
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 

AUTORIZA ŢIE 
T.s. 

Nr. 3908 
Data 08.09.2022 

Se autorizează Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN 

ACTIVITATEA DE CONSTRUCŢII- LABORATOR CLIOCERT S.RL " situat În JUD. 

SUCEAVA, LOCALITATEA MALlNI, Sat Mălini, Str. Oborului, Nr. 960 

aparţinând "S.c. LABORATOR CLIOCERT S.RL " 

Înmatriculată sub Nr J331154112017 C.I.F. R038161365 

având sediul social În JUD. SUCEAVA, LOCALITATEA MALlNI, Sat Mălini, Str. Oborului, 

Nr.960, 

pentru efectuarea de Încercări şi verificări de laborato r, În profilurile şi pentru Încercările din 

anexă. 

Standard de referinţă SR EN ISOIIEC 17025. 

Termen de valabilitate 4 ani 



Anexa 1 - pag. 1 la autorizaţia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE 
CONSTRUCTIl - LABORATOR CLIOCERT S.R.L. situat în JUD. SUCEAVA, LOCALITATEA MALINI, Sat , . 

Mălini , Str. Oborului, Nr. 960 

Nr. 3908/08 .09.2022 

ÎNCERCĂRI AUTORIZATE 

Denumire profil ! Nomcnclator încercări Denumire profil! NQm cnclator Încercări 

ANCFD - Agregate naturale pentru lucrari de CF şi drumuri ANCFD - Agregate naturale pentru lucrari de CF ş i drumuri 

încercări pentru determi narea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea absorb~iei de apă la 

Determinarea formei palti cuielor. Coeficient de fomlă presiune atmosferică 

încercări pentru determinarea caractelisticilor geomcuice ale agregatelor. Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea porozităt i i deschise şi a 

Determinarea granulozită\ ii. Analiza granu l ometrică prin cet:nere densităţii aparente 

încercări pentru detenninarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Metode de încercare a pietrei naturale. Detenninarea rezistenţei la 

Eval uarea părţilor fine. Determinarea ech1valentului de nisip compresiune uniaxia lă 

încercări pentru determinarea caracteristic ilor mecanice şi fizice ale Metode de încercare a pietrei natura le. Determinarea rezistenţei la îngheţ 

agregateJoL Detenninarea densitătii şi a absorbţ iei de apă a gr~nulelor . BBABP - beton, beton armat şi beton precomprimat 
Metoda picnometrică pentru granulele agregatelor care trec prin sila de 4 mm Încercare pe beton întărit. Densitatea betonului Întărit 

şi sunt retinute pe sita de 0,063 mm Încercare pe beton întărit. Pregătirea şi păstrarea epruvetelor pentru încercări 

încercări pentru detenn inarea caracteri sticil or mecanice şi fizice ale de rezistenţă 

agregatelor. Determinarea densităţii şi a absorbţiei de apă a granu lelor. Încercare pe beton întărit. Rezistenţa la compresiune a epruvetelor 

Metoda picnometrică pentru granu lele de agregat care trec prin sita de 31 ,5 Încercare pe beton întărit. Rezistenţa la Încovoiere a epruvetelor 

mm şi sunt reţinute pe sita dc 4 mm Încercare pe beton proaspăt. Eşantionare 

încercăJi pentru determinarea caracteristici lor mecanice şi fizice ale Încercări pe betoane. Determinarea rezisten~ei la înghet-dezghet prin 

agregatelor. Determinarea densită\ii şi a absorbţiei de apă a granulelor. măsurarea varia\ie i rez i stenţei la compresiune 

Detenninarea densitătii granulelor preuscate. de agregat. Metoda picnometri c . D - drumuri 

pentru gt·anule de agregat care trec prin sita de 31,5 mm şi sunt relinute pe Amestecuri de agregate netratate ş i u·atate cu lianti hidraulici. Metode de 

sita de 0,063 rnm. Încercare pentru determinarea în laborator a masei volurnice de referinţă şi a 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale continutului de apă. Compactare Proctor 

agregatelor. Determinarea densitătii şi a absorbpei de apă a granulelor. Deterininarea prin deflectometde a capacităţii pOflante a drumurilor cu 

