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Curriculum Vitae 

Data şi locul naşterii: 22 septembrie 1941, Chişinău, Basarabia. 

Studii: 

• Absolvent al Liceului de băieţi „Dimitrie Sturza” din Tecuci, promoţia 1957; 

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

Tehnologia Construcţiei de Maşini, promoţia 1962. 

Profesia: inginer mecanic. 

Titlul ştiinţific: doctor inginer în specialitatea Maşini - unelte şi scule din anul 1973. 

Conducător de doctorat în domeniul Maşini unelte şi sisteme integrate de maşini (din 

1990) şi Inginerie industrială (2000). 

Alte activităţi: 

La Institutul Naţional de Inventică Iaşi: 

• Director ştiinţific; 

• Şef Departament Informatizare Praxiologie; 

• Redactor şef la “REVISTA DE INVENTICA" (din 1990); 

• Membru fondator al Socetăţii Inventatorilor din România (1990); 

• Membru fondator, Fundaţia Cultural-ştiinţifică „Ştefan Lupaşcu” (1997). 

Membru al unor asociaţii şi societăţi profesionale 

• Membru Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, din 1985; 

• Membru fondator Societatea Inventatorilor din România, din1990; 

• Membru Asociaţia Internaţională „Euristika”, Moskova, din 1992; 

• Membru al Societăţii Americane a Inginerilor Mecanici, din 1992; 

• Membru Federaţia Intrnaţională a Asociaţiilor Inventatorilor IFIA Geneva, din 

1994; 

• Membru CONSEIL D'HONNEUR DE L'INSTITUT DES AFFAIRES 

INTERNATIONALES, Bruxelles, 1996; 

• Membru corespondent al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte, Paris, 2002. 



Activitate didactică: 

• 1962 – 1963, şef de laborator la Catedra Maşini-unelte şi scule, Facultatea de 

Mecanică; 

• 1963 – 1967, asistent; 

• 1967 – 1977, şef de lucrări; 

• 1977 – 1990, conferenţiar; 

• 1990 – profesor universitar. 

Autor şi coautor la 21 monografii, tratate, cursuri, 204 lucrări ştiinţifice 

publicate, 56 brevete de invenţie, 45 proiecte, granturi, contracte de cercetare şi 

proiectare. 

Distincţii şi premii 

• Crucea de cavaler a Ordinului “Meritul Inventiv” al Belgiei,1996. 

• Crucea de ofiţer al ordinului "Meritul Belgo-Spaniol", 1996. 

• Crucea de ofiţer al Ordinului “Meritul Inventiv” al Belgiei, 1997. 

• Crucea de comandor a Ordinului “Meritul Inventiv” al Belgiei, 1999. 

• Ordinul Naţional „STEAUA ROMÂNIEI” în grad de cavaler, Decret nr. 180, martie 

2002. 

 

Activitate didactică şi ştiinţifică. 

Prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului din sept. 1962, este 

reţinut în învăţământul superior şi numit prin ordinul Rectoratului Institutului 

Politehnic Iaşi din 1 oct. 1962 în funcţia de şef de laborator la Catedra Maşini-unelte 

şi scule, Facultatea de mecanică. 

În anul 1962 - 1963, ca Şef de laborator îndeplineşte sarcinile de conducere a 

lucrărilor de laborator la disciplinele de: Maşini-unelte şi prelucrări prin aşchiere, 

Teoria şi proiectarea sculelor, Toleranţe şi măsurători tehnice. 

La 1 oct. 1963 numit în funcţia de asistent la Catedra Maşini-unelte şi scule, 

îndeplineşte până în 1967 sarcinile didactice de conducere a lucrărilor de laborator 

la disciplinele: Bazele teoretice al prelucrării pe maşini-unelte (pentru specializările 

TCM şi Maşini-unelte), Maşini-unelte şi prelucrări prin aşchiere (specializarea Maşini 

termice), Toleranţe şi măsurări tehnice, Proiectarea maşinilor-unelte, Maşini-unelte şi 

linii automate. De asemenea a condus proiectul de an la disciplinele: Proiectarea 

maşinilor-unelte, Maşini-unelte şi linii automate. 

În această perioadă elaborează şi montează pentru prima dată lucrări la 

disciplina Bazele teoretice ale prelucrării pe maşini-unelte, contribuie la 

îmbunătăţirea materialelor didactice şi de introducere a unor noi lucrări de laborator 

la disciplina Proiectarea maşinilor-unelte. 

În 1967 este numit asistent cu delegaţie de şef de lucrări. 

Între anii 1967 - 1970 îndeplineşte sarcinile didactice de curs la disciplinele: 

Proiectarea şi tehnologia sculelor aşchietoare, Maşini-unelte şi prelucrări prin aşchiere, 

Maşini-unelte şi măsurări mecanice. 

