaptat pentru ciclism”.
• Medalia de aur la Salonul Mondial “EUREKA ‘96” Bruxelles, pentru invenţia
“Freză disc cu ascuţire continuă”.
• Medalia de aur la Salonul Mondial “EUREKA ‘96” Bruxelles, pentru invenţia
“Broşă”.
• Premiul special şi Cupa Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse La Salonul
“EUREKA ‘96”.
• Bruxelles, pentru activitatea ştiinţifică în domeniul invenţiilor.
• Premiul Special şi Trofeul Tehnologic “EUREKA ‘96” al Universităţii Tehnice de
Stat Chişinău.

• Diploma de onoare şi Medalia Universităţii de Stat Chişinău, Republica Moldova.
• 5 Medalii de aur la Saloanele Mondiale EUREKA, 1997 - 1998.
• Medalie de aur la Salonul Mondial “EUREKA ‘99” Bruxelles, pentru invenţia “Pilă
cu ascuţire continuă”.
• De trei ori premiul I şi cinci ori premiul II la Saloanele naţionale de invenţii de
la Bucureşti, Iaşi şi Constanţa.
• Premiul II al Ministerului Învăţământului” în 1967.
• Premiul I al Senatului Institutului Politehnic Iaşi pe anul 1965.
• Premiul I şi Cupa de cristal pentru filmul ştiinţific “Şcoala de inventatori” (în
calitate de consultant ştiinţific).
• De patru ori premiul I la Concursul individual judeţean Iaşi - Inventica.

