
 

 

Şef lucrări doctor inginer 

Dan MIRCEA 

Curriculum Vitae 

Data şi locul naşterii: 11 ianuarie 1949, Sîrca, Iaşi. 

Studii: 

• Absolvent al Liceului „C. Burcă”, Paşcani Iaşi, promoţia 1966; 

• Absolvent al Institutului Politehnic Iaşi, Facultatea de Mecanică, secţia Maşini-

unelte, promoţia 1972. 

Profesia: inginer mecanic. 

Titlul ştiinţific: doctor inginer în specialitatea din anul 1998. 

Alte activităţi: 

• 1972 – 1976, inginer la Întreprinderiea Mecanică „Nicolina” Iaşi; 

• auditor intern în domenul calităţii produselor elaborat de TÜV-Akademie 

Rheinland Köln în anul 2000. 

Activitate didactică: 

• 1976 - 1980, asistent; 

• 1980 -, şef de lucrări. 

Autor şi coautor la 4 monografii, tratate, cursuri, 70 lucrări ştiinţifice 

publicate, 4 brevete de invenţie, 12 proiecte, granturi, contracte de cercetare şi 

proiectare. 

Titular al disciplinelor: 

• Control tehnic; 

• Toleranţe şi măsurători tehnice; 

• Toleranţe şi control dimensional; 

• Aparate şi sisteme de măsurare. 

Memoriu de activitate 

Laboratoare create: 

• laboratorul disciplinei Aparate şi sisteme de măsurare. 

Lucrări de laborator montate: 

• 22 lucrări de laborator la disciplina Aparate şi sisteme de măsurare având ca 

obiect cunoşterea constructiv-funcţională a unor mijloace frecvent utilizate la 

controlul dimensiunilor, liniare şi unghiulare, inclusiv la controlul dimensiunilor, 



liniare şi unghiulare, inclusiv la controlul dimensiunilor foarte mari, la controlul 

principalelor abateri de formă şi de poziţie, la controlul principalilor parametri la 

filete, roţi dinţate, angrenaje ş.a. precum şi a altor mărimi mecanice (presiuni, debite, 

temperaturi, forţe etc.) 

• Diagramele de idei şi analiza, teoretico-experimentală, a unor elemente 

componente ale unor mijloace de măsurare reprezentative favorizează atingerea 

scopului urmărit la această formă de activitate didactică. 

În anul 1998 a susţinut teza de doctorat cu titlul Cercetări privind realizarea 

unor scule şi utilaje destinate secţionării bateriilor electrice uzate, de 1,5 şi 4,5 V, în 

care abordează elemente specifice dintr-un domeniu relativ recent şi anume cel al 

recuperării componentelor utile din structura elementelor galvanice uzate, cu 

implicaţii pozitive atât sub aspect economic cât şi sub aspect ecologic. 

Pe baza analizei atente a datelor oferite de literatura de specialitate în domeniu 

şi din domenii conexe, se ajunge la concluzia necesităţii stabilirii unui procedeu de 

prelucrare adecvat, acesta fiind fundamentat pe baza unor elemente specifice oferite 

de metoda obiectului generalizat al creaţiei tehnice. În continuare teza abordează, 

sub aspect teoretic cât şi practic, principalele elemente ce caracterizează procedeul 

de prelucrare şi anume dispozitivele de lucru, sculele şi maşina-unealtă, oferind 

datele strict necesare, fundamentate ştiinţific, aplicării practice a procedeului 

inclusiv regimul optim de lucru. 

Domenii de cercetare iniţiate: 

• creşterea preciziei de măsurare a mijloacelor de măsurare cu contracte; se 

abordează unul din factorii ce influenţează precizia mijloacelor de măsurare şi 

anume uzarea elementelor de contact ale acestora, studiindu-se intensitatea acesteia 

funcţie de material, tratament termic, duritate, apăsare de măsurare, micro şi 

microgeometria suprafeţei active; 

• metode şi mijloace pentru controlul dimensiunilor liniare cu valori mari şi foarte 

mari se urmăreşte elaborarea unro soluţii construcţive noi pentru măsurarea 

dimensiunilor liniare mari şi foarte mari, inclusiv pentru principalii parametri ai 

roţilor dinţate cu modul mare. La acestea se adaugă elaborarea de noi metode de 

măsurare, originale, asistate de calculator; 

• scule, dispozitive şi utilaje pentru prelucrarea materialelor refolosibile; se 

continuă cercetările în domeniul secţionării elementelor galvanice uzate având ca 

obiectiv realizarea unor perfecţionări constructiv-funcţionale a sculelor, 

dispozitivelor şi maşinilor-unelte deja concepute. Se desfăşoară cercetări, atât pe 

plan teoretice cât şi practic, vizând unele metode şi mijloace pentru prelucrarea 

deşeurilor de cauciuc, a celor textile şi de hârtie. 