Introducerea în planurile de învăţământ pentru specializările Maşini termice 

şi Mecanica agricolă a unui curs cu o nouă structură Maşini-unelte şi măsuri 

mecanice a impus o nouă viziune asupra disciplinei, o nouă programă analitică şi a 

unui suport de curs care să trateze metodele şi mijloacele de măsură mecanice, în 

legătură cu maşinile-unelte şi procesele de prelucrare. 

Au fost elaborate şi montate un număr important de lucrări de laborator care 

să acopere disciplina predată. 



În urma titularizării prin concurs în funcţia de şef de lucrări (1970) a îndeplinit 

sarcinile didactice de predare la disciplinele: Maşini-unelte şi control dimensional, 

Maşini-unelte şi prelucrări prin aşchiere (specializarea Electromecanică), Exploatarea 

maşinilor-unelte. 

Noua viziune asupra disciplinelor predate este materializată în cursul de 

Maşini-unelte şi control dimensional, multiplicat în 2 volume (1973 - 1976) la 

LitoRotaprint I.P. Iaşi şi a lucrărilor de laborator montate. 

În anul universitar 1976 - 1977, pe baza concursului susţinut este titularizat 

conferenţiar, şi îndeplineşte sarcinile didactice la disciplina Maşini-unelte speciale, 

disciplină nou introdusă în planul de învăţământ al specializării Maşini-unelte şi a 

cursului de Maşini-unelte şi control dimensional (specializarea Utilaj tehnologic). 

Începând cu anul 1979 îndeplineşte sarcinile didactice de predare a cursurilor 

la disciplinele: Maşini-unelte speciale, Maşini-unelte şi agregate (specializarea TCM), 

Maşini-unelte şi control dimensional, Acţionarea electrică şi hidraulică a maşinilor-

unelte. 

În 1990 ocupă prin concurs postul de profesor titular la disciplinele Maşini-

unelte şi agregate, Maşini-unelte şi sisteme de maşini şi mai apoi Maşini-unelte (curs 

destinat specializărilor Tehnologia construcţiilor de maşini şi Inginerie Economică 

pentru profil mecanic) şi a cursului de Maşini-unelte speciale. 

Dezvoltarea disciplinelor de Maşini-unelte şi Maşini-unelte speciale, în 

corelare cu ansamblul realizărilor în domeniu pe plan ştiinţific şi tehnic, au 

amprenta de structură şi de sinteză a maşinilor-unelte imprimată de prof. univ. dr. 

ing. Gh. Caşler, creatorul şcolii de maşini-unelte de la Politehnica ieşeană. 

Face parte din grupul de cadre didactice care pun bazele şi organizează noua 

specializare din cadrul Facultăţii Construcţii de Maşini: Creaţia Tehnică în 

Construcţia de Maşini în cadrul cărora susţine disciplina de: Sinteza creativă si 

proiectarea maşinilor prelucrătoare. 

Organizează şi elaborează planul de învăţământ şi programele analitice pentru 

cursurile de Ingineria valorii şi performanţa în creaţia tehnică, din cadrul studiilor 

aprofundate şi de masterat:”Creativitate şi performanţă tehnică”. 

În toată această perioadă este preocupat de formarea profesională a 

colaboratorilor săi, Dr. Ing. Gheorghe Pleşu, Asistent ing. Arpad Pozon, Şef de 

lucrări dr.ing. Victor Călătoru, Ing.  Cristina Feinveber, Ing. Ştefan Hanganu, 

deopotrivă antrenaţi în activitate didactică, de cercetare ştiinţifică şi de proiectare 

în compartimentul de Maşini-unelte speciale. 

Pe lângă sarcinile didactice de predare a cursurilor, de conducere a lucrărilor 

de laborator şi proiectelor, au fost elaborate şi montate de către titular, pentru prima 

dată lucrări de laborator la disciplinele: 

• Bazele teoretice ale prelucrării pe maşini-unelte (1963 - 1965); 

• Maşini-unelte şi măsurări mecanice (1967 - 1968); 

• Maşini-unelte speciale (1976 - 1989). 

Au fost montate de asemenea noi lucrări de laborator la disciplinele Maşini-

unelte şi prelucrări prin aşchiere, Proiectarea maşinilor-unelte, Maşini-unelte şi control 

dimensional, Maşini-unelte şi agregate. 

Odată cu organizarea bazei materiale a Catedrei de maşini-unelte şi scule într-

un nou spaţiu de învăţământ şi cercetare din anul 1975, titularul a primit ca sarcină 

organizarea, punerea în funcţiune şi conducerea compartimentului de Maşini-unelte 

pentru danturare şi Maşini-unelte speciale, compartiment în care s-a desfăşurat şi 



se desfăşoară şi astăzi activitatea de laborator la disciplinele: Maşini-unelte speciale, 

Maşini-unelte şi agregate, Maşini-unelte, Proiectarea maşinilor-unelte, precum şi 

activitatea de cercetare contractată, de cercetare ştiinţifică cu studenţii şi de 

prototipuri. 

