
 

 

 

Şef lucrări inginer 

Ion CONDREA 

Curriculum Vitae 

Data şi locul naşterii: 1 februarie 1935, în satul Trestiana, comuna 

Griviţa, Judeţul Vaslui. 

Studii: 

• Absolvent al Liceului "Gh. Roşca-Codreanu" din Bîrlad promoţia 

1954; 

• Absolvent al Institutului Politehnic Iaşi, Facultatea de Mecanică 

(şeful promoţiei 1960). 

Profesia: inginer mecanic. 

Activitate didactică: 

• 1960 – 1961, şef de laborator la Catedra de Maşini-unelte şi Scule, 

Institutul Politehnic "Gh.Asachi" din Iaşi; 

• 1961 – 1962, preparator principal; 

• 1962 - 1964, asistent; 

• 1964 – 1970, asistent cu delegaţie; 

• 1970 – 1997, şef de lucrări. 

Autor şi coautor la 8 monografii, tratate, cursuri, 31 lucrări 

ştiinţifice publicate, 4 brevete de invenţie, 7 contracte de cercetare şi 

proiectare. 

Memoriu de activitate 

Domnul şef de lucrări ing. Condrea Ion este absolvent al 

Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic din Iaşi, secţia TCM, 

promoţia 1960. 

După absolvire a fost repartizat în învăţământul superior, la 

Facultatea de Mecanică, Catedra de Maşini-unelte şi Scule, unde a fost 
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încadrat la 1 august 1960 în funcţia de şef de laborator la Laboratorul 

de Maşini-unelte şi scule. 

De la această dată şi până în septembrie 1997, când a fost 

pensionat, funcţionează la Catedra de Mşini-unelte ca şef de laborator, 

preparator principal, asistent şi şef de lucrări. 

În anul 1961 a ocupat prin concurs postul de preparator 

principal, iar începând cu anul universitar 1961 - 1962, până în 1964 

a funcţionat ca asistent.  

În 1964 a fost încadrat ca asistent cu delegaţie de predare, iar în 

1970 este titularizat ca şef de lucrări. 

Ca asistent, a activat în cadrul disciplinelor Teoria aşchierii şi 

proiectarea sculelor, Măsuri mecanice şi toleranţe, Maşini-unelte şi linii 

automate şi Proiectarea dispozitivelor - la Facultatea de Mecanică - şi 

Mecanică teoretică- la Facultăţile de Industrie uşoară şi Electrotehnică, 

efectuând ore de proiect şi lucrări practice la aceste discipline. 

Ca asistent cu delegaţie şi şef de lucrări, a predat cursurile de: 

Hidraulica maşinilor-unelte, anul IV secţia Maşini-unelte, Bazele 

teoretice ale prelucrării pe maşini-unelte, anul IV, cursuri serale şi 

Maşini-unelte, anul III Electrotehnică. 

Începând cu anul 1982, predă cursul de Vibraţiile maşinilor-

unelte, anul III cursuri de zi şi anul IV – seral, secţia de Maşini-unelte. 

În toată această perioadă a dovedit o foarte bună pregătire 

teoretică şi practică., fiind preocupat de perfecţionarea activităţii sale 

didactice şi transmiterea către studenţi a celor mai noi cunoştinţe în 

domeniu. A realizat, în cadrul Catedrei de Maşini-unelte şi scule, 

laboratorul de Hidraulica Maşinilor-unelte cu standuri de lucrări 

specifice şi material didactic. 

A publicat, ca unic autor, în anul 1971, o primă ediţie în două 

volume a cursului Hidraulica maşinilor-unelte, în anul 1979, o a doua 

ediţie a aceluiaşi curs, în trei volume, şi în anul 1986 cursul Vibraţiile 

maşinilor-unelte. 

De asemenea, a editat, în colaborare, următoarele manuale: 

Lucrări de laborator - în 1967; Îndrumar de laborator pentru maşini-

unelte, Vol. I şi Vol. II – în 1975 şi respectiv 1979; Hidraulica maşinilor-

unelte. Îndrumar de laborator – în 1978. 

În anul 1978 a editat, împreună cu Profesorul Gheorghe Caşler, 

cursul Maşini-unelte şi agregate. Acţionarea hidraulică. 

În toată perioada a fost îndrumător de an şi/sau de grupă, fiind 

apropiat de studenţi şi apreciat de aceştia. 
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Activitatea ştiinţifică a d-lui Condrea Ion începe încă din timpul 

facultăţii, în cadrul a trei cercuri ştiinţifice studenţeşti, dintre care două 

au fost prezentate şi la seminariile naţionale de specialitate de la 

Bucureşti şi Timişoara, unde autorul a primit Diploma de onoare. 

