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REZUMAT 

  Teza conține: 49 pagini, 31 ilustrații, 4 tabele, 26 surse bibliografice. 

  Cuvinte cheie: calitatea betonului, testarea betonului, rezistența la compresiune,clasa 

betonului. 

 

  Obiect de studiu: Calitatea betonului produs și livrat în Republica Moldova. 

 

  Scopul general al tezei: Monitorizarea calității betonului în Republica Moldova. 

  În lucrarea  data a fost efectuată o analiză a calității betonului, în special a fost atinsă 

problema  rezistenței acestuia. Ca scop eliminării acestei probleme este propus 

implementarea unui Laborator mobil.  

 

  Laboratorul mobil presupune un vehicul dotat cu utilaj corespunzător pentru efectuarea 

prelevării, păstrării și testării calității betonului în Republica Moldova.  

 

  Astfel acest Laborator mobil va cutreiera toată țara în lung și lat pentru a preleva beton 

proaspăt  atît de la producătorii autohni de beton cît și de la utilizatori chiar de pe șantierul 

de construcții. Încă o opțiune este ca Laboratorul mobil să poată preleva probe de beton 

proaspăt de la fiecare autobetonieră pe care o întîlnește în cale.  

 

  În lucrarea dată a fost efectuată o analiză de prelevarea a betonului și testare a acestuia 

de către specialiști competenți și o păstrare a probelor conform documentelor normative 

și a persoanelor responsabile de pe șantier (companiile de construcție) sau de la uzina de 

producere. 

 

 

Această lucrare a fost elaborată cu suportul companiei ICȘC”INCERCOM”ÎS. 

 

  



 
 

 

SUMMARY 

 

   The thesis contains: 49 pages, 31 illustrations, 4 tables, 26 bibliographic sources. 

   Keywords: concrete quality, concrete testing, compressive strength, concrete grade. 

 

   Object of study: The quality of concrete produced and delivered in the Republic of 

Moldova. 

   The general purpose of the thesis: Monitoring the quality of concrete in the Republic of 

Moldova. 

   In this paper, an analysis of the quality of the concrete was performed, in particular the 

problem of its strength was addressed. In order to eliminate this problem, it is proposed to 

implement a Mobile Laboratory. 

  The mobile laboratory involves a vehicle equipped with appropriate equipment to perform 

the sampling, storage and testing of concrete quality in the Republic of Moldova. 

  Thus, this mobile laboratory will travel all over the country to take fresh concrete both from 

local concrete producers and from users right from the construction site. Another option is 

for the Mobile Laboratory to be able to take samples of fresh concrete from each concrete 

mixer truck it encounters along the way. 

  In this work, an analysis was taken of the concrete sampling and testing of it by competent 

specialists and a storage of the samples according to the normative documents and the 

responsible persons from the site (construction companies) or from the production plant. 

  This paper was developed with the support of the company ICȘC "INCERCOM" ÎS. 
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INTRODUCERE 

     Conform legii nr.721 din 02.06.1996 privind legea în construcție art.9, toate materialele de 

construcție, toate etapele de concepere, proiectare, exploatare  trebuie să treacă un șir de 

activități pentru a le putea pune în opera. Respectiv producătorii de beton dar și  constructorii 

sunt obligați să monitorizeze calitatea produselor fabricate și cumpărate. Testarea calității 

produselor trebuie efectuată în laboratoare acreditate de către Centrul Național de Acreditare 

“MOLDAC“ sau în cazul uzinelor pot testa calitatea produselor în laboratorul propriu (atestat 

de către Centrul Național de Acreditare “MOLDAC“) dar sunt nevoiți să demonstreze 

imparțialitatea și veridicitatea rezultatelor obținute.   

Nu toți producătorii dispun de laboratoare propii și respective se adresează la laboratoare 

independente, la fel ca și constructorii.    

    Scopul acestei teze de master este  monitorizarea betonului în Republica Moldova. Motivul 

acestui plan de monitorizare este  diferența calității a unui și aceluiași beton, pus în operă de 

către companii  diferite  (producător și prestator), cauzele diferenței acestor rezultate sunt: punea 

în operă a betonului incorectă, utilizarea materiei prime de calitate proastă, dozarea apei mai 

mult de cît este necesar, păstrarea în condiții nefavorabile fără utilizarea aditivilor, nerespectarea 

cerințelor normative de manevrare și transportare etc.  

 

   Obiectivul principal este eleborarea unui laborator mobil  dotat cu echipament performant 

pentru prelevarea și testarea betonului în orice punct al țării.   

   Alt obiectiv este instruirea  specialiștilor pentru a fi  capabili de a preleva betonul corect și al 

testa cu corectitudine în orice punct al țării. La fel unul din obiective este testarea calității 

betonului imparțial și veridic fără a duce la conflicte de interese. Persoanele instruite vor colinda 

uzinele și obiectele de construcție din  Republicii Moldova fără înștiințare și vor preleva betonul.       

În așa mod fiecare va fi obligat și va avea responsabilitate de a produce și de a pune în operă 

betonul corespunzător normelor în vigoare.  Această modalitate va reduce construirea blourilor 

de calitate proastă și va asigura viitorilor locatori o siguranță în locuința în care urmează să 

locuiască, fără primejdii. 
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