Astăzi acest compartiment este destinat lucrărilor de laborator la disciplinele 

Maşini-unelte; Maşini-unelte speciale şi de cercetare academică şi contractată cu 

industria. 

Pentru montarea celor peste 45 lucrări de laborator, în compartimentul 

integrat de Maşini-unelte speciale au fost realizate în concepţie proprie un număr 

important de standuri, dispozitive şi echipamente. 

Începând din anul 1967 - 1968, neîntrerupt Plahteanu Boris a condus proiecte 

de diplomă în domeniul maşinilor-unelte, sculelor şi echipamentelor tehnologice. 

Temele proiectelor de diplomă conduse, au abordat o problematică izvorâtă 

din cerinţele industriei, a activităţii de cercetare, precum şi din activitatea de dotare 

cu standuri de cercetare, de dezvoltare a bazei materiale de cercetare şi de laborator 

etc. 

Au fost concepute şi realizate, la nivel de prototip, echipamente şi standuri, în 

mare parte solicitate de industrie sau care au servit la creşterea bazei materiale 

didactice a compartimentului. 

Principalele domenii în care sunt conduse proiectele de diplomă: 

• Concepţia, proiectarea şi construcţia de scule aşchietoare pentru prelucrarea 

diverselor tipuri de danturi ale roţilor dinţate conice; 

• Proiectarea şi construcţia maşinilor de lepuit roţi dinţate conice; 

• Concepţia şi construcţia maşinilor unelte speciale; 

• Echipamente pentru prelucrarea angrenajelor melcate cu diverse profile; 

• Realizarea de programe de proiectare asistată a profilelor şi sculelor pentru 

prelucrarea rotorilor din componenţa compresoarelor elicoidale cicloidale; 

• Concepţia, proiectarea şi construcţia unor instalaţii pentru răcire-ungere cu jet 

de lichid pulverizat în aşchierea metalelor; 

• Studii, proiecte şi construcţia de echipamente şi maşini pentru rectificare şi 

ascuţire prin procedee electrochimice abrazive; 

• Concepţii şi construcţii de scule de danturare de module mari. 

Încadrat fiind în Colectivul de cercetare condus de Prof. dr. ing. Gh. Caşler, 

cercetarea ştiinţifică a debutat cu studierea fenomenelor mai puţin elucidate din 

domeniul bazelor fizice ale procesului de aşchiere pe maşini-unelte. 

Lucrând în colective de lucru, primele cercetări abordate se referă în special la 

dinamica aşchierii, domeniu în care Catedra de maşini-unelte şi scule avea 

prioritatea naţională şi experienţă, domeniu strâns legat de activitatea didactică pe 

care o desfăşoara în acel moment. 

Domeniul de cercetare-bazele fizice ale procesului de aşchiere 

Cercetările din acest domeniu au vizat dinamica proceselor de aşchiere, 

stabilirea influenţelor diverşilor parametrii asupra forţelor şi momentelor la aşchiere, 

cu precizarea unor concluzii legate de legea generală a influenţei parametrilor 

aşchierii asupra procesului, cercetări experimentale desfăşurate în laboratorul de 

Scule aşchietoare şi bazele aşchierii, condus de Prof. dr. ing. V. Belousov. 

Aceste cercetări au fost continuate cu studiul procesului intim al formării 

aşchiei şi a rădăcinii aşchiei, prin metode metalografice folosind o aparatură pentru 



oprirea instantanee a procesului de strunjire, construcţie într-o concepţie proprie, 

brevetată. 

În aceiaşi arie de preocupări s-au situat şi investigaţiile experimentale în 

domeniul dinamicii abrazării şi danturării, elaborându-se cu această ocazie 

metodologii de lucru şi aparatură ştiinţifică de concepţie proprie. 

Urmând în studierea proceselor, satisfacerea maximală a criteriilor principale 

de optimizare, au fost întreprinse experimente legate de uzura şi durabilitatea 

sculelor aşchietoare. 

Din 1966, Boris Plahteanu iniţiază o problematică ştiinţifică nouă în catedră, 

aceea a răcirii-ungerii în aşchierea metalelor, preocupările ştiinţifice în această 

direcţie fiind precedate de o sinteză monografică întocmită de autor. 

