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Cercetările realizate și prezente în această teză de abilitare, se înscriu într-un

domeniu de actualitate: utilizărarea energiilor regenerabile în industrie, cu

prezentarea posibilităților oferite de utilizarea energiei solare în tratamentul

termic al aliajelor speciale.

Cercetările le-am desfășurat atât pe aliaje industriale standardizate cât și pe

aliaje noi la care s-a intervenit atât asupra compoziției chimice (prin alierea

suplimentară față de compoziția standardizată, cu diferite elemente de aliere, în

diferite procente, în funcție de direcțiile de cercetare) cât și prin modificarea

parametrilor industriali ai tratamentelor termice aplicate.

Pe tot parcursul tezei, am realizat o paralelă între utilizarea

tratamentelor cu energie solară, respectiv cel al tratamentelor

termice cu energie electrică, toate aplicate cu scopul

îmbunătățirii proprietăților de exploatare al aliajelor speciale

(oțeluri și fonte aliate) destinate prelucrării și utilizării

industriale.

I. INTRODUCERE



Domeniile studiate și experimentate au fost:

Îmbunătățirea proprietăților mecanice (în teză s-a pus accentul pe duritatea

aliajelor speciale);

Îmbunătățirea comportării la temperaturi scăzute a aliajelor speciale, realizându-se

cercetări la temperaturi de până la - 150°C;

Îmbunătățirea comportamentului tribologic al aliajelor speciale, studiindu-se

influența parametrilor specifici tehnologiei asupra: coeficientului de frecare,

coeficientului de uzură, nanoindentării, coeficientului de elasticitate, parametrii

principali în obținerea unor produse calitativ superioare;

Prelucrarea datelor experimentale rezultate în urma întregii activități de cercetare:
cercetări privind îndepărtarea rezultatelor anormale din datele experimentale, folosindu-se diferite

criterii statistice ("Chauvenet" și "Romanowski");

cercetări privind modelarea matematică prin experimentul clasic (modelarea legăturilor dintre

variabilele unui sistem ) realizată pe baza analizei statistice a ecuației de regresie, în acest caz, s-a utilizat

un instrument software original în limbajul C++;

cercetări privind optimizarea proceselor industriale folosind programarea liniară (algoritmul Simplex),

cercetările au fost aprofundate prin utilizarea unui instrument software original în limbajul C++;

Îmbunătățirea tehnologiilor industriale folosite de-a lungul întregii activități de

cercetare



1 TENDINȚE PRIVIND UTILIZAREA ENERGIEI 

SOLARE ÎN INDUSTRIE
1.1 Surse pentru producerea energiei electrice

Sursele pentru producerea energiei electrice sunt variate, aceasta bazându-se în producerea

ei atât pe surse de energii neregenerabile (energia generată prin arderea combustibililor

fosili: cărbunele, țițeiul și gazele naturale, etc) cât și pe surse de energii regenerabile:

energia solară, hidroelectrică, eoliană, geotermală, energia mareelor, energia derivată din

biomasă, etc.

Conform U.S. Agency International Administration (EIA) în documentul "International

Energy Outlook 2016 "[128], producția de energie electrică (în funcție de combustibilul

utilizat) specifică perioadei 2012-2040 are o distribuție conform figurii 1.3.

Fig. 1.3 Producția de energie electrică (în

funcție de combustibilul utilizat) specifică

perioadei 2012-2040 [128]

 utilizarea cărbunelui în producerea energiei

electrice scade de la un procent de 40% (anul

2012) la 29%(anul 2040).

 utilizarea energiilor regenerabile în

producerea energiei electrice, pornind de la un

procent de utilizare de 22% (anul 2012), se

preconizează utilizarea lor într-un procent de

29% anul 2040)



1.2 Tendințe ale utilizării energiei solare

Conform U.S. Agency International Administration (EIA) în documentul

"International Energy Outlook 2016 "[128], energiile regenerabile reprezintă o

creștere a ponderii din totalul ofertei de energie electrică din lume, ele fiind sursa

de generare a energiei cu cea mai mare creștere, aspect prezentat în figura 1.4.

Fig. 1.4 Producția de energie

electrică având ca sursă energiile

regenerabile (specifică perioadei

2012-2040) [128]

Specific anului 2040, se

preconizează că energia solară

va furniza aproximativ 15% din

totalul de energie produsă.



