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viteze mai mari de 750 m/min
Dumitru Amarandei, Romeo Ionescu, Eugen Cefranov
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Detalonarea prin frezare
Petre Taraşi

Alezor reglabil
Petre Taraşi

Procedeu de frezare a unor suprafeţe polisinoidale echidistante
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Influenţa conţinutului de grafit asupra prelucrabilităţii prin strunjirea cu plăcuţe din carburi
metalice a pieselor din pulberi metalice sinterizate
Traian Popescu Popa, Ion Sărăcin Popa



Abordarea neuronală a problemei prelucrabilităţii materialelor
Ştefan Velicu, Dan Boboc, Ioan Mărginean, Ion Stanciu

Modelarea temperaturilor pentru evitarea topirii materialului în zona preîncălzită în vederea
aşchierii
Lucian Grama, Mircea Tero

Cercetări privind starea stratului superficial al alezajelor
Eugen Lipşa, Mircea Mihailide, Dan Mircea

Verificarea dinţilor aşchietori la sculele cu dinţi demontabili
Eugen Lipşa, Mircea Mihailide, Dan Mircea

Generarea computaţională a unor repere complexe
Dragoş Popa, George Gherghină,

Cercetări vizând stabilirea unui model fizico, geometric al secţionării elementelor galvanice
cilindrice tip R 20, R 14 şi R6.
Dan Mircea, Eugen Lipşa, Mircea Mihailide

Contribuţii teoretico, practice privind unele mijloace de cercetare experimentală a procesului
de secţionare a elementelor galvanice tip R 20, R 14 şi R 6.
Dan Mircea, Eugen Lipşa, Mircea Mihailide

DEFORMĂRI PLASTICE

Optimizarea comportării dinamice a preselor mecanice cu excentric prin utilizarea unui model
numeric
Corneliu Burlacu, Costache Duţu

Calculul de optimizare al echipajelor mobile ataşate arborilor cotiţi ai preselor mecanice cu
excentric
Corneliu Burlacu

Ştanţă pentru perforarea pe prese mecanice a locaşurilor calelor la coliviile rulmenţilor radial,
axiali
Lucian Severin, Valentin Ignat

Profilarea cilindrică în matriţă prin îndoirea cu întindere
Lucian Severin

Simularea şi modelarea bidimensională a procesului de extrudare
Nicolae Ghiban, Brânduşa Ghiban

Consideraţii asupra particularităţilor la extruziunea profilelor asimetrice
Nicolae Ghiban, Brânduşa Ghiban, Sorin Drăghici, Donel Basuc

Algoritm de optimizare a proceselor de deformare volumică la rece. Aplicaţie la extrudare
Ovidu Naidim, Vasile Marinescu, Alexandru Epureanu

Sistem CAD integrat pentru tehnologia de extrudare la rece



Viorel Păunoiu, Universitatea din Galaţi, Alexandru Vîntu

Determinarea grosimii pereţilor gofrajelor realizate prin impulsuri electrohidraulice din
semifabricate cilindrice
Dumitru Iacob

Determinarea grosimii pereţilor gofrajelor realizate prin impulsuri electrohidraulice din
semifabricate plane
Dumitru Iacob

Determinarea grosimii pereţilor gofrajelor realizate prin impulsuri electrohidraulice din
semifabricate conice
Dumitru Iacob

Simularea unui sistem expert pentru realizarea procesului de ambutisare a capotei
autoturismului Matiz
Marian Popescu

Sistem integrat pentru estimarea mărimii revenirii elastice la deformarea complexă a tablelor
subţiri
Mihaela Banu, Dumitru Nicoară, Valeriu Tabacaru

Modelarea caracteristicilor suprafeţelor pieselor din oţel 18MnCr10 obţinute prin vibrorulare
Gheorghe Nagâţ, Laurenţiu Slătineanu, Oana Dodun

Analiza  computerizată pentru  unele  subansamble  şi  regimuri  tehnologice  aferente  unei  caje
(1700 mm) pentru laminarea benzii la rece
St. Dragomir, F. Bratu, M. Bordei, B. Tudor

Cercetări privind comportarea la ambutisare a benzilor din oţel acoperite cu aliaje de zinc, fier
Tamara Radu, Stela Constantinescu, Simion Ioan Balint, Lucica Balint

Reconceperea maşinilor, unelte de presare la rece în perspectiva dezvoltării durabile
Ion Tureac

Încercări pentru asimilarea unui produs folosind profilarea continuă în bandă
D. Nicoară

TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI

Un sistem CAD, T. Gruparea analogică a pieselor
Anişor Nedelcu, Nouraş Lupulescu, Gheorghe Oancea

