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Prezentele indicații metodice sunt destinate studenților de la 
specialitatea Ingineria materialelor și articolelor de construcții,
0722.2, pentru efectuarea lucrărilor practice la disciplina 
Verificarea calității și evaluarea conformității materialelor de 
construcții. 

Indicațiile metodice pot fi folosite de studenții specialităților 
licență: Design interior, 0212.2; Arhitectură, 0731.1; Planificare

urbană și regională, 0731.4; Căi ferate, drumuri și poduri, 0732.2; 

Alimentări cu apă, canalizări, 0732.3; Ingineria sistemelor termice, 

de gaze și climatizare pentru clădiri, 0732.4, și master: Drumuri,

materiale și mecanizare în construcții, Managementul sistemelor de 

inginerie sanitare și protecția mediului, Ingineria instalațiilor de 
asigurare a microclimei în clădiri. 
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Indicațiile metodice au fost discutate și aprobate pentru editare la 
ședința Consiliului Facultății Urbanism și Arhitectură, proces-verbal nr.9 
din 20.06.22. 
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1. GENERALITĂȚI

Scopul lucrărilor practice constă în aprofundarea cunoștințelor 

obținute de către studenți în cursul anului de învățământ în 

domeniul verificării calității și certificării materialelor de construcții 

conform documentelor normative în vigoare, inclusiv documentelor 

normative europene, conform Legii nr.235 din 01.12.2011 privind 

activitățile de acreditare și de evaluare a conformității și a 

Regulamentului privind procedura generală de evaluare a 

conformității produselor pentru construcții, conform Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova  nr.913 din 25.06.2016. 

Obiectivele:

• determinarea etapelor de certificare la întreprinderile de
producție a materialelor de construcții; 

• determinarea metodelor de evaluare a materialelor de
construcții; 

• lucrul independent al studentului cu standardele în vigoare și
literatura tehnică. 

2. TEMELE LUCRĂRILOR PRACTICE
1. Proceduri de inițiere a certificării
2. Planul de evaluare a procesului de producere
3. Prelevarea, încercarea, determinarea metodelor de evaluare a

probelor 
4. Evaluarea procesului de producere
5. Analiza documentelor și eliberarea certificatului de

conformitate 
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