1.2.1 Cercetarea și dezvoltarea utilizării energiei solare 

Datorită importanței folosirii energiei solare în diferite aplicații (cu

reducerea consumului altor surse de combustibili care prin utilizarea lor ar duce

la creșterea gradului de poluare), Comisia Europeană în conformitate cu

"Planul Strategic European pentru Tehnologiile Energetice - Planul SET":

"Către un viitor cu emisii reduse de carbon", finanțează cu o sumă importantă

(16 miliarde de Euro din totalul de 50 miliarde Euro) cercetarea și dezvoltarea

utilizării energiei solare până în anul 2020 (an de referință fiind anul 2010)

[113], fapt prezentat în figura 1.6.

Fig. 1.6 Finanțarea unui viitor

cu emisii reduse de CO2 de

către Comisia Europeană

(până în anul 2020) [113]



2. CONTRIBUȚII PRIVIND UTILIZAREA ENERGIEI 

SOLARE ÎN VEDEREA MODIFICĂRII PROPRIETĂȚILOR 

ALIAJELOR SPECIALE TRATATE TERMIC 

2.1.1 Cuptoare solare utilizate în cadrul cercetării
Cuptorul solar este un dispozitiv de captare a energiei radiante solare, care utilizează dispozitive cu

oglinzi pentru a redirecționa și concentra razele soarelui pe o suprafață mică, producând astfel o

temperatură extrem de ridicată. Părțile componente ale cuptorului solar sunt [25, 98, 112, 124]:

Fig. 2.1 Variante constructive ale cuptoarelor solare cu concentratoare parabolice și heliostat: a) oglindă

parabolică cu axa orientată direct spre Soare; b) oglindă parabolică cu axă orizontală; c) oglindă

parabolică cu axă verticală și heliostat sub oglindă; d) oglindă parabolică cu axă verticală și

heliostatul alăturat [98]

heliostatul (instrument alcătuit dintr-un

sistem de oglinzi folosit pentru captarea și

reflectarea dirijată a unui fascicol de raze

solare asupra unui dispozitiv de

concentrare, independent de deplasarea

Pământului în raport cu soarele);

concentratorul parabolic (oglinda

parabolică) de tip reflectant, care are rolul

să concentreze fascicolul de raze într-o zonă

focală, pe obiectul supus încălzirii.



2.1.1 Cuptoare solare utilizate în cadrul cercetării

Cercetările realizate cu ajutorul energiei solare și prezentate în această teză,
s-au desfășurat în Centrul Național de Cercetare Științifică "Procedee,
Materiale și Energie Solară" (CNRS -PROMES) din localitatea Font-Romeu-
Odeillo (Franța).

Cuptorul solar din Font Romeu, a fost construit în anul 1949 de Profesorul Felix
Trombe, fiind primul cuptor solar de acest tip construit în lume [24, 124].

În 1993, cuptorul solar a fost folosit în regim industrial, la arderea ceramicii, cât
și pentru încălzirea unor produse de bronz și aluminiu.

Aici se găsește și cel mai puternic cuptor solar din lume, Megawatt Solar
Furnace (MWSF) cu o putere de peste 1 MWth, cu un vârf de flux ce depășește
10000 kW/m2 și care permite obținerea de temperaturi în zona focală de peste
3500°C (fig. 2.2).



Fig. 2.2 Cuptorul solar MWSF (Megawatt Solar Furnace) Centrul Național de

Cercetare Științifică "Procedee, Materiale și Energie Solară" (CNRS -PROMES) din

localitatea Font-Romeu-Odeillo (Franța) [124].



Cercetările experimentale 

s-au desfășurat cu ajutorul unui cuptor solar cu ax vertical, cu o putere de

aproximativ 1 kW, Medium Size Solar Furnaces (MSSF), a cărui schemă

constructivă este prezentată în figura 2.3.

Radiația solară incidentă pe heliostat

este reflectată către postul de lucru,

trecând printr-un panou cu jaluzelele

rabatabile, care prin deschidere sau

închiderea lor (manuală sau automată),

reglează fluxul radiației solare - DNI

(Direct Normal Irradiance). Sistemul

heliostat-atenuator reglabil este

prezentat în figura 2.5.





2.2 Cercetări privind duritatea aliajelor speciale

tratate termic utilizând energie solară și electrică



În cadrul utilizării energiei solare, pentru tratamente termice efectuate, încălzirea

s-a realizat cu o viteză care a variat între 0,5 și 1,5 °C/s iar valoarea radiației

solare (Direct Normal Irradiance-DNI) a variat între 850 și 925 W/m2 .



