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Realizările științifice, profesionale și academice au urmărit domenii tematice 

interdisciplinare legate de managementul ciclului de viață al produsului: stabilirea necesității, 

proiectarea și estetizarea produsului, dezvoltarea de noi procese de fabricație, validarea 

digitală, pregătirea fabricației, producția propriu-zisă, testarea produsului finit, logistica 

sistemelor de producție, întreținerea și repararea produselor, retragerea produsului de pe piață. 

În ceea ce privește stabilirea necesității și analiza tehnico-economică privind 

dezvoltarea unui nou produs, preocupările au fost axate pe editarea unei cărți împreună cu doi 

autori referitor la acest lucru (Ingineria și modelarea sistemelor de producție) și introducerea 

unei discipline ”Ingineria sistemelor de producție”. 

Referitor la proiectarea și estetizarea produsului, preocupările au fost mai largi, 

concretizate în 2 contracte de cercetare naționale ca și director de proiect și 4 contracte de 

cercetare ca și responsabil partener. De asemenea, am participat ca și membru în echipele de 

cercetare în 9 proiecte de cercetare, din care 2 au fost internaționale. Preocupările au constat, 

în principal, în urmărirea comportării anumitor materiale metalice la prelucrările prin 

deformare plastică la rece și stabilirea unor modele matematice care să permită determinarea 

corecțiilor necesare sculelor pentru deformare direct din faza de proiectare a acestora, lucru 

care să permită reducerea costurilor și scurtarea timpului necesar realizării matrițelor pentru 

ambutisarea tablelor. Aspectele studiate s-au referit la stabilitatea comportamentului 

materialelor (determinarea revenirilor elastice, evitarea cutării tablelor, creșterea limitelor de 

deformabilitate etc.), iar rezultatele constau în peste 3 articole ISI, 8 articole indexate BDI și 

peste 40 de articole publicate. Concluziile acestor cercetări au fost publicate în două cărți în 

colaborare cu mai mulți colegi. 

O altă preocupare în acest domeniu a fost legată de ECODESIGN prin participarea la un 

contract internațional și publicarea a mai multor articole în reviste și în volumele 

conferințelor. Conceptele legate de acest subiect au fost introduse și în tematica cursurilor 

predate. 

Dezvoltarea de noi procese de fabricație a fost una dintre preocupările inițiale, domeniu 

în care a fost elaborată și teza de doctorat. Teza de doctorat a dezvoltat o nouă metodă de 

prelucrare prin deformare plastică a roților dințate conice prin folosirea ca sculă a roții plane 

generatoare. Cercetările s-au axat pe determinarea parametrilor tehnologici necesari 

deformării și pe precizia roților obținute. Au fost dezvoltate modele matematice de stabilire a 

profilului dinților și a erorilor de la forma ideală.  

Tot legat de dezvoltarea de noi procese de fabricație, cercetările s-au orientat către 

prelucrarea cu jet de apă și ambutisarea incrementală a tablelor subțiri și a tablelor groase cu 
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rezistență mecanică ridicată, prin participarea ca director de proiect la un program de 

cercetare național PNII. Rezultatele din domeniu au fost publicate în peste 6 articole ISI, 12 

articole indexate BDI și participări la conferințe internaționale. 

 Validarea produsului s-a bazat pe participarea la un contract național ca și director de 

proiect cu CEPROAR Târgoviște privind optimizarea formei clapelor de obturare a 

robinetelor. Tot în acest context, preocupările s-au axat pe modelarea cu elemente finite a 

structurilor roboților industriali, mașinilor-unelte și mașinilor de măsurat în coordonate, 

concretizate în peste 7 articole în reviste naționale și în volumele unor conferințe 

internaționale. 

Pregătirea fabricației, producția propriu-zisă, testarea produsului finit au fost abordate 

practic ca și inginer proiectant și parțial și în teza de doctorat. Din punct de vedere al 

cercetării științifice am participat la 4 contracte de cercetare, privind proiectarea unor noi 

scule de prelucrare prin deformare a filetelor și inelelor de rulmenți. De asemenea se lucrează 

la transferul de know-how privind prelucrarea tablelor de blindaje către Aerostar Bacău. 

Pentru partea de testare, preocupările tehnice s-au concretizat într-o carte ”INGINERIA 

CALITĂŢII-Evaluare, Măsurare, Validare”. 

Logistica sistemelor de producție, întreținerea și repararea produselor au reprezentat 

preocupări didactice concretizate în 3 cărți și 4 manuale universitare. Legat de acest domeniu 

a fost participarea la un contract de cercetare privind creșterea durabilității pieselor prin 

elaborarea unor noi tehnologii și scule de prelucrare a inelelor interioare și exterioare ale 

rulmenților. 

Legat de retragerea produsului de pe piață, preocupările de până acum constau într-un 

singur articol publicat, dar alături de ECODESIGN vor fi printre principalele preocupări 

viitoare legate de noul context privind grija pentru mediu ca preocupare globală. 

În ceea ce privește alte preocupări științifice, fac parte din colectivele de redacție și 

comitete științifice a 3 reviste și 9 manifestări științifice. Totodată sunt președintele 

comitetului de organizare a Conferinței Internaționale Constructive And Technological 

Design Optimization In The Machines Building Field (OPROTEH). 

Pe lângă cele menționate anterior, planificarea evoluţiei şi dezvoltării propriei cariere 

profesionale, ştiinţifice şi academice, va urmări  continuarea activității universitare prin 

diverse activităţi didactice de predare la licență, master, doctorat, îndrumare a elaborării 

lucrărilor de diplomă, disertaţie şi de absolvire a cursurilor post-universitare și de conversie 

profesională.  
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Și în viitor, apreciez că pe lângă activitatea didactică, activitatea de cercetare științifică 

constituie o componentă foarte importantă a activității unui cadru didactic universitar, fiind 

esențială pentru dezvoltarea sa profesională. În acest sens, voi pune un accent însemnat pe 

coordonarea lucrărilor de doctorat în strânsă corelare cu participarea la proiectele de cercetare 

naționale și internaționale în calitate de director de proiect sau de membru în echipa de 

proiect. Tot pe linia cercetării științifice, alături de preocupările privind ecodesignul și 

retragerea produsului, voi căuta dezvoltarea unei interdisciplinarități între ingineria industrială 

și protecția mediului industrial, lucrul care a început deja într-o echipă interdisciplinară, care 

are aprobat spre publicare 3 lucrări în revista cotată ISI ”Environmental Engineering and 

Management Journal”, Volum 15, Nr. 1. O altă preocupare va consta în dezvoltarea unei 

infrastructuri de cercetare prin identificarea și participarea la competiții de proiecte și prin 

atragerea de fonduri de la mediul economic zonal, regional și chiar național.  

Activitatea publicistică va fi, de asemenea o altă preocupare viitoare ce va urmări 

sintetizarea experienței personale și a celei existente în domeniu proiectării formei produselor, 

elaborării tehnologiilor de fabricație a logisticii industriale. Legat de acest aspect, doresc 

realizarea unei monografii legate de retragerea produsului de pe piață. 

Nu în ultimul rând, voi continua să activez în asociaţiile profesionale din care fac parte 

şi voi căuta să identific noi oportunităţi de parteneriat și dezvoltare ştiinţifică şi academică, în 

rândul altor universități, organizaţii ştiinţifice și mediul economic, care să permită noi 

abordări viitoare privind anumite preocupări didactice și de cercetare. 