Activitatea ştiinţifică în procesele de răcire-ungere în aşchierea metalelor a 

parcurs etapele legate de cercetarea fundamentală a procesului de răcire-ungere cu 

jet de lichid pulverizat, mecanismul de răcire-ungere, concepţia, construcţia şi 

experimentarea unor instalaţii de laborator, brevetarea unei instalaţii de răcire-

ungere cu jet pulverizat precum şi introducerea în unele procese industriale a unor 

instalaţii de răcire-ungere cu jet pulverizat. 

De altfel, teza de doctorat a fost elaborată pe baza cercetărilor din acest 

domeniu, vizând optimizarea procesului de răcire-ungere cu lichid pulverizat în jet 

de aer comprimat la joasă presiune, în aşchierea metalelor. 

Domeniul răcirii-ungerii în aşchierea metalelor 

Studiile efectuate asupra proceselor de răcire-ungere, şcolile şi personalităţile 

ştiinţifice pe plan mondial cu preocupări în acest domeniu, rezultatele obţinute până 

la acea dată au motivat importanţa deosebită a problematicii abordate şi au justificat 

oportunitatea cercetărilor vizând în special optimizarea procesului de răcire-ungere 

prin pulverizare în jet de aer comprimat, în aşchierea metalelor. 

Activitatea ştiinţifică desfăşurată a cuprins un număr de direcţii de 

investigaţie şi de aplicaţie a răcirii-ungerii cu jet de lichid pulverizat. 

O primă direcţie se referă la studiul procesului intim al răcirii-ungerii cu jet 

pulverizat, studiu efectuat după o metodologie şi cu o aparatură de concepţie proprie  

O a doua direcţie de investigaţie a cuprins cercetările privind influenţa 

diverşilor parametrii ai procesului de răcire-ungere asupra principalelor criterii de 

optimizare a procesului de aşchiere  

O altă direcţie de cercetare în acest domeniu a abordat problematica 

aplicaţiilor răcirii-ungerii cu lichid pulverizat. Au fost concepute câteva instalaţii de 

răcirii-ungere pentru procese specifice cum sunt: strunjirea pe strunguri automate 

a rolelor de rulmenţi, ascuţirea burghielor, filetarea cu tarodul a piuliţelor pe maşini 

automate de filetat.  

Teza de doctorat - Contribuţii la optimizarea procesului de răcire-ungere cu lichid 

pulverizat în jet de aer comprimat la joasă presiune în aşchierea metalelor, Conducător 

ştiinţific prof. dr. ing. Gh. Caşler, data susţinerii publice – 25 oct. 1973. 

Atenţia continuă manifestată de specialişti asupra mediului de răcire-ungere 

(de aşchiere), căutarea de noi medii şi performanţele tehnico-economice remarcabile 

ale unor lichide de răcire-ungere, fixează importanţa şi actualitatea temei abordate, 

lucrarea de doctorat propunându-şi aducerea de contribuţii la optimizarea 

proceselor de răcire-ungere în aşchierea metalelor. 



Aportul adus, în mare parte prezentat la diverse sesiuni de comunicări şi 

publicate în reviste de specialitate, vizează bazele teoretice, o metodologie proprie de 

cercetare, aparatură de cercetare experimentală şi unele aplicaţii ale răcirii-ungerii 

cu jet pulverizat în aşchierea metalelor. 

Teza de doctorat este structurată pe 6 capitole, cu concluzii generale şi 

bibliografie, 184 pagini, 117 figuri şi grafice, 225 titluri bibliografice. 

Cap.I. Stadiul actual al cercetărilor teoretico-experimentale pe plan mondial 

în domeniul răcirii-ungerii prin pulverizare la joasă presiune în aşchierea metalelor. 

Cap.II. O metodologie proprie privind optimizarea procesului de răcire-ungere 

prin pulverizare, cu lichid în jet de aer comprimat în aşchierea metalelor. 

Cap.III. Contribuţii la optimizarea răcirii-ungerii cu jet de lichid pulverizat la 

joasă presiune în procesul de strunjire. 

Cap.IV. Contribuţii la optimizarea răcirii-ungerii cu jet de lichid pulverizat la 

joasă presiune în procesele de abrazare. 

Cap.V. Contribuţii la aplicarea răcirii-ungerii cu jet de lichid pulverizat în 

procesul de strunjire a elementelor de rulmenţi. 

Cap.VI. Contribuţii la aplicarea răcirii-ungerii cu jet de lichid pulverizat în 

procesul ascuţirii sculelor. 

Concluzii generale. 

Bibliografie. 

 

Teza de doctorat sintetizează activitatea de cercetare a autorului pe perioada 

1966 - 1973, valorificată şi prin 14 lucrări ştiinţifice comunicate şi publicate şi două 

brevete de invenţie. 

