
 

Domnul Prof. univ. dr. ing. Eugen CEFRANOV a fost născut pe 9 ianuarie 1945. 

A absolvit Facultatea de Mecanică de la Institutul Politehnic Iaşi, secţia Tehnologia 

Construcţiilor de Maşini în anul 1968, obţinând diploma nr. 241316-8813 din 20 moiembrie 1968, 

fiind repartizat la Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb din Suceava. Aici a lucrat până în 

anul 1976 când s-a transferat la Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Utilaje şi Piese de 

Schimb Bucureşti – filiala Suceava ca inginer proiectant principal, iar în anul 1978 s-a transferat 

ca şef de lucrări la Institutul de Învăţământ Superior din Suceava. 

Această activitate a debutat ca asistent suplinitor forma plata cu ora în anul 1975 la 

disciplina “Maşini unelte” în cadrul secţiei de subingineri pe lângă Intreprinderea de Utilaje şi 

piese de Schimb Suceava înfiinţată de către Institutul Politehnic Iaşi. În anul 1978 a fost titularizat 

ca şef de lucrări la Institutul de Învăţământ Superior Suceava, o dată cu dezvoltarea învăţământului 

tehnic din cadrul secţiei TCM. A început activitatea didactică la disciplina „ Ştanţare şi matriţare 

la rece” apoi „Exploatarea maşinilor unelte” la secţia de subingineri, iar ulterior la disciplinele 

„Maşini unelte şi agregate”, „Tehnologia construcţiei de maşini” şi „Tehnologii neconvenţionale” 

la secţia Tehnologia Construcţiei de Maşini, ingineri, rămânând titular la disciplina „Tehnologia 

construcţiei de maşini”.  

În martie 1990 a participat la concursul pentru postul de conferenţiar disciplina 

„Tehnologia construcţiei de maşini” din cadrul Catedrei de  Discipline Tehnologice a Facultăţii de 

Inginerie Mecanică a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, fiind titularizat cu începerea anului 

universitar. 

Pe parcursul întregii activităţi de cadru didactic învăţământ superior, domnul Eugen 

CEFRANOV s-a preocupat de ridicarea nivelului şi conţinutului tuturor formelor de activitate 

didactică, de îmbunătăţirea bazei materiale a laboratoarelor la disciplinele precizate anterior, 

precum şi a bazei documentare pentru studenţi. 

Se remarcă în acest sens contribuţiile deosebite la formarea şi dezvoltarea laboratorului de 

„Tehnologia construcţiei de maşini” cât şi sprijinul nemijlocit adus la înfiinţarea laboratoarelor de 

„Tehnologia presării la rece”, „Maşini unelte” şi „Construcţia Dispozitivelor”. 

Pe aceeaşi linie se înscrie activitatea de autor şi coautor la mai multe cărţi destinate 

activităţilor didactice. Ca principal autor a realizat cursul Tehnologia construcţiei de maşini în 3 

volume, îndrumar de laborator la aceeaşi disciplină şi încă două îndrumare de proiectare 

tehnologică „Proiectarea Proceselor Tehnologice pentru strungurile automate de tip SARO” şi 

„Proiectarea Tehnologiilor de prelucrare pe strungurile revolver cu tambur”. 

Domnul Eugen CEFRANOV a susţinut teza de doctorat cu titlul „Studii şi cercetări privind 

ghidajele cu rostogolire cu aplicaţii în construcţia maşinilor unelte” în anul 1989 obţinând titlul de 

doctor inginer, eliberându-se de Institutul Politehnic Iaşi, diploma seria H nr. 689 în ziua de  25 

septembrie 1989, conducător ştiinţific fiind profesor doctor docent Nicolae POPINCEANU. 



De la susţinerea concursului pentru postul de conferenţiar din martie 1990, domnul Eugen 

CEFRANOV a desfăşurat o activitate fructuoasă, ilustrată de următoarele: 

- 6 cărţi şi monografii dintre care un curs în 3 volume; 

- 2 îndrumare de proiectare pentru tehnologii de prelucrare; 

- 1 monografie realizată la INSA Lyon, Franţa; 

- 1 carte predată spre editare la OID-ICM Bucureşti; 

- 1 manual, ghid de proiectare în curs de editare la IUIB Lyon, Franţa; 

- 10 lucrări ştiinţifice publicate la simpozioanele cu participare internaţională VARCHD6 

şi TEHNOMUS precum şi Analele Universităţii din Suceava; 

- 2 studii în cadrul contractelor de cercetare încheiate cu Ministerul Învăţământului şi cu 

Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. 