2.2.3.3 Analiza comparativă a valorilor durității oțelului EN 1.4848 tratat 
termic în cuptorul solar respectiv în cuptorul electric (varianta V1 și V2)



2.2.3.4 Analiza valorilor durității fontei EN-GSJ-450-10 aliată cu 
Ni-Cu-Cr  tratată termic în cuptorul solar (varianta V3)



Analiza comparativă a valorilor durității oțelului EN 1.4848 tratat

termic în cuptorul solar respectiv în cuptorul electric (varianta V1 și

V2) scoate în evidență următoarele aspecte:

 toate probele analizate, au valorile durității relativ apropiate, fiind mai

mari în cazul în care tratamentul termic s-a realizat în cuptorul electric;

 rezultatele durității sunt mai uniforme pe epruvetelor la care

tratamentului termic s-a realizat în cuptorul electric;

 Aceste concluzii pot fi explicate prin constanța gradientului de încălzire

și menținere a temperaturii pe parcursul desfășurării tratamentului termic

în cuptorul electric, comparativ cu tratamentul în cuptorul solar (știut fiind

faptul că un inconvenient în realizarea tratamentelor termice cu ajutorul

energiei solare este păstrarea constanței gradientului de încălzire,

valoarea DNI variază odată cu apariția norilor).

Concluzii



Diseminarea cercetărilor

Rezultatele cercetărilor privind duritatea aliajelor speciale tratate termic utilizând

energie electrică, s-au concretizat în publicarea unui capitol într-o carte (unic autor)

cât și a unor lucrări publicate în țară cât și în străinătate, în reviste sau la conferințe de

specialitate:

Milosan, I., Aspects About The Properties Of A Bainitic Dual-Phase SG Cast Iron;

European Scientific Journal 9 (10), p. 149-153, ISSN: 1857-7431, BDI, 2013.

Milosan, I., Study about the plahe transformation and properties of a special S.G: cast

iron; Metalurgia International, V. 15; Issue: 10; P. 15-17; ISSN: 1582-2214, Published: 2010,

Accession Number: WOS:000278729300003.

Milosan, I., Study and researches about the microhardness’s variation of a special SG

Cast Iron; Conference on PROCESSING & MANUFACTURING OF ADVANCED

MATERIALS Processing, Fabrication, Properties, Applications – THERMEC’2009, Berlin,

Germany, Materials Science Forum; V. 638-642; Pages: 1233-1236; Part 1-4; ISSN: 0255-

5476, Published: 2010, Accession Number: WOS:000281043800201.



Menținerea la temperaturi scăzute (în cadrul cercetărilor s-au efectuat mențineri

la temperaturi cuprinse între: -20°..... -150°C, s-a realizat cu ajutorul a mai

multor instalații:

 Instalație Experimentală Criogenică" din cadrul Laboratorului Central de încercări

mecanice al "S.C. ROMAN Autocamioane" S.A Brașov. Drept mediul de răcire s-a utilizat

zăpada carbonică (CO2 solid) iar drept fluidul de răcire s-a utilizat alcoolul etilic,

asigurându-se obținerea în incintă a unor temperaturi de până la -78,5°C [29, 111]. Încercările

de reziliență (KCV) s-au realizat în cadrul Laboratorului Central de încercări mecanice al

"S.C. ROMAN Autocamioane" S.A Brașov (reziliența reprezintând aprecierea susceptibilității

la ruperea fragilă a materialului) [93].

 În vederea studierii transformărilor de fază în stare solidă la temperaturi scăzute

(-150°C), s-a utilizat echipamentul de analiză termică "DSC 200 F3 Maia" folosit la

analiza calorimetrică diferenţială (DSC), echipament aflat în Centrul de Cercetare C08:

“Tehnologii și materiale avansate metalice, ceramice și compozite” din Institutul de

Cercetare-Dezvoltare - ICDT al Universității Transilvania din Brașov.

2.3 Cercetări privind comportamentul la temperaturi

scăzute al aliajelor speciale tratate termic utilizând

energia solară și electrică







Încercările specifice Calorimetriei diferențiale (DSC - Scanare

Calorimetrică Diferențială) la temperaturi scăzute (- 150°C) s-au

realizat pe epruvete din oțel inoxidabil EN 1.4848; s-a prelevat o

miniprobă care a fost introdusă în capsula specifică instalației "DSC

200 F3 Maia".

Rezultatele obținute în timpul desfășurării fiecărui experiment în

parte, au fost interpretate cu ajutorul softului "NETZCH Proteus"

cu care este dotat echipamentul. Au fost determinate peak-urile, atât

pe curba de răcire cât şi pe cea de încălzire cât şi valorile entalpiilor

de transformare.

