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Curriculum Vitae
Data şi locul naşterii: Data şi locul naşterii: 31.05.1943, în comuna Ciudei-Cernăuţi
(actualmente Ucraina).
Studii:
• Absolventă a Liceului "Dragoş Vodă" din Câmpulung Moldovenesc;
• Absolventă a Institutului Politehnic Iaşi, Facultatea de Mecanică, secţia Maşiniunelte promoţia 1969.
Profesia: inginer mecanic.
Titlul ştiinţific: doctor inginer în specialitatea Maşini-unelte din 1988.
Alte activităţi:
• 1.09.1969 - 30.08.1973, la S.C."Nicolina" din Iaşi, ca inginer proiectant.
Activitate didactică:
• 1973 - 1977, asistent;
• 1977 - 1992, şef de lucrări;
• 1992 - 1997, conferenţiar;
• 1997 –, profesor universitar.
Autor şi coautor la 11 monografii, tratate, cursuri, 75 lucrări ştiinţifice
publicate, 4 brevete de invenţie, 22 proiecte, granturi, contracte de cercetare şi
proiectare.
Titular al disciplinelor:
• Prelucrări mecanice şi control dimensional;
• Ingineria calităţii în sisteme de fabricaţie.
Domenii de competenţă, direcţii de cercetare abordate
• Sisteme de control activ pentru maşini-unelte;
• Masini-unelte si prelucrari prin aschiere;
• Tolerante si control dimensional.
Memoriu de activitate
La terminarea facultăţii, a fost repartizată la Întreprinderea mecanică
“Nicolina” din Iaşi, unde am început activitatea la 1 septembrie 1969. De la această

dată şi pânâ la 1 septembrie 1973 a lucrat, mai întâi, ca inginer stagiar şi apoi, ca
inginer proiectant de tehnologie, scule, dispozitive şi verificatoare, în cadrul
serviciului tehnologic.
La 1 septembrie 1973 a plecat, prin transfer, la Institutul Politehnic din Iaşi,
pe un post de asistent la Catedra de Maşini-unelte şi scule, disciplina Măsurători
tehnice şi toleranţe, post pe care a fost titularizată, prin concurs, în acelaşi an.
De la 1 septembrie 1973 şi pânâ la septembrie 1977 a funcţionat, la această
catedră, ca asistent şi, din 1977 şi pânâ în 1992 - ca şef de lucrări, iar din 1992 până
în 1997 – în funcţie de conferenţiar.
Din anul 1997 şi până în prezent funcţionează, ca profesor, ocupând postul
de la poziţia 8, din Statul de Funcţii al Catedrei de Maşini-unelte şi scule.
În anul universitar 1973/1974, a efectuat orele de lucrări practice la
disciplinele: Măsurători tehnice şi toleranţe, anul III TCM şi anul III MUS, Toleranţe
şi control dimensional, anul II sing. seral I.P.Iaşi şi anul II sing.seral, secţia de la
Întreprinderea de Utilaj şi Piese de Schimb din Suceava.
Odată cu preocuparea de perfecţionare a pregătirii teoretice, în acest an, a
montat, cu forţe proprii şi cu sprijinul Întreprinderii de Utilaj şi Piese de Schimb din
Suceava, un număr de 10 lucrări de laborator la disciplina: Toleranţe şi măsurători
tehnice, asigurând realizarea orelor de aplicaţii în condiţii optime.
În anul universitar 1974/1975, a ţinut orele de lucrări practice la disciplinele:
Exploatarea maşinilor-unelte, anul II TCM, sing. zi; Toleranţe şi control dimensional,
anul II TCM sing. seral; Construcţia şi exploatarea dispozitivelor, anul III TCM , sing.
zi.
În anul 1975/1976 a condus orele de lucrări practice la disciplinele:
Exploatarea maşinilor-unelte, anul II TCM, sing. zi şi anul III TCM, sing. seral şi
Construcţia şi exploatarea dispozitivelor, anul III TCM, sing. zi şi anul IV TCM, sing.
seral.