Maşini, utilaje, standuri, dispozitive, scule concepute, construite 

• Maşină pentru încercarea la uzare a elementelor de contact, plane sau sferice, 

ale mijloacelor de măsurare (catedra MUS); 

• Maşină pentru încercarea la uzare a calibrelor tampon pentru verificarea filetelor 

(catedra MUS); 

• Maşină pentru încercarea la uzare a calibrelor tampon cilindrice (catedra MUS); 

• Mijloace de măsurare a diametrelor exterioare mari şi foarte mari (catedra MUS); 

• Mijloace de măsurare a pasului de bază la roţi dinţate de modul mare (catedra 

MUS); 



• Stand cu acţionare hidraulică pentru măsurarea forţei de secţionare a 

elementelor galvanice uzate (catedra MUS); 

• Dispozitiv, sculă şi maşină pentru secţionarea elementelor galvanice uzate 

(REMAT Iaşi, catedra MUS); 

• Stand pentru simularea controlului activ pe maşini-unelte (catedra MUS). 

Monografii, tratate, cursuri 

• Răileanu A., Mircea D., Cioată Fl., Răileanu T., Manual de aplicaţii la Toleranţe 

şi măsurători tehnice, I. P. Iaşi, 1983. 

• Plahteanu B., Chirită C., Gherghel N., Lipşa E., Lupu V., Mihailide M., Mircea 

D., Severincu M., Ţura L., Cioată Fl., Constantinescu Cr., Mitrofan Al., Olariu Al., 

Pleşu Gh., Streit R., Ungureanu Gh., Carata E., Îndrumar pentru practica productivă, 

I. P. Iaşi, 1984. 

• Plahteanu B., Belousov V., Carata E., Chiriţă C., Cozmîncă M., Druţu C., 

Gherghel N., Gojineţchi N., Lungu Gh., Mircea D., Niculae M., Niculescu D., 

Severincu M., Veisa D., Unguireanu Gh., Zetu D., Îndrumar pentru activitatea de 

cercetare-proiectare şi întocmire a proiectului de diplomă, vol.I, II, III, I. P. Iaşi, 1989. 

• Mircea D., Controlul dimensional în construcţia de maşini, Ed. Tehnopres, Iaşi, 

2003. 

Lucrări ştiinţifice publicate 

• Mircea Dan, Consideraţii asupra intensităţii uzurii la unele oţeluri româneşti 

folosite la confecţionarea elementelor de contact la unele mijloace de măsurare, Ses. 

,,Comunicări ştiinţifice” Botoşani, 1978. 

• Mircea Dan, Consideraţii teoretice asupra încercării la uzare a unor mijloace de 

măsurare cu contact Ses. ,,Comunicări ştiinţifice” Botoşani, 1978. 

• Mircea Dan, Aspecte practice ale rezistenţei la uzare a unor oţeluri româneşti 

folosite la confecţionarea mijloacelor de măsurare cu contact, vol. Creaţia tehnică şi 

fiabilitatea în construcţia de maşini. Secţia Maşini-unelte, scule şi dispozitive, Iaşi, 

22 - 23 decembrie 1978. 

• Mircea Dan, Unele consideraţii asupra modului de lucru şi dimensiunilor 

epruvetelor utilizate la încercările la uzare a elementelor de contact ale mijloacelor de 

măsurare, vol. sesiunii ,,Creaţia tehnică şi fiabilitatea în construcţia de maşini. 

Secţia Maşini-unelte, scule şi dispozitive” Iaşi, 22 - 23 dec. 1978. 

• Mircea Dan, Consideraţii privind utilizarea tehnicii de calcul electronic la alegerea 

ajustajelor pentru îmbinări fixe, greu demontabile, în sistemul alezaj unitar, vol. 

sesiunii „Comunicări ştiinţifice” ed. a II-a Botoşani, 1979. 