Activitatea ştiinţifică în cadrul Catedrei de Maşini-unelte şi scule, 

s-a desfăşurat în colectivele organizate în catedră sau individual, pe 

teme ca: cercetări privind geometria sculelor aşchietoare şi parametrii 

regimului de aşchiere, studiul sistemelor de urmărire hidraulice, 

studiul sistemelor de copiere mecanice şi hidraulice, perfecţionarea 

constructiv-funcţională a strungurilor de copiat, studiul regulatoarelor 

de viteză în acţionarea hidraulică, studiul servocomenzilor pompelor cu 

cilindree variabilă, cercetarea teoretică şi experimentală a prelucrărilor 

pe maşini de rectificat electrochimic abraziv şi altele. 

De asemenea, a realizat contracte de cercetare ştiinţifică cu 

Intreprinderea de rulmenţi din Bârlad, unde a fost colaborator 

permanent, cu Fabrica de scule Râşnov, Întreprinderea mecanică 

“Nicolina” din Iaşi, IMAMUS Iaşi, ICPMUA Bucureşti şi altele. 

A condus, în fiecare an, cercuri ştiinţifice studenţeşti, prezentate 

la sesiuni locale sau centrale. 

A lucrat în cadrul colectivului de redacţie a revistei “Buletinul 

Institutului Politehnic din Iaşi”. 

În afară de acestea, a publicat articole în revistele “Viaţa 

politehnicii” şi “Cronica”. 

Monografii, tratate, cursuri 

• Condrea I. Zetu D., Plahteanu B., Lucrări de laborator, Institutul 

Medico-Farmaceutic Iaşi, 1967. 

• Condrea I., Hidraulica maşinilor-unelte, Vol. I şi Vol II, I.P. Iaşi, 

1971. 

• Rener Al. Condrea I. ş.a., Îndrumar de laborator pentru maşini-

unelte, Vol. I, I.P. Iaşi, 1975. 

• Caşler Gh., Condrea I., Maşini-unelte şi agregate. Acţionarea 

hidraulică şi pneumatică, I.P. Iaşi, 1978. 

• Zetu D., Condrea I., ş.a., Îndrumar de laborator pentru maşini-

unelte, Vol. II, I.P. Iaşi, 1979. 

• Condrea I., Hidraulica maşinilor-unelte. Vol. I, Vol. II şi Vol. III, I.P. 

Iaşi, 1979. 

• Condrea I., Vibraţiile maşinilor-unelte, I.P. Iaşi, 1986. 

• Chiriţă C., Condrea I., Hidraulica maşinilor-unelte. Îndrumar de 

laborator, I.P. Iaşi, 1987. 
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Lucrări ştiinţifice publicate 

• Belousov V. şi Condrea I., Determinarea constantelor şi exponenţilor 

din relaţiile momentului de torsiune şi a forţei axiale la burghierea 

oţelurilor româneşti, Buletinul I.P. Iaşi, Tom IX(XIII), Fasc.1 - 2, 1963. 

• Belousov V. şi Condrea I. Influenţa geometriei părţii aşchietoare a 

burghielor elicoidale asupra burghierii unor oţeluri româneşti, 

“Construcţia de maşini”, 15, Nr. 8, 1963. 

• Belousov V. şi Condrea I., Plahteanu B., Cercetări privind influenţa 

unghiului de degajare asupra forţei principale de aşchiere, Buletinul I.P. 

Iaşi, Tom XII(XVI), Fasc.1 - 2, 1966. 

• Răileanu A., Nicolescu D., Condrea I. – Determinarea parametrilor 

forţei principale de aşchiere în procesul de strunjire longitudinală a 

oţelurilor româneşti, Buletinul I.P. Iaşi, Tom XII(XVI), Fasc. 1 - 2, 1966. 

• Belousov V. şi Condrea I., Ilie I., Zerelles W., Seewald H. – Studiul 

calităţilor aşchietoare ale tarozilor fabricaţi la Fabrica de scule Râşnov, 

Buletinul I.P. Iaşi, Tom XIII(XVII), Fasc.1 - 2, 1967. 

• Plahteanu B. şi Condrea I., Contribuţii la studiul răcirii-ungerii prin 

pulverizarea lichidelor la joasă presiune în strunjirea profilată a rolelor de 

rulmenţi, Buletinul I.P. Iaşi, Tom XIV(XVIII), Fasc. 1 - 2, 1968. 

