Asistent inginer
Gavril BORZAŞ

Curriculum Vitae
Născut la 9 februarie 1927 în comuna Sauca, Jud. Satu-Mare.
Decedat la 15 noiembrie 2001 la Roman, Jud. Neamţ.
• După absolvirea Liceului industrial nr. 1 din Oradea, pleacă din Ardealul
zdruncinat de urmările războiului spre Moldova.
• Urmează cursurile Facultăţii de Mecanică, secţia Maşini de lucru, specializarea
Maşini-Unelte al Institutului Politehnic din Iaşi, absolvită cu calificativul "foarte
bine".
Activitatea profesională:
• Din 2 februarie 1960 este încadrat ca inginer la Întreprinderea Mecanică Roman.
• În perioada 1963-1987 este şef de serviciu "Secţia Sculărie" din I.M. Roman.
Aportul sau profesional aduce prestigiu şi recunoaştere întreprinderii în lumea
industrială.
• Este invitat la manifestări tehnice din ţară şi străinătate (Bruxelles-Belgia, 1970;
Djakarta-Indonezia, 1975) şi distins cu diplome şi premii.
• În anul 1988, după ieşire la pensie, primeşte titlul de "Cetăţean de onoare al
oraşului Roman".
• Se stinge din viaţă la 15 noiembrie 2001, lăsând în urma sa amintirea unui om
integru, bun profesionist şi deschizător de drumuri în dezvoltarea catedrei de MaşiniUnelte a Faculţăţii de Mecanică din Iaşi.
Activitatea didactică şi ştiinţifică:
• La data de 1 octombrie 1953 se acordă o sesiune specială pentru a-şi susţine examenul de
diplomă (promoţia sa a susţinut examenul în martie 1954).
• Este imediat încadrat ca asistent la disciplina condusă de prof. dr. ing. Cesar
Buda - Calculul şi construcţia sculelor şi dispozitivelor.
• Îşi încetează activitatea la I.P. Iaşi în 8 septembrie 1958, fiind îndepărtat din
facultate din motive politice.
• În toţi aceşti 5 ani este asistentul principal şi colaboratorul profesorului Cesar
Buda. Împreună au avut o colaborare fructuoasă şi au publicat primul curs "Calculul
şi construcţia sculelor şi dispozitivelor" pentru uzul studenţilor din cadrul Facultaţii
de mecanică din Iaşi.

Cesar Buda şi Gavril Borzaş pe str. Lăpuşneanu în 1956
Lucrări ştiinţifice publicate
• Buda C., Borzaş G., Calculul şi construcţia sculelor, Caiet I, Litografia Inst.
Politehnic Iaşi, 1954.
• Buda C., Borzaş G., Calculul şi construcţia sculelor, Caiet II, Litografia Inst.
Politehnic Iaşi, 1954.
• Buda C., Matei Al., Borzaş G., Determinarea prin metodele geometriei descriptive
a unghiurilor de aşezare şi de degajare la ascuţirea cuţitelor de strung, Bul. Inst.
Politehnic Iaşi, tom II, fasc. 3 – 4, 1956.
• Buda C., Matei Al., Borzaş G., Legea de variaţie a unghiului de degajare la
burghiele elicoidale, dedusă şi verificată prin metodele geometriei descriptive, Bul.
Inst. Politehnic Iaşi, tom III, fasc. 3 – 4, 1957.