2.3.3.1 Contribuții privind comportarea la temperaturi scăzute 
(- 150°C) a oțelului inoxidabil EN 1.4848, tratat termic în cuptorul 

solar și electric (Varianta V1)





Analiza comparativă privind comportarea la temperaturi scăzute

(- 150°C) a oțelului inoxidabil EN 1.4848, tratat termic în cuptorul solar și

electric (Varianta V1) scoate în evidență următoarele aspecte:

indiferent de mediul de răcire (apă sau ulei), temperatura la care apare peak-ul scade la

probele încălzite în cuptorul solar comparativ cu cele încălzite în cuptorul electric;

concomitent cu scăderea temperaturii la care apare formarea vârfurilor (peak-urilor), se

observă şi o creştere a entalpiei fapt ce demonstrează că prin aplicarea tratamentului termic

utilizând energia solară, stabilitatea materialului la temperaturi scăzute creşte comparativ

cu rezultatele obținute prin aplicarea tratamentului termic utilizând energia electrică.

Apariția vârfurilor (peak-urilor) este semnul apariției unei transformări de fază în stare solidă.

valorile relativ mici ale variaţiilor observate pe curbele DSC, demonstrează faptul că oţelul

analizat (EN 1.4848) nu prezintă nici un fel de transformări de fază în stare solidă până la

temperaturi negative de – 75°C.

comportarea bună la temperaturi scăzute a acestui oțel prezentată în literatura de

specialitate [70, 99] este confirmată de rezultatele acestei cercetări, explicația acestei bune

comportări la temperaturi scăzute fiind faptul că acest oțel conține un procent ridicat de

nichel (21,90%), element puternic austenitogen, care face ca în structură, faza austenitică să

fie stabilă chiar și la temperaturi foarte joase, nichelul realizând coborârea mult sub zero a

punctului de transformare Ms (punctul la care în structură apare martensita).

Concluzii



Rezultatele cercetărilor privind comportamentul la temperaturi scăzute al

aliajelor speciale tratate termic, s-au concretizat în publicarea unui capitol

într-o carte (unic autor) cât și a unor lucrări publicate în țară cât și în

străinătate, în reviste sau la conferințe de specialitate:
Milosan, I., Title: Manufacture of cryogenic materials used in automotive industry,

WORLD CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT (BEM-

2012, Antalya, Turcia), Book Serie s: Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume: 62,

Pages: 711-715 Published: 2012. Accession Number: WOS:000319841600115.

 Milosan, I., The Behaviour of the Low Temperatures of a Chromium-Nickel-Copper S.G.

Cast Iron, 16th International Conference on Modern Technologies, Quality and Innovation -

MODTECH 2012 Sinaia, Romania, Proceeding, vol II, pag. 585-588, ISSN: 2069-6736,

Published:2012, Accession Number: WOS:000392261800147.

Miloşan I. (2011): Study About the Influence of Cryogenic Treatment on the Impact

Strength Properties of C45 Steel, RECENT, Vol. 12, no. 1(31), p. 50-54.

Alte realizări:

 Grant FP7-INFRA-312643 cod P1502060091: Using the solar energy to heat treatments

of special alloys resistant to low temperatures, Acronyme: SE-HTRLT, finantator: Uniunea

Europeană, CIEMAT-PSA, Loc de desfășurare: CNRS-PROMES, Font-Romeu, Franța.

2015, Funcția: Director, valoare: 7613,80 Euro.

Diseminarea rezultatelor



2.4  Cercetări privind comportamentul tribologic al aliajelor 
speciale tratate termic utilizând energia solară și electrică

Procesele studiate în acest caz au fost:

a) uzarea, cu indicatorii specifici:

 coeficientul de frecare dinamic "μ" (util în aprecierea rezistenței la
uzare a materialelor);

 coeficientul de uzare, "k";

profilul urmei de uzare;

b) nanaoindentare, utilizată cu scopul de a da informații suplimentare
privind proprietățile mecanice, informații care să completeze studiul
privind comportamentul tribologic al materialului studiat, fiind
determinate:

 nanoduritatea prin indentare “ HIT“;

 modulul de elasticitate “ EIT“;

 microduritatea “HV".