Metoda cu coş di n sârmă pentru granulele de agregat care trec prin sita de 63 stlUcturi rutiere suple şi semirigide cu deflectometrul cu pârghia Benkelman 

mm şi sunt retinute pe sita de 3 1,5 mm Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri 

ÎllcercăJ·i pentru determinarea caractedsticilor mecanice ş i fizice ale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolrutici. Determinarea caracteristicilor 

agregatelor. Detem1inarea rezistenţei la uzură (micro-Deval) - agregate pentr_ mecanic~ şi de comportare [a imersare În apă şi [a îngheţ. Determinarea 

căi ferate rezistentei la compresiune 

încercăJ·i penu·u detenni narea caracteristic ilor mecanice şi fiz ice ale Mixt.uri asfa[tice. Controlul cal.îtălii lucrătilor executate . Determinarea 

agregatelor. Determinarea rezistenţei la uzu ră (micro-Deval) - agregate pentr absorbţiei de apă 

drumuri Mixtori asfaltice. 'Metode de încercare pentru mixture asfaltice tumate la 

ÎncercăJ·i pentm determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale cald . Prelevarea de carot~din stratul bitontinos aş ternut şi compactat 

agregate!oL Metode pentru determinarea masei volumice în vrac şi a Mixtu ri asfal(Îcc. Metode de încercare pentru mixtUii asfaltice preparate la 

porozităţii intergranulare. Determinarea masei volumice în vrac cald. Încercare Marshal! 

Încercări pentm determinarea caractelisticilor mecanice şi fizice ale Mixturi asfaltÎce. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la 

agregateloL Metode pentru determinarea masei volumice în vrac şi a cald. Determinarea densită~ii aparente a epru vetelor bituminoase. Metoda B 

porozităţi i intergranulare. Detenninarea porozi tă\ i i intergranulare (Densitatea aparentă a epruvete\or În stare saturată, cu suprafaţă uscată) 

ÎllcercăJi pentm determinarea caracteristici lor mecanice şi fiz ice ale Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixtuti asfaltice preparate la 

agregatelor. Metode pentru determinarea rezistentei la sfărâmare. Metoda cald . Determinarea densităţii aparente a epruvetelor bi tuminoase. Metoda D 

Los Angeles (agregate pentru căi ferate) (densitatea epruvetelor pe cale geometri că) 

ÎncercăJ·i pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fiz ice ale Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la 

agregateloL Metode pentru determinarea rezistenţei la sfă;·âmare. Metoda cald. Determinarea grasimilor îmbracămin\ii asfaltice. Măsurare distructivă 

Los Ange!es (agregate pentru drumuri) ; Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la 

Încercări pentm determinarea caractetisticilor termice şi de alterabilitate ale cald . Determinarea rezistentei la traqiune ind irectă a epruvetelor biturrtin:oase 

agregatc!oL Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ 

încercări pentru determinarea proprietă\ilor tcnnice şi de alterabi li tate a le Mixturi asfaltice. Metode de Încercare. con feC\ i onareaf!l~eJ\Wv~ 
agregatelor. Determinarea rez i stenţei la şoc lermic h*~ compactorul cu impact ~ /, . -0 ... 
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Anexa l - pag. 2 la autorizaţia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE 
CONSTRUCŢII - LABORATOR CLIOCERT S.R.L. situat în JUD. SUCEAVA, LOCALITATEA MALINI, Sat 
Mălini, Str. Oborului, Nr. 960 

Nr. 3908/08.09.2022 

ÎNCERCĂRI AUTORIZATE 

Denumire profil ! Nomenclator Încercări Denumire profil I Nomenclator încercări 

D w drumuri MBM - Materiale pentru betoane ş i mortare 

Mi xturi asfaltice. Metode de Încercare. Determinarea granulozi tăţii încercări pentru determinarea caracte!isticilor mecanice şi fi zice ale 

Mixturi asfal tice. Metode de Încercare. Prelevarea de probe dintr-un mijloc agregatelor. Determinarea densităti i ş i a absorbţiei de apă a granulelor. 

de transport încărcat cu mix tură asfaltică Determinarea densitătii granulelor preuscate de agregat. Meroda picnometric 

EP - Elemente de pavaj pentru gran ulc de agregat care trec prin sila de 31 ,5 mm şi sum re~inute pe 

Dale de beton. Cond i ~ i i şi metode de Încercări. Determinarea absorbtiei total sita de 0.063 mm. 

