
Activitatea didactică 
 
Prof.dr.ing. Mircea ANCĂU şi-a început activitatea didactică în anul 1990, când a ocupat 
prin concurs postul de asistent la grupul de discipline “Tehnologia Construcţiilor de Maşini” 
şi “Optimizarea proceselor tehnologice”. În această calitate, a susţinut orele de lucrări de 
laborator la disciplinele: Tehnologia construcţiilor de maşini şi Bazele optimizării 
proceselor tehnologice. A ţinut cu delegaţie cursul de Bazele optimizării proceselor 
tehnologice. 
In 1991 a ocupat prin concurs postul de şef de lucrări în cadrul catedrei Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini, disciplinele Tehnologii de fabricaţie şi Optimizarea proceselor 
tehnologice. Din anul 1999 când a ocupat prin concurs postul de conferenţiar în cadrul 
aceleiaşi catedre, a fost titularul cursurilor: Tehnologia Fabricaţiei şi Optimizarea 
proceselor tehnologice. Din anul 2003, a ocupat prin concurs postul de profesor 
universitar, în cadrul aceleiaşi catedre şi până în prezent fiind responsabilul disciplinelor 
de Tehnologia Fabricaţiei (anul IV Roboţi Industriali), Optimizarea Proceselor Tehnologice 
(anul IV TCM), Inteligenţa Artificială şi Sisteme Expert de Fabricaţie (anul III TCM). În 
această perioadă, în scopul instruirii adecvate a studenţilor în domeniul modern al 
proiectării asistate de calculator, s-a preocupat în permanenţă de dezvoltarea procesului 
de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice în domeniul optimizării tehnologiilor de fabricaţie în 
construcţia de maşini, iar în ultimii zece ani în domeniul foarte actual al fabricaţiei rapide a 
prototipurilor. Supervizarea activităţii ştiinţifice studenţeşti s-a materializat în foarte multe 
lucrări de diplomă şi lucrări de dizertaţie conduse în perioada 1991-2007. 

A elaborat şi publicat un număr de 6 lucrări didactice originale: 
 Bazele optimizării proceselor tehnologice – Îndrumător pentru lucrări de laborator, 

Lito.U.T.C.-N., 1995, prim autor. 
 Tehnici numerice de optimizare în proiectarea asistată de calculator, Editura Tehnică, 

Bucureşti, 1996, (ISBN 973-31-0778-6), prim autor. 
 Optimizarea proceselor tehnologice, U.T.Press, Cluj-Napoca, 1999, (ISBN 973-9471-

10-2) unic autor. 
 Fabricarea rapidă a prototipurilor, (ISBN  973-31-1503-7) Editura Tehnică, Bucureşti, 

2000, coautor. 
 Tehnologia fabricaţiei, (ISBN 973-686-379-4) Editura Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-

Napoca, 2003, unic autor. 
 Optimizare numerică. Algoritmi şi programe în C, (ISBN 973-686-793-5) Editura Casa 

Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005, unic autor. 
 