2.4.2.1 Aparatura utilizată în cadrul cercetărilor

2.4.2.2 Materialele utilizate în cadrul cercetării



2.4.3 Modul de lucru



2.4.4.1 Contribuții privind studiul coeficientul de frecare 

dinamic specific oțelurilor inoxidabile EN 1.4136 și

EN 1.4848 (varianta tehnologică V1)





2.4.4.2 Contribuții privind studiul coeficientului de uzură 

specific oțelurilor inoxidabile EN 1.4136 și EN 1.4848 

(varianta tehnologică V1)



2.4.4.3 Contribuții privind tehnici avansate de testare 

pentru determinarea caracteristicilor tribomecanice. 

Nanoindentarea







Cercetările experimentale privind comportamentul tribologic al oțelurilor EN

1.4136 și EN 1.4848 tratate termic utilizând energia solară evidențiază

următoarele aspecte:

 epruvetele din oțelul EN 1.4136 au un coeficient de uzură mai redus decât

epruvetele din oțelul EN 1.4848, rezultând faptul că oțelul EN 1.4136 are o

rezistență la uzare mai bună decât oțelul EN 1.4848.

 un timp de menținere la austenitizare mai îndelungat (τA = 21 minute, lotul B)

comparativ cu un timp de menținere la austenitizare mai scăzut (τA = 7 minute, lotul

A), duce la obținerea unor valori mai scăzute ale coeficientului de frecare dinamic și

implicit a unei rezistențe la uzare superioare, fapt remarcat la ambele mărci de

oțeluri.

Concluzii



Rezultatele cercetărilor privind comportamentul tribologic al aliajelor speciale

tratate termic, s-au concretizat în publicarea unui capitol într-o carte (unic

autor) cât și a unor lucrări publicate în țară cât și în străinătate, în reviste sau

la conferințe de specialitate:

Milosan, I., The manufacturing of a special wear-resistant cast iron used in automotive

industry, 2nd World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2013,

Antalya, Turcia). Book Serie s: Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume: 109,

Pages: 610-613. Published: 2014. Accession Number: WOS:000335570200104.

 Milosan, I., The influence of the heat treatment’’s parameters over the real surface

contact of a bainitic s.g. cast iron’s wear. Metalurgia International, v. 15; Issue: 8; p.. 31-33;

ISSN: 1582-2214, Published: 2010, Accession Number: WOS:000277598900007.

Alte realizări:

 Grant FP7-INFRA-312643 cod P1512200152: Researches regarding the influence of

the heat treatments with solar energy over the wear resistant steels properties, Acronyme:

RESOL-WEAR, finantator: Uniunea Europeană, CIEMAT-PSA, Loc de desfășurare:

CNRS-PROMES, Font-Romeu, Franța, 2016, Funcția: Director, valoare: 15468,93 Euro.

Diseminarea rezultatelor



3. PRELUCRAREA PRIN ANALIZĂ STATISTICĂ, 

MODELARE MATEMATICĂ ȘI OPTIMIZARE 

A  DATELOR EXPERIMENTALE

3.2 Modelarea matematică prin experiment clasic



3.2.1. Contribuții privind analiza statistică a ecuației de regresie 

Pe baza etapelor de calcul prezentate, în cadrul activității de cercetare proprii, a fost realizat

un instrument software original în limbajul C++ pentru rezolvarea calculelor referitoare la

analiza statistică a ecuației de regresie. Acest instrument software este destinat a fi folosit cu

succes atât în activitatea de cercetare cât și-n activitatea didactică, având posibilitatea

verificării concordanței dintre datele experimentale obținute și modelul matematic rezultat în

urma parcurgerii etapelor specifice de lucru [56]







Aplicațiile privind modelarea matematică prin experiment clasic (analiza

statistică a ecuației de regresie) evidențiază următorul aspect general:

 rezultatele calculate prin cele două metode sunt sensibil egale, mici diferențe se

remarcă numai la calculul coeficienților "tb0 " și "tb1", aceste diferențe nepereclitând

rezultatul final al studiului.

Concluzii



Rezultatele cercetărilor privind modelarea matematică prin experiment clasic

(analiza statistică a ecuației de regresie) , s-au concretizat în publicarea unor

articole în reviste sau la conferințe de specialitate:

 Seceleanu, D; Milosan, I; Dobrota, R., Some aspects about the mathematical modeling

results of a SG cast iron with special properties, Journal of Materials Processing Technology,

Vol. 143-144, Pages: 175-178, Published: Dec. 20, 2003, WOS:000187510100035.