• Mircea Dan, Unele consideraţii asupra alegerii ajustajelor cu joc în sistemul 

arbore unitar, vol. sesiunii ,,Comunicări ştiinţifice ed. a II-a Botoşani, 1979. 

• Mircea Dan, Unele consideraţii privind folosirea tehnicii de calcul electronic la 

alegerea ajustajelor cu joc în sistemul alezaj unitar, vol. sesiunii „Comunicări 

ştiinţifice” ed. a II-a, Botoşani, 1979. 

• Mircea Dan, Cioată Fl., Contribuţii privind determinarea apăsării de măsurare ca 

factor al uzării mijloacelor de măsurare cu contact, vol. sesiunii ,,Creaţia tehnică şi 

fiabilitatea în construţia de maşini. Secţia Maşini-unelte, scule, dispozitive” Iaşi, 

1983. 

• Mircea Dan, Consideraţii teoretice şi practice asupra încercărilor la uzare ale 

organelor de contact ale mijloacelor de măsurare, vol. sesiunii Tribotehnica Iaşi, 1984. 



• Mircea Dan, Cioată Fl., Olariu  Al., Consideraţii teoretice şi practice privind unele 

maşini pentru încercarea la uzare a mijloacelor de măsurare, vol. Creaţia tehnică şi 

fiabilitatea în construcţia de maşini. Secţia Maşini-unelte, scule , dispozitive, Iaşi, 

1985. 

• Mircea Dan, Cioată Fl., Aspecte teoretice şi practice vizând unele mijloace de 

măsurare a unor parametri la roţile dinţate de modul mare, vol. sesiunii Creaţia 

tehnică şi fiabilitatea în construcţia de maşini. Secţia Maşini-unelte, scule, 

dispozitive, Iaşi,1985. 

• Mircea Dan, Cioată Fl., Consideraţii teoretice şi practice privind măsurarea unor 

parametri la roţile dinţate de modul mare, vol. sesiunii ,,Tehnologii actuale şi de 

perspectivă în fabricarea utilajelor grele, FORTUS’85, Iaşi, 1985. 

• Mircea Dan, Cioată Fl., Consideraţii teoretice şi practice asupra controlului 

unor parametri la roţile dinţate de modul mare, vol. ,,Lucrările sesiunii jubiliare de 

comunicări ştiinţifice”, Iaşi, 1988. 

• Mircea Dan, Consideraţii teoretice şi practice privind forţele ce apar la tăierea 

bateriilor electrice uzate, vol. sesiunii ştiinţifice ,,Concepţie, tehnologie şi 

management în construcţia de maşini”, Iaşi, 1992. 

• Mircea Dan, Consideraţii teoretico-practice asupra unei maşini pentru 

secţionarea bateriilor cilindrice uzate, vol. sesiunii ştiinţifice ,,Tehnologii şi produse 

noi în construcţia de maşini,, TEHNOMUS VIII, Suceava, 1995. 

• Mircea Dan, Consideraţii vizând aplicarea metodei obiectului generalizat al 

creaţiei tehnice la stabilirea unui procedeu de preluccrare a bateriilor uzate, vol. 

sesiunii ştiinţifice ,,Tehnologii şi produse noi în construcţia de maşini,, TEHNOMUS 

VIII Suceava, 1995. 

• Mircea Dan, Aplicarea metodei obiectului generalizat al creaţiei tehnice în scopul 

stabilirii unui procedeu de secţionare a bateriilor electrice, tip 3R14, uzate, vol. sesiunii 

ştiinţifice ,,Tehnologii şi produse noi în construcţia de maşini” TEHNOMUS IX, 

Suceava, 1997. 

• Mircea Dan, Lipşa E., Mihialide M., Contribuţii teoretico-practice privind unele 

mijloace de cercetare experimentală a procesului de secţionare a elementelor 

galvanice, tip R2O, R14, R6, uzate, vol. sesiunii ştiinţifice ,,Tehnologii şi produse noi 

în construcţia de maşini” TEHNOMUS X Suceava, 1999. 

