
Teze de doctorat referitoare la Aliajele cu Memoria Formei, susținute la Facultatea Știința și Ingineria Materialelor de la 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

 
Nr. crt Data Autor Titlul tezei de doctorat Conducător de doctorat 

1 5 mai 1997 Leandru-Gheorghe 
BUJOREANU Tehnologie si utilaje de obținere a unor aliaje cu memoria formei Ion Hopulele 

2 14 iunie 1998 Sergiu STANCIU Cercetări privind influența unor factori metalurgici asupra proprietăților unor aliaje 
cu memoria formei pe bază de cupru Emil Andrei 

3 27 octombrie 2006 Vasile DIA Cercetări cu privire la tehnologiile și utilajele de obținere prin prelucrare 
metalurgică a unor produse din aliaje cu memoria formei Ion Hopulele 

4 12 martie 2010 Nicanor CIMPOEȘU Cercetări asupra proprietăților de frecare internă a unor aliaje metalice cu memoria 
formei Ion Hopulele 

5 11 septembrie 2010 Dragoș ACHIȚEI Studiul influenței oboselii termice/mecanice asupra proprietăților de memorie a 
formei la unele aliaje metalice cu baza cupru Dan Gelu Gălușcă 

6 23 noiembrie 2011 Ramona CIMPOEȘU Contribuții experimentale și teoretice privind îmbunătățirea rezistenței la coroziune 
a aliajelor cu memoria formei prin acoperire superficială cu polimeri Constantin Baciu 

7 14 iulie 2011 Nicoleta Monica LOHAN Efecte calorimetrice şi structurale ale ciclării complexe asupra memoriei termice a 
aliajelor Cu-Zn-Al Constantin Baciu 

8 5 octombrie 2012 Bogdan PRICOP Contribuții la obținerea și caracterizarea unor aliaje cu memoria formei pe bază de 
fier Leandru-Gheorghe Bujoreanu 

9 20 octombrie 2012 Alexandru ENACHE Materiale compozite cu matrice metalică având proprietăți de memorie a formei Sergiu Stanciu 

10 25 martie 2013 Gigi VITEL Studiul unor aliaje experimentale din componenţa actuatorilor termici cu memoria 
formei Leandru-Gheorghe Bujoreanu 

11 22 noiembrie 2013 Iulian CIMPOEȘU Obținerea și caracterizarea filmelor subțiri cu memoria formei Sergiu Stanciu 

12 23 octombrie 2014 Marius-Gabriel SURU Studiu comparativ al reliefului asociat fazelor caracteristice şi efectelor prelucrării 
termomecanice observate la principalele sisteme de aliaje cu memoria formei Leandru-Gheorghe Bujoreanu 

 