În anul 1976/1977, a efectuat orele de lucrări practice şi proiect la disciplina:
Proiectarea maşinilor-unelte, anul IV MUS, cât şi orele de lucrări practice la disciplina
Exploatarea maşinilor-unelte, anul III TCM, sing. seral.
În tot acest timp, a urmărit introducerea unor lucrări de laborator la
disciplina: "Exploatarea maşinilor-unelte", în concordanţă cu cerinţele pregătirii
subinginerilor în specialitatea TCM.
În anul 1977/1978 a primit sarcini de predare, şi anume: cursul Acţionarea
electrică a maşinilor-unelte, anul V MUS şi anume: Exploatarea maşinilor-unelte, anul
III, sing. seral.
În acest an a redactat notiţele de curs pentru cele două discipline, în care a
urmărit legarea problemelor teoretice specifice cu problemele practice ale
prelucrărilor pe maşini-unelte şi cu specificul celor două secţii (MUS şi TCM sing.).
Tot în acest an, a efectuat şi ore de lucrări practice la disciplinele:Acţionarea electrică
a maşinilor-unelte, anul V MUS, Exploatarea maşinilor-unelte, anul III sing. seral,
precum şi activitatea de cercetare-proiectare la anul V MUS.
Atât în cadrul cursurilor predate, cât şi la aplicaţiile practice, a urmărit
transmiterea către studenţi a esenţialului referitor la disciplina în cauză,
încadrându-l în pregătirea lor profesională de ansamblu. Tratarea tuturor
problemelor s-a realizat pornind de la elementele simple, de bază şi mergând spre
cele mai complexe.
În anul 1978/1979 şi 1979/1980 a efectuat orele de curs la disciplina
Exploatarea maşinilor-unelte, anul III TCM sing. seral I.P.Iaşi şi anul III TCM sing.

seral, secţia de la I.R.Bîrlad, precum şi orele de aplicaţii la disciplinele: Maşini-unelte
şi agregate, anul IV TCM/B, Acţionarea electrică a maşinilor-unelte, anul IV MUS şi
Exploatarea maşinilor-unelte, anul III TCM sing. seral precum şi Activitatea de
cercetare-proiectare la anul IV MUS.
În acest an, a dezvoltat, în cadrul cursului Exploatarea maşinilor-unelte,
capitolul privind Automatizarea maşinilor-unelte, insistând asupra problemelor
specifice maşinilor-unelte cu comandă numerică.
În anul 1980/198l a efectuat orele de curs la disciplina: Exploatarea maşinilorunelte, anii II TCM sing. zi şi III TCM sing. seral şi Maşini-unelte şi control dimensional,
anul III UT ing. zi.
De asemenea, a condus orele de lucrări practice la aceste discipline şi a desfăşurat
activitatea de cercetare-proiectare cu anul V MUS.
În acest an, a elaborat notiţele de curs pentru cursul Maşini-unelte şi control
dimensional, în care a urmărit prezentarea problemelor specifice în pregătirea
inginerului absolvent al secţiei de Utilaj tehnologic. A urmărit ca materialul predat
să aibă un caracter problematic şi aplicativ, fără demonstraţii inutile şi abuzuri în
prezentarea de cifre şi formule nesemnificative. De asemenea, atât în partea
introductivă cât şi pe parcursul diferitelor capitole, au fost scoase în evidenţă
realizarile romăneşti în domeniul construcţiei de maşini şi aparate.
În anii 1981/1982 şi 1982/1983, a ţinut orele de curs şi lucrări practice la
disciplinele: Exploatarea maşinilor-unelte, anii II TCM ing. zi şi III TCM ing. seral şi
Maşini-unelte şi control dimensional, anii II şi III UT ing. zi.
De asemenea, a efectuat orele de lucrări practice la disciplina Maşini-unelte şi
agregate anul IV TCM/B şi Activitatea de cercetare-proiectare la anul V MUS.
În această perioadă, a urmărit perfecţionarea materialului predat prin lărgirea
capitolului privind structura maşinilor-unelte, insistând asupra parametrilor care
determină gradul de tehnicitate al acestor maşini.
