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Generalităţi 
Lucrările de laborator, ca formă didactică de instruire a 

viitorului inginer, contribuie la  dezvoltarea gândirii tehnico-
ştiinţifice creatoare a studenţilor, îi ajută să-şi formeze un sistem de 
priceperi şi deprinderi intelectual-tehnice necesare la măsurarea 
diferitor parametri tehnologici (presiune, temperatură, debit etc.) cu 
care se operează în procesul de transport şi distribuţie a gazelor 
combustibile naturale, prelucrarea metrologică a rezultatelor 
experimentale obţinute prin măsurarea directă sau indirectă a 
acestor parametri, precum şi în mânuirea–instrumentarea datelor 
obţinute prin utilizarea aparatului logico-matematic, contribuind 
totodată într-o mare măsură şi la însuşirea tehnicii de cercetare 
ştiinţifică. 

Structura şi conţinutul dării de seamă 

Darea de seamă conturează aspectul teoretico-practic al 
lucrării de laborator. Ea cuprinde următoarele părţi componente: 
nota introductivă, cuprinsul, concluzii, bibliografie.  

În nota introductivă se includ unele aspecte, indicaţii 
generale referitor la subiectul temei de laborator, care permite a 
intra în esenţa cuprinsului. 

Cuprinsul, ca teză a lucrării, include următoarele aspecte: 
• obiectivele de referinţă ale lucrării; 
• necesarul de materiale, utilaje şi instrumente; 
• indicaţii generale; 
• descrierea instalaţiei experimentale; 
• metodica (ordinea) de efectuare a experimentului 

şi fixarea datelor; 
• prelucrarea datelor experimentale. 

Concluziile desemnează o totalizare a deciziilor inginereşti 
luate şi instrumentate în lucrarea dată. De regulă, ele urmează a fi 
concise şi întocmite gramatical inginereşte. 

În bibliografie se indică toate sursele cu privire la cercetarea, 
desfăşurarea şi instrumentarea datelor experimentale. 
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