de apă Încercări pentru determinarea carac teristicilor mecanice şi fizice ale 

Dale de beton. Conditii ş i metode de Încercări. Determinarea rezistenţei la agregatelor. Determinarea rezistentei la uzură (micro-Deval) 

Încovoiere şi a încărcării de rupere Încercăr i pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale 

Dale de beton. Conditii şi metode de Încercări. Determinarea rezistentei la agregateloL Metode pentru determinarea masei volu mice În vrac şi a 

îngheţ - dezgheţ cu sare de dezgheţ porazităţii intergranulare. Determinarea masei volu mice în vrac 

Dale de beton. Condiţi i ş i metode de Încercări . Fomlă şi dimensiuni Încercări pentru determinarea caracterist icilor mecanice şi fizice ale 

Elemente de borduri de beton. Condi~ii şi meLOde de încercăJ.i. Determinarea agregatelor. Metode pentru determinarea masei vol umice în vrac şi a 

absorbtiei totale de apă porozităţii intergranulare. Detenninarea porozită\ii intergranulare 

Elemente de borduri de beton. Conditii şi metode de încercăr i. Determ inarea Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale 

rezistenlei la încovoiere agregatelor. Metode pentru determi narea rezis tenţei la sfărâmare. Metoda 

Elemente de borduri de beton. Condi~ii şi metode de încercări. Determinarea Las Angeles 

rezistentei la îngheţ - dezghet cu sare de dezghet Metode de Încercări ale cimenturilor. Determinarea rezisten\elor mecani ce. 

Elemente de borduri de beton. Condi~ii şi metode de Încerdir i. Formă şi Rezistenţa la compresiune 

dimensiuni VNCEC - Verificări nedistructive şi a comportării În exploatare' 

Pavele de beton. Conditii ş i metode de Încercări. Dctenninarea absorbtici construcţiilor 

totale de apă Determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton 

Pavele de beton. Cond i ţ ii şi metode de încercări. Determinarea rez i stenţei la armat. Metoda Pachometrulu i 

înghe~ - dezgheţ cu sare de dezghet Evaluarea rezistentei la compresiune a betonului. încercarea betonul ui prin 

Pavele de beton. Condi ţi i şi metode de încercări. Determinarea rezistentei la metoda nedistruclivă combinată 

întindere prin despicare Încercare pe beton. Determinarea vitezei de propagare a ultrasunetelor 

Pavele de belon. Condilii ş i metode de Încercări . Formă şi .dimensiuni Încercări pe beton în structuri. Încercări nedistructive. Determi narea 

GTF - geotehnică şi teren de fundare indicel ui de recul 

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. încercarea 

Proctor 

Teren de fundare. Determinarea densităţii pământuriloL Metoda cu ştanta 

Teren de fundare. Determinarea umidită~i i În laborator 

IEX C - Incercă ri pentru expertiza rea constructiilor 

ÎncercăJ:i pe beton În structu ri . Carore. Prelevare, examinare şi încercări la 

compresiune. încercarea la compresiune 

Încercări pe beton în structuri. Carate. Prelevare, examinare şi încercări la 

compresiune. Prelevarea earotelor 

MBM - Materiale pentru betoane şi mortare 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. O",ÂNIA • 
~ . ~<:< 

Determinarea granu lozită~ ii. Analiza granulomelrică prin cernere 

JJ. .' '~J;\ Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fiz ice ale I ~ ~ ,~ .'. ,.-, ~ 
( 

i;; b '_.1, . -::;';t! 

agregatelor. Determinarea densităţii şi a absorbtiei de apă a granu lelor. INSPECTO D Al ~ ~ ·, i~s. ? gJ t fJ[f '0 • • r- '1J /ii' ..... ~ 
Metoda picnometrică pentru granulele agregatelor care trec prin sita de 4 mm 'C:: -r"", .f? Q";, 

'1:-> . c.;; . ,,0 ;.~: 
şi sunt retinute pe sita de 0,063 mrn ~"""" O' 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fiz ice ale ( 'Ii PUBllC't. , \')'t. 

agregateloL Determinarea densitătii şi a absorb\iei de apă a granu lelor. 

Metoda pi cnomelrică penCiu granulele de agregat care trec prin sita de 31,5 

mm ş i sunt retinute pe sita de 4 mm 