• Condrea I., Zetu D., Determinarea parametrilor forţei principale de 

aşchiere în procesul de strunjire longitudinaă a oţelurilor româneşti, 

grupa oţelurilor de turnare STAS 600-61, Buletinul I.P. Iaşi, Tom 

XVI(XX), Fasc. 1 - 2, 1970. 

• Condrea I., Druţu C., Lungu Gh., Studiul dinamicii adâncirii 

profilate a alamelor utilizate în construcţia coliviilor de rulmenţi, Buletinul 

I.P. Iaşi, Tom XVIII(XXII), Fasc. 3 - 4, 1972. 

• Caşler Gh., Condrea I., Burgard V., Contribuţii la calculul sistemelor 

hidraulice de urmărire ale maşinilor-unelte de prelucrat prin copiere după 

şablon rigid, Buletinul I.P. Iaşi, Tom XIX(XXIII), Fasc. 1 - 2, Secţia IV, 

1973. 

• Condrea I., Studiu privind un sistem de urmărire hidraulic 

interesant utilizat pe un strung de copiat al firmei G.F. Buletinul I.P. Iaşi, 

Tom XIX(XXIII), Fasc.1 - 2, Secţia IV, 1973. 

• Condrea I., Studiu privind dinamica dispozitivului de copiat 

hidraulic model CIMATIC 6BM2-MI/C. Buletinul I.P. Iaşi, Tom XIX(XXIII), 

Fasc. 3 - 4, Secţia IV, 1973. 

• Condrea I., Belousov V., Cozmîncă M., Studiul geometriei 

constructive şi funcţionale a burghielor elicoidale, Buletinul I.P. Iaşi, Tom 

XX(XXIV), Fasc. 1 - 2, Secţia IV, 1974. 
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• Condrea I., Burgard V., Nestor T., Cercetarea experimentală a 

sistemelor hidraulice de urmărire ale strungurilor de copiat, Buletinul I.P. 

Iaşi, Tom XXI(XXV), Fasc. 1-2, Secţia IV, 1975. 

• Condrea I., Nestor T., Silion D., Studiul analitic al dinamicii 

dispozitivului de copiat model CIMATIC 6BM2-Mi/C prin metoda 

liniarizării armonice, , Buletinul I.P. Iaşi, Tom XXI(XXV), Fasc. 1 - 2, 

Secţia IV, 1975.  

• Condrea I., Coman Gh. – Instalarea semifabricatelor de rulmenţi 

pentru strunjirea exterioară, Buletinul I.P. Iaşi, Tom XXII(XXVI), Fasc. 3 

- 4, Secţia IV, 1976. 

• Zetu D., Condrea I., Plahteanu B., Gherghel, N., Elaborarea unei 

scheme electrice de automatizare a ciclului de lucru la o maşină de ascuţit 

electrochimic abraziv, Buletinul I.P. Iaşi, Tom XXIII(XXVII), Fasc. 1 - 2, 

1977. 

• Condrea I., Plahteanu B., Zetu D., Gherghel N., Schemă hidraulică 

pentru acţionarea mişcărilor de avans la o maşină de rectificat 

electrochimic abraziv, Buletinul I.P. Iaşi, Tom XXIII(XXVII), Fasc. 1 - 2, 

1977. 

• Zetu D., Condrea I., Ungureanu Gh. – Concepţia unei maşini-unelte 

pentru recuperarea rolelor de la cajele de laminare, Buletinul I.P. Iaşi, 

Tom XXIV(XXVIII), Fasc. 1 - 2, Secţia IV, 1978. 

• Condrea I. – Cercetarea teoretică şi experimentală a dispozitivelor 

de copiat hidraulice prin excitare de presiune, Buletinul I.P. Iaşi, Tom 

XXIV(XXVIII), Fasc. 1 - 2, Secţia IV, 1978. 

• Condrea I., Zetu D., Ungureanu Gh., Nestor T. – Asupra dinamicii  

sistemului hidraulic al unei maşini de rectificat role de laminor prin 

copiere, Buletinul I.P. Iaşi, Tom XXV(XXIX), Fasc. 1 - 2, 1979. 

• Condrea I. – Contribuţii privind calculul regulatoarelor de viteză în 

acţionarea hidraulică, Buletinul I.P. Iaşi, Tom XXVI(XXX), Fasc. 1 - 2, 

1980. 

• Ciubotariu C., Condrea I. ş.a. – Posibilităţi de noi experimente 

gravitaţionale. Interacţiunea între câmpul electric şi câmpul gravitaţional, 

“Studii şi cercetări de fizică”, Tom 34, nr. 1, 1982, pag. 3. 