Un sistem CAD, T. Aplicaţii practice privind proiectarea tehnologică asistată de calculator
Anişor Nedelcu, Nouraş Lupulescu, Gheorghe Oancea

Analiza proprietăţilor generale ale reperelor din clasa arborilor
Fota, Gh. Boncoi, R. Turica, C. Pretorian

Criterii de alegere a variantei optime de prelucrare a roţilor dinţate
Petre Taraşi, Sorin Nesteriuc



Sistem informatic pentru proiectarea tehnologiilor de prelucrare a roţilor dinţate (I).
Gheorghe Oancea, Anişor Nedelcu, Mircea Viorel Drăgoi

Sistem informatic pentru proiectarea tehnologiilor de prelucrare a roţilor dinţate (II).
Gheorghe Oancea, Anişor Nedelcu, Mircea Viorel Drăgoi

Tendinţe în proiectarea asistată de calculator a tehnologiilor de prelucrare
Alexandru Armeanu, Cristian Doicin

Modele privind proiectarea funcţională, proiectarea tehnologică şi caracteristicile funcţional,
tehnologice ale produselor
Alexandru Armeanu., Marian Gheorghe Cristian Doicin

Strategii de compensare a erorilor de prelucrare. Partea I: Baze teoretice
Cristian Apostu, Alexandru Epureanu, Valentin Tăbăcaru

Strategii de compensare a erorilor de prelucrare. Partea II: Rezultate experimentale
Cristian Apostu, Alexandru Epureanu, Valentin Tăbăcaru

Stadiul actual al tehnologiilor de lustruire a materialelor fragile
Tiberiu Dobrescu

Cercetări privind stabilirea relaţiei de calcul a mărimii lotului de fabricaţie
Marian Bosânceanu

MAŞINI, UNELTE, ACŢIONĂRI, ROBOŢI, DISPOZITIVE

Studiu experimental al sistemului elastic al lanţului cinematic de filetare la mersul în gol
Dumitru Catrina, Sorin Mihai Croitoru

Consideraţii asupra conceptului de maşină, unealtă şi a ariei de cuprindere a acesteia
Ion Tureac, Romeo Cioară, Anca Foriş. Liviu Comănac, Cristian Pisarciuc, Cătălin Gheorghe

Determinarea rigidităţii statice ale elementelor sau subansamblelor sistemului tehnologic de
prelucrare (STP)
Sergiu Tonoiu, Mihai Purcărea, Cătălin Gheorghiţă

Factori care determină rigiditatea sistemelor tehnologice de prelucrare
Sergiu Tonoiu, Cătălin Gheorghiţă, Mihai Purcărea

Cercetări asupra restricţiilor impuse la alegerea maşinii, unelte la superfinisare
R. Ionescu, D. Amarandei, D. Semenciuc

Calculul analitic al deformaţiilor elastice a capătului în consolă la arborele de alezare de la
maşina de alezat şi frezat în funcţie de variaţia unor parametri
Constantin Fărtăiş, Costel Mironeasa



Studiu teoretic al comportării arborelui de alezare la maşinile orizontale de alezat şi frezat la
solicitări statice
Constantin Fărtăiş

Mecanism modernizat pentru evacuarea rumeguşului la gaterele verticale
Petre Taraşi, Sorin Nesteriuc

Privire critică asupra “flexibilităţii” proceselor de prelucrare mecanică şi asamblare
Gheorghe Boncoi, Adriana Fota, Prep.Catrina Georgescu, Ramona Turică, Cristina Pretorian

Privire critică asupra criteriilor de evaluare a “flexibilităţii” în construcţia de maşini
Catrina Georgescu, Gheorghe Boncoi, Adriana Fota, Ramona Turică, Cristina Pretorian

Privire critică asupra definiţiilor actuale ale “flexibilităţii”
Adriana Fota, Gheorghe Boncoi, Catrina Georgescu, Ramona Turică, Cristina Pretorian

Factori şi parametrii de influenţă asupra “flexibilităţii”
Gheorghe Boncoi, Adriana Fota, Catrina Georgescu, Ramona Turică, Cristina Pretorian

Influenţe exercitate de numărul maşinilor, unelte asupra unor parametri probabilistici ai
sistemului flexibil deservit de un ROBOCAR
D. Catrina, R.Chiriţoiu

Influenţe exercitate de numărul maşinilor, unelte asupra unor parametri probabilistici ai
sistemului flexibil deservit de două ROBOCAR
D. Catrina, S. M. Croitoru