Cercetările privind răcirea-ungerea în aşchiere au cuprins şi procesele de 

abrazare (rectificare, ascuţire), aria preocupărilor ştiinţifice ale autorului extinzându-

se din 1970 şi în direcţia stabilirii condiţiilor raţionale ale ascuţirii sculelor 

aşchietoare prin procedee clasice şi prin procedeul electrochimic-abraziv. 

Se iniţiază astfel împreună cu dr. ing. Nicolae Gherghel o nouă direcţie de 

cercetare în catedră care s-a dezvoltat, constituind baza, pentru abordarea teoretică 

şi experimentală a procesului şi realizarea unui prototip de maşină semiautomată 

pentru ascuţirea sculelor după procedeul electrochimic-abraziv. 



Domeniul prelucrărilor neconvenţionale - Prelucrarea electro-chimică abrazivă 

După o serie de rezultate evidenţiate într-un set de lucrări publicate ce au 

urmărit creşterea performanţelor prelucrărilor prin abrazare, cercetările şi 

experimentările au continuat în domeniul prelucrărilor electrochimice abrazive. 

Au fost aduse contribuţii în stabilirea influenţei parametrilor suprafeţei de 

contact asupra capacităţii de abrazare în procesele de ascuţire. 

Au fost evidenţiate condiţii de lucru ale procesului electrochimic abraziv 

pentru creşterea performanţelor sculelor aşchietoare. 

 A fost conceput, realizat şi experimentat un prototip de maşină  

semiautomată pentru ascuţirea sculelor aşchietoare după procedeul electrochimic 

abraziv, maşină în care sunt înglobate trei brevete de invenţii. 

Domeniul maşinilor-unelte şi sculelor pentru danturare, a maşinilor-unelte speciale 

Activitatea ştiinţifică din perioada 1975 - 1993, însoţită în prima parte a 

perioadei de dezvoltarea bazei materiale a compartimentului de maşini-unelte 

speciale, compartiment organizat şi condus de Boris Plahteanu, a urmărit atât 

concepţia cât şi realizarea de noi tipuri de scule aşchietoare pentru danturare a noi 

tipuri de maşini-unelte pentru prelucrarea roţilor dinţate, de optimizare a proiectării 

reglajelor cinematice şi poziţionale precum şi a optimizării proceselor de danturare 

pentru satisfacerea criteriilor de performanţă. 

Au fost iniţiate în Catedra de maşini-unelte şi scule cercetări teoretice şi 

experimentale în domeniul prelucrării roţilor dinţate, urmărind fabricaţia roţilor 

dinţate conice cu dantură în arc de cerc de modul mic, concepţia şi construcţia unor 

maşini pentru lepuirea roţilor dinţate conice, studii pentru concepţia şi construcţia 

sculelor complexe de danturat de înaltă productivitate pentru prelucrări dificile, 

pentru regimuri de lucru grele şi pentru danturarea roţilor de module mari. 

În acest domeniu pot fi evidenţiate următoarele contribuţii mai importante: 

• Contribuţii privind reglajul poziţional, de corectare a contactului diagonal, la 

danturarea roţilor dinţate conice cu dantură în arc de cerc; 

• Realizarea şi experimentarea unor construcţii, în concepţie proprie, de capete de 

danturat roţi conice cu dantură în arc de arc de cerc; 

• Au fost aduse contribuţii la stabilirea condiţiilor optimizate de prelucrare a 

roţilor conice cu dantură în arc de cerc; 

• Pe baza studiilor teoretice şi experimentale efectuate, în scopul creşterii 

caracteristicilor funcţionale ale angrenajelor conice a conceput şi realizat prototipul 

unei maşini de lepuit roţi dinţate conice-brevet de invenţie; 

• Studii teoretice de proiectare şi execuţie au fost efectuate pentru realizarea într-

o manieră proprie a frezelor melc conice-Klingelnberg; 

• Au fost aduse contribuţii la studiul şi proiectarea asistată de calculator a 

sculelor de danturat roţi dinţate cilindrice cu dinţi elicoidali şi în V de modul mare; 

• Ample cercetări au fost îndreptate spre conceperea şi realizarea unui întreg 

program de scule de danturare pentru regimuri grele şi supergrele la prelucrarea 

roţilor dinţate de module mari, construcţii brevetate; 

• Unui întreg program de cercetare i s-a dedicat o amplă activitate şi anume aceea 

a cercetărilor teoretice şi experimentale de laborator şi uzinale privind studiul 

profilelor rotorilor compresoarelor elicoidale-cicloidale a concepţiei de scule şi 

echipamente capabile să prelucreze la înalte cerinţe de precizie suprafeţele complexe 

elicoidale din componenţa rotorilor de compresoare şi pompe; 



• Au fost întreprinse studii pe baza cărora au fost concepute, proiectate şi realizate 

reductoare şi amplificatoare de turaţii de mare putere pentru industria farmaceutică. 