• Mircea Dan, Lipşa E., Mihailide M., Cercetări privind stabilirea unui model fizico-

geometric al secţionării elementelor glavanice cilindrice tip R20, R14 şi R6, vol. sesiunii 

ştiinţifice ,,Tehnologii şi produse noi în construcţia de maşini”, TEHNOMUS XX, 

Suceava, 1999. 

• Mihailide Mircea, Lipşa Eugen, Mircea Dan, Aspecte privind geometria 

constructivă a frezelor melc detalonate dupa suprafete continui. În vol. 2 al conferinţei 

,,Tehnologii şi produse noi în Construcţia de maşini’’, TEHNOMUS 10, pag. 147 - 

150, Universitatea ,,Ştefan cel Mare’’ Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanică, 28 

- 29 mai 1999. 

• Mihailide Mircea, Lipşa Eugen, Mircea Dan, Un model nou de freză melc cu 

cremaliere fixate mecanic şi ascuţire continuă, vol. 2 al conferinţei ,,Tehnologii şi 

produse noi în construcţia de maşini’’, TEHNOMUS 10, pag. 151 - 155, Universitatea 

,,Ştefan cel Mare’’ Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanică, 28 - 29 mai 1999. 

• Mircea Dan, Lipşa Eugen, Mihailide Mircea, Cercetări vizând stabilirea unui 

model fizico-geometric al secţionării elementelor galvanice cilindrice tip R20, R14, R6, 

vol. 2 al conferinţei ,,Tehnologii şi produse noi în construcţia de maşini’’, TEHNOMUS 



10, pag. 255 - 259, Universitatea ,,Ştefan cel Mare’’ Suceava, Facultatea de Inginerie 

Mecanică, 28 - 29 mai 1999. 

• Mircea Dan, Lipşa Eugen, Mihailide Mircea, Contribuţii teoretico-practice privind 

unele mijloace de cercetare experimentală a procesului de sectionare a elementelor 

galvanice tip R20, R14, R6, uzate, vol. 2 al conferinţei ,,Tehnologii şi produse noi în 

construcţia de maşini’’, TEHNOMUS 10, pag. 260 - 264, Universitatea ,,Ştefan cel 

Mare’’ Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanică, 28 - 29 mai 1999. 

• Lipşa Eugen, Mihailide Mircea, Mircea Dan, Cercetări privind starea stratului 

superficial al alezajelor, vol. 2 al conferinţei ,,Tehnologii şi produse noi în construcţia 

de maşini’’, TEHNOMUS 10, pag. 237 - 241, Universitatea ,,Ştefan cel Mare’’ 

Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanică, 28 - 29 mai 1999. 

• Lipşa Eugen, Mihailide Mircea, Mircea Dan, Verificarea dinţilor aşchietori la 

scule cu dinţi demontabili, vol. 2 al conferinţei ,,Tehnologii şi produse noi în 

construcţia de maşini’’, TEHNOMUS 10, pag. 242 - 248, Universitatea ,,Ştefan cel 

Mare’’ Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanică, 28 - 29 mai 1999. 

• Mircea Dan, Lipşa Eugen, Mihailide Mircea, Cercetări privind forţele de secţionare a 

elementelor galvanice uzate, Construcţii de Maşini, Bucureşti ISSN 0753-7419, anul L2, 

nr. 11, 2000, pag. 29 - 32. 

• Mihailide Mircea, Lipsa Eugen, Mircea Dan, Cercetări experimentale privind 

consumul eneretic la aşchierea suprafeţelor de revoluţie prin frezarea de învăluire, 

Construcţii de Maşini, Bucureşti ISSN 0753-7419, anul L2, nr.11, 2000, pag. 21 - 

24. 

• Lipşa Eugen, Mircea Dan, Mihailide Mircea, O matrice morfologică pentru 

alezarea cu ascuţire continuă, Construcţii de maşini, Bucureşti ISSN 0573-7419, 

anul L2, nr. 11, 2000, pag. 33 - 36. 

• Lipşa Eugen, Mircea Dan, Mihailide Mircea, Cercetări privind puterea de 

aşchiere la alezare, Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Nord, Baia-Mare, seria C, 

Vol. 15, Fascicola: Mecanică, Tribologie, Tehnologia Construcţiei de Maşini, Utilaj 

Tehnologic, ISSN 1224-3264, 2001, pag. 459 - 464. 

