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Sinteză asupra lucrărilor publicate cu privire la: « Mașini de ridicat și transportat », « 
Masini de tracțiune și de ridicat pentru căi de comunicatii », « Mașini de tracțiune și 
sisteme de transport », « Mașini de construcții » în perioada cuprinsă de la sfârșitul 
secolului XX și începutul secolului XXI,în domeniul utilajelor de construcţii 