Domeniul bazelor creaţiei tehnice (inventicii) 

Preocupările în domeniul creaţiei tehnice, prin brevetarea de soluţii tehnice 

încă din perioada anilor `60 au determinat apropierea şi angajarea într-un program 

de studii şi cercetări în Şcoala de inventică de la Iaşi, creată şi condusă de prof. dr. 

ing. Vitalie Belousov. Sunt de remarcat contribuţiile aduse în planul structurării de 

elemente ce se adaugă metodelor, şi tehnicilor noi ale creaţiei tehnice, a creerii de 

fonduri informaţionale şi băncilor de date care să sprijine pe inventator. 

Rezultatele studiilor şi cercetărilor publicate începând cu perioada anilor 80 

vizează: 

• unele contribuţii la concepţia optimizată în procesul creativ din construcţia 

maşinilor-unelte (1985); 

• se aprofundează principiile sistemice de apreciere a calităţii în proiectarea 

creativă; 

• se propun principii sistemice şi logicizări în analiza multivariantă a actului de 

creaţie; 

• este propus un model structurat pentru o bancă de date în regim asistat pentru 

creaţia tehnică; 

• se stabilesc strategii în formularea temelor de creaţie pe baza schemelor 

multiecran în inventică; 

• se propun analize pentru creşterea nivelului de idealitate a sistemelor tehnice; 

• ingineria valorii este asociată prin studii şi cercetări proprii la performanţă în 

creaţia tehnică. 

Domeniul concepţiei sistemice a maşinilor-unelte în proiectarea creativă şi în sinteza 

compoziţională a maşinilor 

În ultimii 13 ani, alături de cercetările în domeniul Bazelor creaţiei tehnice, a 

inventicii, au fost iniţiate studii valorificate prin publicarea de lucrări în domeniul 

abordării sistemice a maşinilor-unelte, aducându-se un şir de contribuţii în 

activitatea de concepţie şi sinteză compoziţională a sistemelor de maşini. 

Concepţii de maşini-unelte şi scule originale construite şi aplicate în producţie (cele 

mai importante) 

• Strung de detalonat greu; 

• Maşină de ascuţit scule prin procedeul electrochimic abraziv; 

• Maşina de ascuţit electrochimic abraziv pentru freze ROMASCON şi cuţite 

ciupercă; 

• Reductor vertical de mare putere (400 kw); 

• Instalaţie de sablare; 

• Instalaţie de încercare la turaţii înalte a sculelor; 

• Rotori elicoidali cicloidali din construcţia compresoarelor; 

• Scule de performanţă pentru strunjire –retezare; 

• Scule pentru danturare. 
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fabricaţie a roţilor dinţate conice. Proiectarea asistată a sculelor şi reglajelor maşinilor 

de danturat 5S270 şi 5S280, Contract cu T.A.G.C.H Bucureşti, 1989. 

• Plahteanu B., Pozson A., Călătoru V., Generarea băncii de date în sistem asistat 

evoluat în creaţia tehnică, Programe şi fişier pentru construcţia de maşini, Contract cu 

M.C:T, 1991 - 1995. 

• Plahteanu B., ş.a. Dezvoltarea şi ameliorarea pachetului de programe 

INFOSTAR,şi a bazelor de date în limbaj evoluat, cu elaborare de Software ataşat 

mediului integrat INFOSTAR pentru brevete de invenţii cu includerea unui editor 

specializat a demersurile euristice şi efectelor geometrice, Contract cu M.C:T, 1995 - 

1996. 

• Plahteanu B., Sistem expert pentru conducerea proceselor de prelucrare 

electrochimică-abrazivă, Director proiect, 1995 Grant CNCSIS 4002/1995. 

• Plahteanu B., Structurarea bazei de cunostinte în sisteme expert pentru 

conducerea proceselor de prelucrare electrochimică, Director proiect, 1996 Grant 

CNCSIS 495/1996, 1997. 

• Plahteanu B. şi colab. Concepţia şi proiectarea unui multiplicator de turaţie de 

mare putere- 2300 Kw, Contract cu S.C. Antibiotice Iaşi. 

• Plahteanu B. şi colab., Concepţia Proiectarea şi execuţia Frezelor melc modul de 

module mari, m = 24, 28, Contract cu S.C. SIDEX S.A. Galaţi. 

• Plahteanu B. şi colab. Freză frontală cu placuţe din CMS pentru regimuri de 

aşchiere grele şi materiale greu prelucrabile, Contract cu S.C. SIDEX S.A. Galaţi. 

• Plahteanu B. şi colab. Proiectarea asistată de calculator AUTOCAD, SIDEX SA , 

1997. 