• Condrea I., Contribuţii privind studiul frânării cilindrilor hidraulici, 

Volumul Sesiunii ştiinţifice comune a I.M. ”Nicolina” şi Facultatea de 

Mecanică, Iaşi, 1975. 

• Condrea I., Contribuţii privind calculul regulatoarelor de viteză în 

acţionarea hidraulică, Volumul Sesiunii ştiinţifice comune a I.M. 

”Nicolina” şi Facultatea de Mecanică, Iaşi, 1975. 
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• Condrea I., Burgard, V., Nestor, T., Cercetări privind comportarea 

dinamică a strungurilor de copiat, Volumul Sesiunii ştiinţifice a 

Facultăţii de Mecanică “Fiabilitatea în construcţia de maşini”, Iaşi, 

1976. 

• Plahteanu B., Gherghel N., Zetu D., Condrea I., Stănescu I. , 

Maşină pentru ascuţit scule după procedeul electrochimic abraziv, 

Volumul celei de a II-a conferinţe “Tehnologii noi în construcţia de 

maşini”, Galaţi, 1977.  

• Gherghel N., Condrea I., Zetu D., Plahteanu B., Dispozitiv de 

apăsare constantă pentru cercetarea experimentală a proceselor de 

rectificare electrochimică abrazivă, Volumul celei de a II-a conferinţe 

“Tehnologii noi în construcţia de maşini”, Galaţi, 1977. 

• Gherghel N., Plahteanu B., Zetu D., Condrea I., Prelucrarea în 

condiţii de contact, ca metodologie de cercetare experimentală a 

proceselor de rectificare electrochimică abrazivă, Volumul celei de a II-a 

conferinţe “Tehnologii noi în construcţia de maşini”, Galaţi, 1977. 

• Condrea I. şi Zetu D., Comenzi hidrostatice în modernizarea 

construcţiei de maşini, Volumul Simpozionului “Revoluţia ştiinţifică şi 

tehnică şi modernizarea industriei în România”, organizat de Academia 

RSR Filiala Iaşi, 16-17 aprilie 1977. 

• Condrea I. – Cercetarea stabilităţii sistemelor hidraulice de urmărire 

ale strungurilor de copiat, Volumul Simpozionului “Creaţia tehnică şi 

fiabilitatea în construcţia de maşini”, Ediţia IV, I.P. Iaşi, 1983. 

• Matcovschi M. şi Condrea I. – L’etude des caracteristiques 

dynamiques du dispositif de copiere, Buletinul I.P. Iaşi, Tom 

XXXIX(XLIII), Fasc. 1 - 2, 1993. 

Contracte de cercetare ştiinţifică–proiectare, granturi 

• Condrea I., ş.a., Cercetări privind copierea pe strunguri de copiat 

hidraulice, Contract de cercetare, Nr. 3637/1975, cu I.R. Bîrlad. 

• Rener Al., Druţu C., Condrea I., şa., Maşină agregat pentru 

reperele: Palier I şi Palier II., Contract de cercetare, Nr. 19272/1977, cu 

ICPMUA Bucureşti.  

• Ciubotaru C., Maftei Gh., Condrea I. ş.a., Oscilator de torsiune 

pentru măsurarea forţelor mici, Contract de cercetare ştiinţifică cu ICPE 

Bucureşti, 1978. 

• Condrea I. ş.a., Metodologie şi aparatură pentru studiul 

servocomenzilor pompelor cu cilindree variabilă. Dinamica sistemului de 

reglare, Contract de cercetare ştiinţifică cu I.R. Bîrlad, 1979. 



 

 

89 

• Condrea I. ş.a., Tipizarea circuitelor de acţionare a utilajelor de 

ambutisare hidristatică, Contract de cercetare ştiinţifică cu I.R. Bîrlad, 

1980. 

• Condrea I. ş.a., Cercetări privind dinamica sistemelor hidraulice ale 

maşinilor-unelte, fabricate la I.R. Bîrlad, Contract de cercetare ştiinţifică 

cu I.R. Bîrlad, nr. 5479/1981, 1982, 1983. 

• Condrea I. ş.a., Verificarea parametrilor instalaţiei hidraulice şi 

realizarea unui stand de probe pentru încercarea aparaturii hidraulice pe 

compactorul vibrator de 10tf, Contract de cercetare ştiinţifică cu I.M. 

”Nicolina”, 1989. 

 

 

 