Subsisteme de vacuum în celule flexibile
Traian Aurite, George Enciu

Elemente de programare în automatizări pneumatice
George Enciu, Traian Aurite

Aplicaţii ale automatizărilor pneumatice
George Enciu, Horia Andrei, Mihai Roibu

Elemente de dinamică în acţionări electromecanice
Horia Andrei, George Enciu, Mihai Roibu

Utilizarea automatelor programabile în conducerea proceselor mecanice
C.S. Dumitru, G.A. Pantelimon

Utilizarea sistemelor expert în proiectarea şi conducerea sistemelor flexibile a pieselor pentru
caroserii auto
Marian Popescu, Mihai Teodorescu

Proiectarea parametrică a elementelor de structură ale roboţilor industriali prin metoda
elementelor finite
Alexandru Dorin, Radu Chiriţoiu

Analiza cinematică a unui robot industrial cu structură TTRRR
Adrian Olaru, Adrian Ghionea, Dănuţ Păune



Elemente de proiectare a unui robot industrial de alimentare cu semifabricate la strunguri
Adrian Ghionea, Dănuţ Păune, Adrian Olaru, Bogdan Pamblică

Arhitectura unui robot industrial, cu grad ridicat de flexibilitate
Constantin Ocnărescu, Maria Ocnărescu

Monotorizarea conducerii unui robot experimental, asistată de calculator personal (PC)
Constantin Ocnărescu, Maria Ocnărescu

Sistem de proiectare CAD, Rpp pentru structuri modulare de manipulare
Valentin Tabacaru, Cristian Apostu

Echilibrarea statică a roboţilor industriali de tip RRT
Liviu Ciupitu

Analiza influenţei cedărilor elastice ale cuplelor roboţilor industriali asupra preciziei
volumetrice a acestora. Partea I: principii generale de modelare
Adrian Nicolescu, Constantin Minciu, Mihai Stanciu

Analiza influenţei cedărilor elastice ale cuplelor roboţilor industriali asupra preciziei
volumetrice a acestora. Partea a, II, a: forma particulară a modelelor specifice arhitecturilor
uzuale de roboţi industriali
Adrian Nicolescu, Mihai Stanciu, Constantin Minciu

Implementarea unui sistem multi, agent pentru comanda unui robot utilizând IBM Aglts
Workbench
Cristina Elena Turcu, Corneliu Octavian Turcu, Marius Buta

Optimizarea proceselor de prelucrare folosind celule robotizate
Mihaela Costin, Valentin Tabacaru

Consideraţii asupra caracteristicilor geometrice ale teşiturii în procesul de asamblare
robotizată
D. Semenciuc, R. Ionescu, D. Amarandei

Structural aspects of an autonomous micro walking robot with articulated body
Ioan Doroftei

Automate hipocicloidale de tip AH3X
Romeo Cioară

Posibile noi tipuri de CVD şi performanţe ale acestora
Romeo Cioară, Liviu Comănac

Manual testsite for integred circuits
Tim Elaut, Mario Wyns, Ir. Karel Van den Steen, Luc van Cauwenberghe

Cercetări experimentale asupra caracteristicilor mecanice ale structurilor sudate tratate termic
şi prin vibraţii
Victor Lupu



Cercetări privind influenţa vibraţiilor de joasă frecvenţă asupra stabilizării dimensionale a
structurilor sudate
Victor Lupu

Efectele, principiile şi legile fizice utilizate la descrierea ierarhică a dispozitivelor de prindere
N. Seghedin

Analiza prin simulare numerică a comportării dinamice a circuitului electrohidraulic de
stabilizare a forţei de avans la strunjirea longitudinală
Ioan Cristian

Fundamentarea matematică a compozării / decompozării unui servosistem electrohidraulic de
stabilizare a forţei de avans la strunjirea longitudinală
Ioan Cristian, Gheoerghe Boncoi

Studiu privind realizarea eficienţei în exploatare a ventilelor
Iulian Florescu

Studiu privind funcţionarea ventilelor de comandă
Iulian Florescu

Studiu privind exploatarea convertizoarelor de sudură CSC 315
Luca Remus, Ioan Alexandru

Studiu comparativ prin metoda elementelor finite a deformaţiilor acului de tricotat
Emil Nuţiu

Studiu comparativ prin metoda elementelor finite a deformaţiilor acului de tricotat
Emil Nuţiu

Mixer cu ultrasunete
Iosef Bilay

CALITATE & FIABILITATE

Necesitatea instruirii în conceptul calităţii totale
Nicolae Cănănău, Ana Gonzales Barajas, Ovidiu Dima, Gheorghe Gurău