• Plahteanu B., Studiu asupra aplicabilităţii sistemelor expert  în conducerea 

proceselor de prelucrare electrochimică, Director proiect, 1998, Grant CNCSIS 1998. 

• Plahteanu B., Concepţia şi realizarea unor scule aşchietoare cu performanţe 

sporite pentru danturarea roţilor dinţate cilindrice de modul mare, SIDEX S.A., 1998. 

• Plahteanu B. ş.a., Optimizarea tehnicilor definirii numerice a profilelor 

suprafeţelor elicoidale, cicloidale complexe şi a tehnologiilor de realizare a rotorilor din 

construcţia maşinilor volumice (compresoare pompe), Director proiect, 1999 - 2001, 

Program „Orizont 2000”. 

• Plahteanu B. ş.a., Cercetări privind optimizarea funcţional constructivă a unui 

generator de vibraţii şi impulsuri hidrostatice, adaptiv, utilizat în procesele de lucru şi 

încercare a maşinilor, destinate lucrărilor de construcţii, întreţinere şi reparaţii a 

drumurilor, prin utilizarea circuitelor logice, hidraulice, hidrologistorilor, Director 

proiect, 1999 - 2001, Program „Orizont 2000”. 

• Plahteanu B. ş.a., Cercetări privind dezvoltarea unui sistem expert pentru 

proiectarea tehnologiilor de prelucrare electrochimică, Director proiect, 1999 - 2000, 

Grant CNCSU 34/5650/1999. 

• Plahteanu B. ş.a., Structurarea şi dezvoltarea metodei generalizate de căutare 

după efecte geometrice în creaţia tehnică, Director proiect, Grant CNCSIS: 202, 2002 

- 2004. 

Conducător ştiinţific a 3 teze de doctorat susţinute. 

• Şef lucrări Ungureanu Cătălin, 1998, Cercetări teoretico-experimentale privind 

eroziunea electrochimică-abrazivă în ascuţirea sculelor aşchietoare 



• Şef de lucrări ing Pleşu Gheorghe, 1999, Contribuţii teoretice şi experimentale 

privind optimizarea utilajului tehnologic pentru prelucrarea suprafeţelor elicoidale 

complexe 

• Şef de lucrări ing. Victor Dorel Călătoru, iunie 2003, cu tema Cercetări în 

elaborarea sistemică optimală şi prin sisteme expert a parametrilor tehnologici în 

prelucrarea electrochimică. 

Brevete de invenţie 

• Plahteanu B., Cozmincă M., Dispozitiv pentru oprirea procesului de aşchiere la 

strunjire, Brevet de invenţie, nr. 51185/1966. 

• Plahteanu B., Instalaţie pentru răcire şi ungere cu lichid pulverizat la maşinile de 

prelucrat prin aşchiere, Brevet de invenţie, nr. 54493/1973. 

• Plahteanu B., Maşină universală de divizat şi trasat, Brevet de invenţie, nr. 

70623/1976. 

• Plahteanu B., Maşină de lepuit roţi dinţate conice, Brevet de invenţie, 

nr.67939/1976. 

• Caşler Gh., Plahteanu B., Gherghel N., Vogel I.Dinamometru pentru măsurarea 

forţelor de aşchiere, Brevet de invenţie, nr. 72124, /1976. 

• Condrea I., Plahteanu B., Instalaţie hidraulică pentru acţionarea mişcărilor de avans 

la maşini-unelte, Brevet de invenţie, nr. 69583, /1977. 

• Plahteanu B., Mihailide M., Freză disc modul de degroşare, Brevet RO 

79830/1980. 

• Plahteanu B., Mihailide M., Freză disc în trepte cu dinţi demontabili armaţi prin 

brazare cu ascuţire continuă, Brevet RO 79829 /1980. 

• Plahteanu B., Mihailide M., Freză deget profilată armată prin brazare cu plăcuţe 

dure, Brevet RO 79647/1980. 

• Plahteanu B., Mihailide M., Pleşu, Gh., Munteanu T., Freză melc cu dinţi 

demontabili, Brevet RO 85900/1983. 

• Plahteanu B., Petrea Tr., Cojocaru I., Trusă de cuţite pentru strunjire, RO-

89415/1984. 

• Plahteanu B., Petrea Tr., Dipozitiv de poziţionare şi fixare a unor scule, Brevet 

RO 89419/1984. 

• Plahteanu B., Petrea Tr., Cap de strunjit lateral cu tăişuri multiple, Brevet RO 

89421/1984. 

• Plahteanu B., Petrea Tr., Instalaţie de sablare, Brevet RO 90964/1984. 

• Plahteanu B., Dispozitiv de ascuţire şi supraascuţire după suprafeţe evolventice 

a cuţitelor roată pentru danturare, Brevet RO 90039/1984. 