• Lipşa Eugen, Mircea Dan, Mihailide Mircea, Cercetări privind starea de eforturi 

si deformaţii la scule cu dinţi demontabili armaţi, Buletinul ştiinţific al Universităţii 

de Nord, Baia-Mare, Seria C,Vol 15, Fascicola: Mecanică, Tribologie, Tehnologia 

Construcţiilor de Maşini, Partea a 3-a: Tehnologii in Constructia de Masini, Utilaj 

Tehnologic, ISSN 1224-3264, 2001, pag. 465 - 470. 

• Mircea Dan, Mihailide Mircea, Lipşa Eugen, Cercetări privind geometria părţii 

active a sculelor folosite la secţionarea elementelor galvanice uzate, Buletinul Ştiinţific 

al Universităţii de Nord, Baia-mare, Seria C, Vol 15, Fascicola: Mecanică, Tribologie, 

Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Partea a 3-a: Tehnologii în Construcţia de 

Maşini, Utilaj Tehnologic, ISSN 1224-3264, 2001, pag. 491 - 494. 

• Mircea Dan, Mihailide Mircea, Lipşa Eugen, Cercetări privind stabilirea unui 

model fizic al secţionării elementelor galvanice uzate, Buletinul Universităţii de Nord, 

Baia-Mare, Seria C, Vol. 15, Fascicola: Mecanică, Tribologie, Tehnologii în 

Construcţia de Maşini, Utilaj Tehnologic, ISSN 1224-4264, 2001, pag. 495 - 501. 

• Mihailide Mircea, Lipşa Eugen, Mircea Dan. Modelarea parametrilor energetici în 

cazul prelucrării prin frezarea de învăluire, Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Nord, 

Baia-Mare, Seria C, vol. 15, Fascicola: Mecanică, Tribologie, Tehnologii în 

Construcţia de Maşini, Utilaj tehnologic, ISSN 1224-3264, 15 – 16 mai 2001, pag. 

485 - 490. 



• Mihailide Mircea, Lipşa Eugen, Mircea Dan, Evoluţia mărimii abaterilor la forma 

macrogeometrică a suprafeţelor prelucrate prin frezarea prin invăluire, Buletinul 

Ştiinţific al Universităţii de Nord, Baia-Mare, Seria C, vol. 15, Fascicola: Mecanică, 

Tribologie, Tehnologia Construcţiilor de Maşini, 15 – 16 mai 2001, pag. 479 - 484. 

• Mircea Dan, Lipşa Eugen, Mihailide Mircea, Cercetări privind unele mijloace de 

măsurare a forţei de secţionare a elementelor galvanice, Construcţia de Maşini, 

Bucureşti, ISSN 0573-7419, anul L3, nr.6, 2001, pag. 25 - 27. 

• Mircea Dan, Lipşa Eugen, Mihailide Mircea, Model matematic de calcul al 

unghiului de aşezare la alezare cu ascuţire continuă, Construcţii de Maşini, 

Bucureşti, ISSN 0573-7419, anul L3, nr. 6, 2001, pag. 28 - 29. 

• Mihailide Mircea, Lipşa Eugen, Mircea Dan, Aspecte privind precizia formei 

suprafeţei prelucrate prin frezarea de învăluire,. Construcţii de Maşini, Bucureşti 

ISSN 0573-7419, anul L3, nr. 6, 2001, pag. 23 - 24. 

• Lipşa Eugen, Mircea Dan, Mihailide Mircea, Specific Stress and Displacemant 

(Strain) Cutting Tools Insert, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, publicat de 

Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi’’ Iaşi, Tomul 47, supliment, Maşini-Unelte şi 

Scule, secţia Construcţii de Maşini, ISSN 1582-6392, 2001, pag.101 - 106. 

• Mihalide Mircea, Constantinescu Cristian, Lipsa Eugen, Mircea Dan, Aspects 

sur la construction des outils disques pour rasage avec des elements asambles, 

Buletinul Institutului Politehnic Iaşi publicat de Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi’’ 

Iaşi, Tomul 47 supliment Maşini-Unelte şi Scule, secţia Construcţii de Maşini, ISSN 

1582-6392, 2001, pag. 107 - 112. 