Referitor la partea de Control dimensional, aceasta a fost modernizată prin
prezentarea unor probleme privind automatizarea controlului şi a unor construcţii
de aparate pentru controlul automat. De asemenea, s-a montat o lucrare de laborator
referitoare la prelucrarea prin rectificare a pieselor tip arbore, folosind sistemul de
control activ MICROLIMIT-EE.
Din anul 1983/1984 pânâ în 1989/1990 am ţinut orele de curs şi lucrări
practice la disciplina Maşini-unelte şi control dimensional anii II şi III UT ing. zi şi
orele de lucrări practice la disciplina Maşini-unelte şi agregate, anul IV TCM/B şi
Activitatea de cercetare-proiectare cu anii V MUS şi V TCM/B. De asemenea, din anul
l985/l986 am efectuat orele de curs şi parţial, de lucrări practice la disciplina Maşiniunelte şi controlul calităţii, anul IV UT ing. seral. În cadrul cursului MUCC, a pus
accent pe clarificarea noţiunii de calitate şi prezentarea posibilităţilor de asigurare şi
control a calitaţii.
În anii 1990/1991 şi 1991/1992 a efectuat orele de curs şi lucrări practice la
disciplinele: Maşini-unelte şi prelucrări mecanice şi Toleranţe şi măsurători tehnice,
anii II şi III UT ing. zi ore de aplicaţii la disciplina Maşini-unelte şi sisteme de maşini,
anul IV TCM/B.
Pentru desfăşurarea orelor de aplicaţii practice la disciplina "Toleranţe şi
control dimensional" a participat la montarea a 5 lucrări de laborator.
În anul 1992 a ocupat, prin concurs, un post de conferenţiar (Poziţia 12 din
Statul de funcţii al Catedrei de Maşini-unelte şi scule) şi în anul universitar

1992/1993 a efectuat orele de curs şi aplicaţii la disciplina: Toleranţe şi control
dimensional anul II MA, UT Tex, UTPC, UTPVZ şi III UT seral.
De asemenea, a efectuat orele de curs la disciplina Maşini şi agregate
electromecanice, la anul III, secţia Electromecanică, facultatea de Electrotehnică.
În anul 1993/1994 a ţinut orele de curs şi lucrări practice la disciplinele:
"Maşini-unelte şi prelucrări mecanice", anii II UT zi şi IV UT seral, şi "Toleranţe şi
control dimensional", anul II UT.
În anul 1994/1995 a efectuat orele de curs şi aplicaţii la disciplinele: Maşini unelte şi prelucrări mecanice şi Toleranţe şi control dimensional, ani III şi respectiv II
UT. De asemenea, a ţinut orele de curs la disciplina Proiectarea maşinilor-unelte, anul
V MUS seral.
În anii 1995/1996 şi 1996/1997 a efectuat orele de curs şi aplicaţii la
disciplinele: Maşini-unelte şi control dimensional, anul II Mecatronică, Toleranţe şi
control dimensional şi Maşini-unelte şi prelucrări mecanice, anul II B, Facultatea de
Mecanică.
În anul 1997 a obţinut, prin concurs, funcţia de profesor, ocupând postul de
la poziţia 10 din Statul de Funcţii al Catedrei de Maşini-unelte şi scule şi în anul
universitar 1997/1998 până în anul 1999/2000 a efectuat orele de curs şi aplicaţii
la disciplinele: Maşini-unelte şi control dimensional, anul II Mecatronică, Toleranţe şi
control dimensional anul II, Facultatea de Mecanică.
Din anul universitar 2000/2001 şi până în prezent efectuează orele de curs la
disciplina Prelucrări mecanice şi control dimensional, la anul II Mecanică şi orele de
curs şi de lucrări practice la disciplina Ingineria calităţii în sisteme de fabricaţie, anul
VI studii aprofundate, specializarea Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator,
organizată în cadrul Catedrei de Maşini-unelte şi scule.