• Plahteanu B., Pleşu, Gh., Chiriţă C., Freză monodinte pentru prelucrarea roţilor 

melcate, Brevet RO 93438/1985. 

• Plahteanu B., Mihailide M., Cap port cuţit pentru prelucrarea roţilor dinţate conice 

cu dantură în arc de cerc, Brevet RO 95235/1986. 

• Plahteanu B., Pleşu Gh., Chiriţă C., Freză disc profilată, Brevet RO 97662/1987. 

• Plahteanu B., Pleşu Gh., Freză disc profilată, Brevet RO 97664 /1987. 

• Plahteanu B., Petrea Tr., Gojineţchi N., Instalaţie de sablare, Brevet RO 

100079/1988. 

• Plahteanu B., Cuţit de strung cu răcire autonomă, Brevet RO 102494/1989. 

• Plahteanu B., Freză disc profilată, Brevet RO 102495/1989. 

• Plahteanu B.,. Freză disc profilată, Brevet RO 102269/1989. 



• Plahteanu B., Fainweber C. Dispozitiv pentru instalarea pieselor de revoluţie în 

angrenare pentru control, Brevet RO 102520/1989. 

• Plahteanu B., Freză disc, Brevet RO 102652/1990. 

• Plahteanu B., Freză disc profilată, Brevet RO 101383/1990. 

• Plahteanu B., Freză disc profilată, Brevet RO 101384/1990. 

• Plahteanu B., Rugină N., Dispozitiv de compensare a erorilor, Brevet RO 

105307/1991. 

• Sandu I., Rusu I., Plahteanu B., Metodă de reducere a zgurificării aliajelor 

tipografice topite, Brevet RO 111474/1994. 

• Plahteanu, B., Lebedev S., Mandrină autocentrantă cu fălci pentru scule 

aşchietoare şi rotopercutoare, Brevet RO116365/1995. 

• Plahteanu B., Garaj individual subteran. 

• Plahteanu B., Ionescu, Eugen, Grătar pentru turism. 

• Plahteanu B., Suport multifuncţional pentru panouri. 

• Plahteanu, B., Dobre A., Freză frontală armată cu plăcuţe rotunde. 

• Plahteanu B., Dobre A, Ghiorghiu C., Cuţit de strung polifuncţional. 

• Plahteanu B., Dobre A, Ghiorghiu C., Cuţit de retezat pentru strung. 

• Plahteanu B., Dobre A, Ghiorghiu C, Hanganu S., Bară de alezat cu amortizor 

de vibraţii. 

• Sandu I., Rusu Ioan, Plahteanu Boris, Palihovici Valerian, Munteanu Corneliu, 

Procedeu de obţinere a unor aliaje tipografice peliculizate, Brevet RO 111474 – 96. 

• Vasilache Valentin, Plahteanu Boris, Instalaţie energetică neconvenţională 

multisursă. 

Distincţii internaţionale şi naţionale pentru cercetare ştiinţifică 

• Premiul Construcţiei de Maşini pentru activitate de creaţie tehnică, 1986. 

• Titlul de Conferenţiar universitar evidenţiat, ordinul MEI nr. 7666, 21 iunie 

1988. 

• Inventator de elită clasa I, Iaşi, 1991. 

• Premiul special “Melcret” pentru activitate inventivă, 1992. 

• Medalia de aur , cl. I “Henri Coandă”, 1994. 

• Medalia primarului oraşului Bruxelles, 1994. 

• Premiul „Ke-Hua”, China, Eureka, 1995. 

• Premiul special “Le prix du Jugoslavie”, Eureka, Bruxelles, 1995. 

• Medalia Expoziţiei Mondiale GENIUS ’96, Budapesta, 1996. 

• Trofeu OSCAR INVENTICA 1996 - "GÎNDITORUL DE LA HAMANGIA", Salonul 

Internaţional al Invenţiilor INVENTICA, 1996, Iaşi. 

• Premiul Trofeul “Invenţia I”, Tg. Mureş, 1995., 

• Premiul Revistei “Ştiinţă şi Tehnică”, Bucureşti, 1997. 

• Premiul “Prof. ing. Dimitrie Leonida”, Bucureşti, 1999. 

• Cupa „EUREKA 2002” a Institutului Comunitar European pentru promovarea 

întreprinderilor comerciale, „Inventica 2002”, Iaşi, iunie 2002. 

• 56 medalii de aur, argint şi bronz obţinute la Saloanele Mondiale şi 

Internaţionale ale Invenţiilor de la „EUREKA” Bruxelles, Geneva, „Archimedes” 

Moscova, Pittsburgh, Novi Sad, „GENIUS” Budapesta, Sofia, Varna, Bucureşti, 

„INFOINVENT” Chişinău, „INVENTICA” Iaşi. 

 