• Mihailide Mircea, Dumitraş Catălin, Lipşa Eugen, Mircea Dan, A study upon the 

Surface Textures obtain in Whirl-Milling Process, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, 

publicat de Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi’’ Iaşi, Tomul 47, Supliment Maşini-

Unelte şi Scule, Secţia Construcţii de Maşini, ISSN 1582-6392, 2001, pag. 113 - 118. 

• Mircea Dan, Lipşa Eugen, Mihailide Mircea, Consideration teoretiques et 

practiques de la sectionnement des elements galvaniques uses, Buletinul Institutului 

Politehnic Iaşi publicat de Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi’’ Iaşi, Tomul 47, 

Supliment Maşini-Unelte şi Scule, Secţia Construcţii de Maşini, ISSN 1582-6392, 

2001, pag. 119 - 124.  

• Mircea Dan, Lipşa Eugen, Mihailide Mircea, Consideration teoretiques et 

practiques au sujet de l’optimisation preliminaire de vitesse de coupe des elements 

galvaniques, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, publicat de Universitatea Tehnică 

,,Gh. Asachi’’ Iaşi, Tomul 47, Supliment Maşini-Unelte şi Scule, Secţia Construcţii 

de Maşini, ISSN 1582-6392, 2001 pag. 125 - 130. 

• Mircea Dan, Lipşa Eugen, Mihailide Mircea, Cercetări privind influenţa unor 

parametri de proces asupra gradului de desfacere a elementelor galvanice uzate, 

Tehnologii moderne, calitate, restructurare, TCMR 2001, vol. 1 ISBN 9975-9638-1-

1, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău 2001, pag. 280 - 283. 

• Lipşa Eugen, Mihailide Mircea, Mircea Dan, Cercetări privind rugozitatea 

alezajelor prelucrate cu alezoare armate cu curburi metalice sinterizate, Tehnologii 

moderne, calitate, restructurare, TCMR 2001, vol.1 ISBN 9975-9638-1-1, 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău 2001, pag. 225 - 228. 

• Mihailide Mircea, Mircea Dan, Lipşa Eugen, L’etude des parametres 

energetiques caracteristiques au fraisage des surfaces cylindriques par des fraises 

d’enveloppement, Tehnologii moderne, calitate, restructurare, TCMR 2001, vol. 1 



ISBN 9975-9638-1-1, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău 2001, pag. 276 - 

279. 

• Mircea Dan, Burlacu Corneliu, Călătoru Victor, Researches on components of 

the galvanic cells splitting machine, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, publicat de 

Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi’’ Iaşi, Tomul 48, Supliment 1, Secţia Construcţii 

de Maşini, ISSN 1011-2855, 2002, pag. 153 - 156. 

• Mircea Dan, Burlacu Corneliu, Călătoru Victor, Researches on the motion 

transformation mechanism within the splitting machine, Buletinul Institutului 

Politehnic Iaşi, publicat de Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi’’ Iaşi, Tomul 47, 

Supliment 1, Secţia Construcţii de Maşini, ISSN 1582-6392, 2001, pag. 153 - 156. 

• Lipşa Eugen, Mircea Dan, Burlacu Corneliu, Calculation model for the teeth from 

the tools with continuous sharpening, vol. Optimum tehnologies, technologic systems 

amd materials in the machines building field, editat de Universitatea din Bacău sub 

egida Academiei române-filiala Iaşi în colaborare cu Universitatea ,,Politehnica’’ 

Bucureşti şi Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi’’ Iaşi, ISSN 1224-7499, pag. 184 - 

189, 2002. 

• Mircea Dan, Croitoru Irina, Lipşa Eugen, Theoretical and experimental 

researches concerning the worn galvanic cells sectioning force, vol. Optimum 

tehnologies, technologic systems amd materials in the machines building field, editat 

de Universitatea din Bacău sub egida Academiei române-filiala Iaşi în colaborare cu 

Universiatea ,,Politehnica’’ Bucureşti şi Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi’’ Iaşi, 

ISSN 1224-7499, pag. 62 - 67, 2002. 

• Mircea Dan, Eugen Lipşa, Corneliu Burlacu, Researches relatif a le procede de 

sectionnement de selements galvaniques. În proceedings of the international 

conference on manufacturing systems ICMaS 2002. Romanian Journal of Technical 

Sciens. Applied Mechanics. Tome 47. Ed. Academiei Române, Bucureşti 2002, pag. 
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