În afara orelor didactice (curs, laborator, proiect), a condus un număr de peste
80 proiecte de diplomă şi lucrări de dizertaţie, în care a abordat o tematică de
concepţie, proiectare şi uneori, execuţie a unor dispozitive şi aparate de control
automat sau o tematică de cercetare. Câteva din temele proiectelor de diplomă sunt:
Concepţia şi proiectarea unui aparat de control activ pentru rectificarea arborilor,
Concepţia şi proiectarea unui aparat de control activ pentru rectificarea interioară a
diametrelor mici, Proiectarea unui dispozitiv de rectificat pe strung, Proiectarea unui
dispozitiv pentru strunjit sferic, Concepţia, proiectarea şi execuţia unui sistem de
control activ pentru maşini de rectificat plan, Concepţia, proiectarea şi execuţia unui
dispozitiv pneumatic pentru rectificare interioară, Studiul proprietăţilor dinamice ale
aparatelor de control activ, Concepţia şi proiectarea unui sistem de control activ cu
compensarea erorilor de temperatură, Utilizarea instrumentelor calităţii în studiul
preciziei pieselor rectificate cu control activ, Studiu privind creşterea eficienţei
economice prin îmbunătăţirea calităţii execuţiei unor repere nominalizate şi altele.
De asemenea a condus un număr de 12 cercuri ştiinţifice studenţeşti,
obţinând trei premii, astfel: Premiul III, în 1983, pentru Aparat de control activ cu
contact vibrator; Premiul I, în 1985, pentru: Sistem de control activ pentru maşini de
rectificat plan cu masă dreptunghiulară, Premiul II, în 1989, pentru: Dispozitiv de
control activ pentru rectificarea interioară a diametrelor mici, Menţiune , în 1999,
pentru: Studiu privind sistemele de control activ utilizate la rectificarea arborilor,
Menţiune, în 2000, pentru: Sisteme de control activ pentru rectificarea suprafeţelor
cilindrice interioare, Menţiune , în 2001, pentru: Elaborarea structurii unui sistem de
control activ pe baza modelului suprafeţei prelucrate, Menţiune, în 2002, pentru:
Sisteme de control activ cu traductoare inductive şi pneumatice.

În cadrul activităţii de cercetare-proiectare cu studenţii, a urmărit realizarea
unor proiecte de execuţie ca de exemplu: Dispozitiv de rectificat pe strung, Dispozitiv
de strunjit sferic şi altele sau antrenarea studenţilor la unele lucrări de cercetareproiectare din cadrul unor contracte, cum sunt: Contractele Nr.19272/1977 cu
ICPMUA Bucureşti, Nr.2O592/1976 cu CCPTTF Bucureşti, Nr.579l/1978 cu IPA
Iaşi, Nr.468/1984 cu IM"Nicolina" Iaşi şi 5077/1985 cu aceeaşi întreprindere.
În timpul funcţionării la Întreprinderea mecanică "Nicolina" din Iaşi, ca inginer
proiectant de SDV-uri, a proiectat, executat şi experimentat o serie de scule,
dispozitive şi componente de maşini în scopul creşterii productivităţii prelucrărilor
pe maşini-unelte şi calităţii pieselor prelucrate. Printre acestea, sunt: Mandrină
pentru filetarea găurilor înfundate, Broşe pentru caneluri, Accesorii pentru maşini
de honuit, diferite tipuri de freze melc nestandarizate şi altele.
De asemenea, a pus bazele proiectării ştiinţifice a sculelor şi verificatoarelor
necesare prelucrărilor prin aşchiere, la I.M."Nicolina" Iaşi, şi a realizat o sistematizare a
calculelor,în perspectiva folosirii proiectării asistate de calculator.
Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată, în cadrul Catedrei de Maşini-uneltte
şi scule, s-a axat pe: tematica de la doctorat, pe problema specifice maşinilor-unelte şi
controlului dimensional şi pe temele contractelor de cercetare la care am colaborat sau
am fost titular.
Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul doctaratului, în domeniul
controlului automat activ pe maşini-unelte, desfăşurată pe parcursul mai multor
ani, s-a bazat pe:
• o vastă documentare;
• cunoaşterea şi analiza critică a diferitelor construcţii de sisteme de control activ;
• cunoaşterea cercetărilor efectuate în ţară şi străinătate în domeniul controlului şi
comenzii proceselor de prelucrare pe maşini-unelte;
• experienţa obţinută prin urmărirea funcţionării sistemelor de control activ, la
Întreprinderea de rulmenţi din Bîrlad;
• experienţa obţinută prin aplicarea controlului activ la operaţiile de rectificare a
unor repere la I.M."Nicolina" din Iaşi;
• vizite la Întreprinderea de Mecanică Fină din Bucureşti, care fabrică sisteme de
control activ;
• vizite şi discuţii cu proiectanţii de sisteme de control activ de la CCSITMFS
Bucureşti.
Activitatea la doctorat s-a desfăşurat, la început, sub conducerea ştiinţifică a
Profesorului universitar Dr. Ing. Gheorghe Caşler, iar după decesul acestuia, sub
conducerea Profesorului universitar Dr. Ing. Constantin Picoş.
În anul 1987 a încheiat teza de doctorat intitulată Contribuţii la optimizarea
controlului automat activ pe maşini de rectificat convenţionale şi cu comandă numerică,
prin care am adus o serie de contribuţii teoretice şi experimentale, printre care:
• stabilirea erorilor de măsurare produse de abaterile de la fidelitatea reproducerii
dimensiunilor şi de la precizia indicaţiei aparatului de control activ şi contribuţia
acestor erori la abaterea şi împrăştierea dimensiunilor pieselor rectificate cu control
activ;
• determinarea unor expresii matematice care să descrie funcţionarea fiecărei
componente a sistemului de control activ;

• stabilirea elementelor care influenţează timpul de răspuns al fiecărei
componente în vederea obţinerii unor concluzii privind măsurile constructive şi
funcţionale, menite să contribuie la reducerea întârzierii comenzii active;
• realizarea unei instalaţii şi metode pentru determinarea experimentală a timpilor
de întârziere ai componentelor sistemului maşină de rectificat – aparat de control
activ;
• determinarea unor expresii matematice care să descrie evoluţia deformaţiilor
elastice ale sistemului MUSDP în timpul ciclului de rectificare cu control activ,
influenţa deformaţiilor elastice asupra dimensiunilor pieselor rectificate cu control
activ şi stabilirea condiţiilor în care destinderea elastică se încheie în perioada de
“scânteiere”;
• realizarea unei instalaţii şi metode pentru determinarea experimentală a
deformaţiilor elastice şi a influenţei acestora asupra erorii de prelucrare;
• determinarea erorilor introduse de aparatul de control activ în cazul când piesele
controlate prezintă abateri de la circularitate sau de la concentricitate, stabilirea
unor relaţii care să descrie funcţionarea în acest regim şi formularea unor cerinţe
constructive pentru ca aceste erori să fie cât mai mici;
• stabilirea unor criterii privind structura ciclului de rectificare, realizat prin
control activ, criterii care să ducă la obţinerea preciziei şi productivităţii maxime şi
altele.
Activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul maşinilor-unelte şi controlului
dimensional, s-a desfăşurat în următoarele direcţii:
• studiul factorilor care influenţează precizia prelucrarilor pe maşini de rectificat;
• cercetări privind copierea pe maşini-unelte;
• cercetări privind tehnologia unor piese din componenţa maşinilor şi aparatelor;
• proiectarea unor componente perfecţionate ale maşinilor-unelte;
• cercetări privind eficienţa folosirii controlului activ la rectificarea pieselor de
serie mică sau unicate;
• cercetări privind creşterea fiabilităţii sistemelor de control activ existente;
• cercetări privind posibilitatea înlocuirii unor componente ale sistemelor de
control activ cu altele similare indigene;
• proiectarea unor sisteme de control automat similare celor existente;
• cercetări privind realizarea unor noi sisteme de control activ;
• cercetări privind realizarea unor dispozitive de control centralizat în construcţia
de maşini;
• cercetări privind diagnosticarea supravegherea şi corecţia automată a erorilor
ş.a.
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