Unele consideraţii privind certificarea ISO 9000
Nicolae Cănănău, Ana Gonzales Barajas, Ovidiu Dima, Gheorghe Gurău

Consideraţii asupra diagramelor cauză, efect utilizate în controlul calităţii
Nicolae Gherghel, Nicolea Seghedin

Noi tipuri şi variante de diagrame cauză, efect pentru controlul calităţii
Nicolae Gherghel

Diagrama cauză, efect, instrument de investigaţie în controlul calităţii eşapamentului pentru
autoturisme
Gh. Dulhai, N. Gherghel



Proiectarea creativă, factor important în creşterea calităţii unui produs
Vasile Dragoş Mititelu

“Pas cu pas” pentru obţinerea calităţii
Nicolae Dobriţoiu, Andreea Ionică

Puncte de vedere asupra costurilor calităţii, management prin costuri
C.S. Dumitru, I.A. Tică

Analiza economică a costurilor calităţii
Mircea Ciobanu

Aplicarea metodei Target costing pentru calculul costurilor calităţii
Mircea Ciobanu, Costel Mironeasa

Calitatea fabricaţiei; Elementele auditului de mediu
Vasile Raţă, Cătălin Costel Axinia

Elemente ale managementului fabricaţiei în ecosistemele industriale
Cătălin Costel Axinia

Calitatea fabricaţiei în contextul politicii de mediu
Amfilofi Morar, Constatin Maierean

Conceptul calităţii totale şi particularităţile lui în sfera producerii bunurilor alimentare
Lector Angela Albu, Mihaela Siriteanu

Cerinţele unui program de asigurare a fiabilităţii produselor
Vasile Raţă, Dan Costin

Aplicarea funcţiei calităţii la proiectarea şi construcţia armăturilor
Lucia Teodorescu, Mihaela Banu, Cecilia Rusu

Aspecte privind aplicarea metodei probabilistice la calculul fiabilităţii produselor în etapa de
proiectare
Constantin Militaru, Ovidiu Blajină, Rodica Rohan

Consideraţii şi aspecte privind îmbunătăţirea fiabilităţii produselor în etapa de proiectare
Ovidiu Blajină, Constantin Militaru, Rodica Rohan

Aspecte privind implicaţiile fiabilităţii asupra costurilor în etapa de garanţie a produselor
Ovidiu Blajină, Constantin Militaru, Rodica Rohan

Noi instrumente în managementul calităţii totale
Gheorghiu, S. Mironeasa

Casa calităţii (QFD)
Gheorghiu, S. Mironeasa

Metoda KANBAN, tehnică modernă de gestiune a producţiei industriale
M. Bosânceanu



MARKETING & MANAGEMENT

Electronic Commerce: Grouth and Contraint Factors
Jordan J. Kaplan

Aspecte ale dimensionării economice ale funcţiilor produselor
Gheorghe Condurache

Aspecte ale dimensionării tehnice ale funcţiilor produselor
Gheorghe Condurache

Necesitatea şi posibilitatea restructurării întreprinderilor
Doina Robu

Procesul decizional în întreprindere
Gabriela Prelipcean

Costurile aferente deciziilor
Elena Hlaciuc

Schimbarea, opţiune strategică majoră în politica firmei
Irina Ştefana Cibotariu, Carmen Nechifor

Modele de studiere a procesului creării noilor întreprinderi
Antuza Sandu, Petru Sandu

Funcţiile marketingului în viziunea specialiştilor români
Costel Mironeasa

Funcţiile marketingului în viziunea specialiştilor străini
Costel Mironeasa

Cuprinsul şi etapele de realizare ale unui studiu de piaţă
Valentin Hapenciuc, Alexandru Nedelea

Integrarea strategiei de marketing în cadrul managementului strategic
Antuza Sandu, Petru Sandu

Aspecte privind gestiunea mărcii în marketingul internaţional
Petru Sandu

Factori de influenţă ai procesului de negociere comercială
Petru Sandu

Obiectivele politicii de preţuri a unităţilor de producţie
Carmen Năstase, Mihaela Tulvinschi

Publicitatea în marketingul industrial
Alexandru Nedelea, Valentin Hapenciuc



Elaborarea programelor de publicitate directă şi de promovare a vânzărilor unui produs
Carmen Năstase, Mihaela Tulvinschi

Managementul activităţii de cercetare, dezvoltare
Irina Ciubotaru, Carmen Nechifor

Informaţia economică, premisă a managementului previzional
Mihaela Siriteanu

Sisteme informaţionale de management
Gabriela Prelipcean
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