
Domnul Prof. univ. dr. ing. Mircea CIOBANU s-a născut la data de 14 septembrie 1950 la 

Bosia, judeţul Iaşi. 

A absolvit Facultatea de Mecanică, obţinând specialitatea „Maşini unelte şi scule” în anul 

1974. După absolvirea facultăţii, a primit repartiţie guvernamentală la Grupul Şcolar pentru 

Construcţii de Maşini din Suceava. La această instituţie,de învăţământ a desfăşurat activitatea de 

predare şi de laborator la diverse discipline, respectiv: “Rezistenţa materialelor”, “Utilaje şi 

tehnologia prelucrării metalelor”, “Scule şi dispozitive şi verificatoare”, “Utilaje şi aparatură 

pentru mecanică fină”.  

În toată această perioadă a urmărit permanent introducerea celor mai noi cunoştinţe şi 

informaţii în cadrul disciplinelor pe care le-a predate, a introdus cele mai indicate metode şi 

mijloace de învăţământ care să conducă la îmbunătăţirea procesului de predare-invăţareevaluare. 

A fost preocupat, de asemenea, de dotarea laboratoarelor aferente disciplinelor predate, cu 

aparatură, dispozitive, scule, verificatoare, machete. utilaje etc., astfel încât laboratoarele să fie 

funcţionale la cele mai înalte standarde. 

Începând cu luna septembrie 1979, a fost detaşat la Institutul de Învăţământ Superior 

Suceava, ca asistent universitar suplinitor, la catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini, pe un 

post care includea disciplinele “Desen ethnic” şi “Aşchiere şi scule aşchietoare”. 

În luna noiembrie 1979 a susţinut concursul pentru ocuparea unui post de asistent 

universitar titular în cadrul aceleaşi catedre, la disciplinele “Aşchiere şi scule aşchietoare” şi 

“Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor”. 

Începând cu anul universitar 1980-1981 a desfăşurat activităţi didactice (laborator şi 

proiect) şi la disciplina “Proiectarea sculelor aşchietoare”. 

În anul 1983 a susţinut concurs pentru ocuparea postului de şef de lucrări, post ce conţinea 

disciplinele “;Aşchiere şi scule aşchietoare” şi “Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor”. A fost 

titularizat pe acest post începând cu 15 septembrie 1983. 

În anul 1990 s-a înscris la doctorat, la Facultatea de Construcţii de Maşini de la 

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, specializarea “Aşchiere şi scule aşchietoare”. Teza a fost 

sustinută public în luna iunie 1993. 

În 1994 a susţinut concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar la catedra “Discipline 

tehnologice”. Prin decizia rectoratului nr.124/1994, a fost numit conferenţiar universitar titular 

începând cu data de l octombrie 1994,. la disciplinele „Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor” 

şi “Proiectarea sculelor aşchietoare”. 

Ca urmare a dificultăţilor prin care a trecut învăţământul tehnic, în diferite perioade şi în 

mod deosebit cel mecanic, de-a lungul anilor a predat diverse discipline tehnologice pe diferite 

perioade de timp, şi anume: 

- Desen tehnic (TCM subingineri zi 2 ani) - aplicaţii; 



- Aşchiere şi scule aşchietoare (TCM subingineri zi şi seral - 8 ani) - curs + laborator + 

proiect; 

- Proiectarea sculelor aşchietoare (TCM ingineri zi şi seral) 8 ani) - laborator şi proiect; 

- Teoria şi proiectarea maşinilor unelte (MU ingineri seral - 3 ani) - curs; 

- Ingineria sistemelor de producţie (TCM ingineri zi - 1 an) •curs + laborator; 

- Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor (TCM ingineri zi şi seral - din 1983) - curs + 

laborator; 

- Asigurarea. calităţii (Studii aprofundate Ingineria calităţii - din 1997) - curs + aplicaţii; 

- Costuri de producţie (din 1997) – curs + aplicaţii; 

- Ingineria calităţii (TCM ingineri zi - 1999); 