Milosan, I., Mathematical modeling by using a C++ software, The 17th International

Conference "Scientific Research & Education in the Air Force", AFASES 2015, Scientific

Research & Education in the Air Force (BDI), Vol. 2, p. 631-638, ISSN 2247-3173, 2015.

Alte realizări:

 CEEX 260/2006, Modelarea matematica a proceselor care au loc la turnarea pieselor

metalice in vederea reducerii consumurilor de materiale si energie (membru colectiv),

Finantator: MEdCT, valoarea: 92357 lei, perioada: 2006-2008.

Diseminarea rezultatelor



3.3. Optimizarea proceselor industriale

Etapele de calcul specifice optimizării cu restricție prin programare liniară, utilizând

algoritmul Simplex, sunt următoarele:







3.3.1. Contribuții privind optimizarea proceselor 

industriale prin programare liniară 

În cadrul experimentelor s-a avut în vedere realizarea tratamentului termic a 3 repere (R1, 

R2, R3) din oțel inoxidabil EN 1.4136, utilizând 3 linii de tratament termic (L1, L2, L3). 

În cadrul activității de cercetare cât și-n activitatea didactică, s-a folosit cu succes un

instrument software original scris în limbajul C++, bazat pe etapele specifice optimizării statice

(staționare) prin programare liniară cu ajutorul algoritmului Simplex, introducând facilitatea de

programare, scris în C++, testat și modificat de autor, acest program rezolvând probleme de

optimizare cu grad mare de generalitate [57-62].







Aplicațiile privind optimizarea proceselor industriale prin programare liniară

evidențiază următoarele aspecte:
 După rularea programului, rezultatele obținute în urma optimizării prin programare

liniară, utilizând algoritmului Simplex au fost:

• valoarea optimă calculată (beneficiu): z0 = FMax = 1071,15 [u.m.], cu următoarele soluţii ale 

planului optim de producție:

• x1 opt = 3,2 (cantitatea de piese tratată termic, specifică reperului 1);

• x2 opt = 3 (cantitatea de piese tratată termic, specifică reperului 2);

• x3 opt = 2,6 (cantitatea de piese tratată termic, specifică reperului 3);

 Se remarcă faptul că valoarea funcţiei de optimizat (z0) crește, pornind de la 0 (specifică

iterație 0), trece pe rând (conform fiecărei iterații în parte) la valorile: 675; 899,75 și în final

la valoarea de 1071,15 [u.m.], când se îndeplinește condiția de maxim a programului, calculul

fiind finalizat, iar programul de maxim, fiind verificat;

Se realizează verificarea funcție obiectiv (Fmax):

Fmax = (112 x 3,2) + (121x3) + (135x2,6) = 1072,4 u.m.

 Se remarcă faptul că prin verificarea calculelor specifice funcției obiectiv se obține

rezultatul: FMax =1071,15 u.m., care este aproximativ egal cu valoarea maximă a funcției

optimizată cu ajutorul programului (FMax =1072,4 u.m.);

Concluzii



Aplicațiile privind optimizarea proceselor industriale prin programare liniară

evidențiază următoarele aspecte:

Concluzii

Se remarcă faptul că toate cele 3 liniile de tratament termic (L1, L2 și L3), au valori ale

gradului de utilizare de 100 % atunci când se respectă soluțiile planului de producție calculat

prin rularea programului.

 Spre deosebire de rezolvarea clasică a optimizării prin programare liniară (pe baza algoritmului

Simplex) care durează câteva ore, în cazul utilizării instrumentului software cu ajutorul unui PC,

timpul se reduce la 2-3 minute (necesar introducerii datelor ce urmează a fi optimizate), astfel

încât programarea producției se realizează în timp util.



Rezultatele cercetărilor privind optimizarea proceselor industriale prin

programare liniară s-au concretizat în publicarea unor lucrări în țară cât și

în străinătate, în reviste sau la conferințe de specialitate:
 Milosan, I., Heat treatment optimization for the bearing rings fabrication, 16th International

Conference on Modern Technologies, Quality and Innovation, MODTECH 2012, Sinaia,

Romania, Proceeding, vol II, pag. 589-592, ISSN: 2069-6736, Published: 2012, Accession

Number: WOS:000392261800148.

Miloşan I., Optimization of specific factors to produce special alloys, Proceedings of the 5th

International Conference "Computational Mechanics and Virtual Engineering, COMEC 2013, p.

173-178, DERC Publishing House, ISBN-13:978-1-939757-11-1, Tewksbury (Boston),

Massachusetts, U.S.A, 2013.

