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Legea 10/1995 privind calitatea in constructii repu
com pletarile ulterioare
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
cu rnodificarile si completarile ulterioare

republicata,

Norme metodologice de apticare a Legii S0/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, aprobate prin ordinul MDRL nr. , cu modificarile
uiterioare
Legea 422l2AU privind protejarea monumentelor
modificarile ulterioare

, republicata, cu

i privind controlul de

HG nr. 3$lz}17-Modificarea HG nr.2ZSl1994 privind Regulamentului
de receptive a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
Regulamentul privind atestarea conformitartii

cu modificarile

pentru constructii
rrile si completarile

constructii, aprobat
pletarile ulterioare

nica de calitate a

4"

tr

6.

7.

Hotdrdrea nr. 49212018 pentru aprobarea Regula
stat al calitdfiiin construcfii

aprobat prin Hotararea Guvernului nr 76611gg7, cu mod
ulterioare

8. Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii
prin Hotararea Guvernului nr.76611gg7, cu modificarile si

9. Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta,

10. Regulamentul privind agrementul tehnic pentru
echipamente noi in constructii, aprobat prin Hotararea (

constructiil or, aprobat
prin Hotararea Guvernului nr. 76611gg7, cu modificarile si pletarile ulterioare

use, procedee si
ului nr.766/1997 cu

modificarile si completarile ulterioare
1 1. Hotararea 74212018 privind modificarea Hotararii ui 92511995 pentru

aprobarea regulamentului de verificare si expertizare
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

l2.HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind de elaborare si
continutul-cadru docurnentatiilor h:hni
obiectiveloriproiectelor de ivestitii finantate din fonduri publ

13. Legea 9812016 privind achizitiite publice
14. cR6-2013 - cod de proiectare pentru structuri din zidarie
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15. NP1 12-2a14-Normativ pentru proiectarea structurilor de
16.P59-1986 lnstructiuni tehnice pentru proiectarea si

sudate a elementelor din beton
17.CR 2-1-1.1-2013 Cod de proiectare a constructiilor cu

armat
18. P100/1-2006 Cod de proiectare seismica -partea 1

pentru cladiri
19. P10011-2013 Cod de proiectare seismica - prevederl de
20.Pl00/3-2008 Cod de proiectare seismica partea a lll a

pentru evaluarea seismica a cladirilor existente
21 . NE008-1997 Normativ pentru imbunatatirea tencuielilor
22. NE-01212'2010 Normativ pentru producerea betonutui si

beton, beton armat, beton precomprimat-partea I : Execu
23. NP 12o-2o14 Normativ privind cerintele de proiectare si

adanci in zone urbane
24. NE-036-2O14 Cod de practica privind executarea si

lucrarilor de zidarie
25. 5T-009-2011 Specificatie tehnica privind produse din

cerinte si criterii de performanta
26. C16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a I

a instalatiilor aferente
27.c56-1985 Normativ pentru verificarea calitatilor betonului

constructii si instalatii aferente
28. P118-1999 Normativ privind siguranta ta foc a
29.C107|O-2OO2 Normativ pentru proiectarea $i

termice la cladiri
30.c149-1987 lnstructiuni tehnice privind prooedeele de

pentru elementele de beton si beton armat
31 . c155-2013 Normativ privind prepararea si utilizarea

usoare
32. NP040-2002 Normativ privind proiectarea,

hidroizolatiilor la cladiri

tsibliografia nu este exhaustiva, candidatii vor studia I
raport cu modificarile intervenite pana la data sustinerii

gef seru.RUNOS,
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