Milosan, I., OPTIMIZATION OF INDUSTRIAL PROCESSES USING A SPECIAL

SOFTWARE, The 17th International Conference "Scientific Research & Education in the Air

Force", AFASES 2015, Scientific Research & Education in the Air Force (BDI), Vol. 2, p. 639-

644, ISSN 2247-3173, 2015,

Alte realizări:
 BRIDGE GRANT-Transfer de cunoaștere la agentul economic, PN-III-CERC-CO-BG-2016,

Nr. 100BG/2016, Optimizarea ecotehnologiei de călire inductivă a inelelor de rulmenți de mari

dimensiuni-CALINDRUL, (membru colectiv), parteneriat cu Schaeffler Romania Srl., Finanțator:

MEN, perioada 2016-2018,.

Diseminarea rezultatelor



(B-II) PLANURI DE EVOLUȚIE ȘI 

DEZVOLTARE A CARIEREI

II. 1. Dezvoltarea activității didactice

 În vederea dezvoltării activității educaționale, voi continua să-mi

îmbunătățesc metodologia de predare, realizând o implicare mai intensă

a studenților în procesul de învățare și cercetare, astfel:

 îmbogățirea cursurilor existente cu mai multe aplicații, realizând o largă

descriere a domeniilor industriale și completarea acestora cu aspecte specifice de

management;

 exemplificarea proceselor industriale (în cadrul orelor de laborator și proiect)

prin intensificarea colaborării cu factorii industriali, realizând vizite de documentare

pe platformele industriale din județ și din țară;

afișarea din timp a temelor de licență sau de dizertație și propunerea unor teme de

actualitate cu largă aplicabilitate industrială;

implicarea activă în toate activitățile didactice și științifice desfășurate la nivel de

departament, facultate și universitate.

 Editarea cursului și a aplicațiilor la disciplinele: "Modelarea și optimizare

proceselor industriale" și "Managementul mediului".



II.2 Dezvoltarea activității de cercetare viitoare

se va axa pe:

 Dezvoltarea de noi direcții de cercetare, în concordanță cu planul strategic al

departamentului, facultății și universității noastre, racordate la prioritățile naționale

și europene;

 Participarea la proiecte de cercetare naționale și internaționale;

 Participarea la conferințe de specialitate naționale și internaționale;

 Publicarea unui minim de două articole pe an în reviste științifice indexate

Thomson Reuters, în special în reviste ce au ca factor de influență de minim 0,5;

 Implicarea studenții din ciclurile de licență, masterat și doctorat, în vederea

realizării lucrărilor de diplomă, dizertație sau a tezelor de doctorat.

Menţinerea și dezvoltarea legăturii cu grupurile de cercetare din țară și

străinătate, cu implicarea studenților, masteranzilor, doctoranzilor.



Gradul de îndeplinire al standardelor minimale



ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PROFESIONALĂ (A.1.)
Cărți/manuale/monografii/capitole în cărți de specialitate ca autor-Edituri naționale

1. Milosan, I. - Elaborarea și tratamentul termic specific fontelor cu grafit nodular, Editura 

Universității Transilvania din Brașov, ISBN 978-973-598-859-3, 303 pagini 2011.

2. Miloșan, I. - Tehnologii curate aplicate în ingineria protecţiei mediului industrial, Editura 

Universităţii Transilvania din Braşov, ISBN 973-635-590-X, 202 pag., 2005.

3. Miloşan I., Aliaje cu proprietăţi speciale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ISBN 

973-30-2651-4, 136 pag., 2001.

4. Miloşan I. - Procedee Metalurgice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti ISBN 973-
30-2278-0, 187 pag., 2000.

5. Geamăn, V., Miloşan, I., Stroe, I., Iulian, I. - Bazele ingineriei protecţiei mediului industrial,

Editura Universităţii Transilvania din Braşov, ISBN 973-635-399-0, 170 pag., 2004.

6. Canta, T.,., Miloşan, I., ş.a., Modelarea și simularea pe calculator a procesării materialelor,

editura: U.T.PRES -Cluj Napoca ISBN:973-98701-8-X, 418 pag., 1999.

7. Canta, T.,..., Miloşan, I., ş.a., Procedee avansate în ingineria suprafeţelor - Editura U. T.

PRES, ISBN 973-98081-2-3, Cluj - Napoca, 395 pag., 1998.

8. Canta, T., ..., Miloşan, I., ş.a., Noi tehnologii pentru materiale avansate - Editura U. T. PRES,

ISBN 973-98081-2-3, Cluj - Napoca, 258 pag., 1997.



ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PROFESIONALĂ (A.1.)

Dezvoltare de noi discipline

1989- prezent

Aliaje cu proprietăți speciale

Tehnologii curate aplicate în industrie 

Managementul calității

Reciclarea și managementul materialelor 

Procedee unitare în metalurgie 



ACTIVITATEA DE  CERCETARE (A.2.)

De la ultima promovare

Oct. 2001- prezent

16 articole în reviste indexate ISI Thomson cu FI (14 prim autor), publicare în :

Journal of Materials Processing Technology;  Metalurgia International;  Revista de chimie

11 articole în volumele unor manifestari științifice indexate ISI Thomson Reuters 

(7 prim autor).

21 articole BDI (20 prim autor); 15 articole în extenso în reviste/ volumele unor

manifestări naționale/internaționale neindexate (unic autor).

Activitate de cercetare desfășurată în străinătate (prin competiție): 

4 Granturi FP7-INFRA-312643 –SFERA , în calitate de Director:

3 Granturi  desfășurate în CNRS-PROMES, Font-Romeu, Franța : 2015; 2016; 2017;

1 Grant desfășurat în CIEMAT-PSA, Tabernas (Almeria) Spania:  2017;

1 Grant FP7-INFRA-312643 –SFERA  în calitate de membru  în echipa de cercetare, 

desfășurat în CIEMAT-PSA, Tabernas (Almeria) Spania: 2014;

Activitate de cercetare desfășurată în țară în calitate de membru al echipei de 

cercetare: 6 Granturi/Proiecte: 1 FP7: ENV-2007; 3 CEEX: 2005; 2006; 

1 BRIDGE PN-III-CERC-CO-BG-2016; 1 Contract cu terți: ALRO-Slatina



RECUNOAȘTEREA ȘI IMPACTUL  ACTIVITĂȚII  (A.3.)

18 citări în articole indexate ISI; 9 citări în articole indexate BDI

Peste 100 lucrări totale publicate în jurnale, reviste de specialitate, proceedings, buletine

științifice universitare, volume ale conferințelor naționale și internaționale

Indice Hirsch conform ISI Knowledge (IndiceHISI), h-index: 3;

Indice Hirsch conform Scopus (IndiceHScopus), h-index: 2;

Indice Hirsch conform Google Scholar (IndiceHGS), h-index: 4

Evaluator național -Ministerul Educației Naționale, Agenția de Credite și Burse de Studii

Membru în colectivele de redactie sau comitetele științifice al revistelor / Recenzor:

European Scientific Journal, Advanced Materials Research, Metalurgia

International; RECENT; Metalurgia.

Membru în organizații, asociații profesionale de prestigiu, naționale: Asociatiația Tehnică

de Turnătorie din Romania (ATTR); Asociația Română de Salubritate (ARS); Garda

Națională de Mediu, Corp Voluntari de Mediu (Vicepreședinte 2009-2016)



RECUNOAȘTEREA ȘI IMPACTUL  ACTIVITĂȚII (A.3.)

3.4. Experiență de management, analiză și evaluare în 

cercetare și/sau învațământ

3.4.1. Conducere

o Vice-Director - Colegiului Universitar Tehnic (CUT), Universitatea Transilvania din Brașov;

2002 - 2007;

o Responsabil cu Asigurarea Calității, la nivelul facultății Știința și Ingineria Materialelor,

Universitatea Transilvania din Brașov; 2007-2012;

o Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității, Facultatea Știința și Ingineria

Materialelor, Universitatea Transilvania din Brașov, 2012-2016;

o Responsabil CICOC, la nivelul facultății Știința și Ingineria Materialelor, 2014-2016 (Centrul

de Informare, Consiliere și Orientarea Carierei);

 Coordonator Program postuniversitar: “Poluarea, protecția și managementul mediului” (586

ore), Centrul de Formare Continuă, Universitatea Transilvania din Brașov, 2006 - prezent;

 Responsabil Control Intern Managerial în departamentul Știința Materialelor, Facultatea

Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Transilvania din Brașov, 2013 - prezent;

3.4.2. Membru

• Consiliul Colegiul Universitar Tehnic (CUT), Universitatea Transilvania din Brașov, 2002-2007;
• Consiliul Facultății Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Transilvania din Brașov, 2008-
2016.



VĂ  MULȚUMESC  PENTRU 

ATENȚIA  ACORDATĂ !

Brașov,

23.02.2018


