
Cuprins 

Nr. crt.  Indicativ Titlu Inlocuieste 

Reglementari tehnice in vigoare conexe domeniilor de autorizare 

1. NP 122-2010 Normativ privind determinarea valorilor caracteristice 

si de calcul ale parametrilor geotehnici  

  

2. P 59-1986 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea 

armarii cu plase sudate a elementelor de beton  

  

3. P 73-1978 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea 

recipientilor din beton armat si beton precomprimat 

pentru lichide. Imbunatatiri la P 73–1978.  

  

4. P 83-1981 Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea 

constructiva a structurilor compuse beton-otel  

P 98–1974 

5. CR 2-1-1.1-

2013 

Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali 

de beton armat 

CR 2-1.-

1.1/2005  

6. P 100-1/2006 Cod de proiectare seismica – Partea I–Prevederi de 

proiectare pentru cladiri  

P 100/1-2004 

7. NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede 

groase si subtiri  

  

8. NE 025-2003 Normativ privind interventii de urgenta la 

imbracaminti  bituminoase pe timp friguros 

  

9. AND 582-2002 Normativ privind proiectarea si executia pietruirii 

drumurilor de pamant. Conditii tehnice de calitate  

  

10. GP 081-2003 Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor 

mici din elemente prefabricate in zone rurale  

  

11. C 14-1982 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu 

agregate usoare la lucrarile de zidarie  

  

12. C 142-1985 Normativul pentru executarea si receptionarea 

termoizolatiilor la elementele de instalatii. 

  

13. C 155-2013 Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor 

cu agregate usoare  

  

14. C 172-1988 Instructiuni tehnice pentru prinderea si montajul 

tablelor metalice profilate la executarea invelitorilor si 

peretilor. 

  

15. C 196-1986 Instructiuni tehnice pentru folosirea pamanturilor 

stabilizate la lucrarile de fundatii. 

  

16. C 200-1981 Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului 

in constructii ingropate prin metoda carotajului sonic  

  



17. O.M.T. 

49/27.01.1998 

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea 

strazilor localitatile urbane  

  

18. ST 042-2002 Specificatie tehnica privind ancorarea armaturilor cu 

rasini sintetice la lucrarile de consolidare a 

elementelor si structurilor din beton armat-proiectare, 

executie  

  

19. NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede 

groase si subtiri  

  

20. NE 033-2005 Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor    

21. NP 116-2004 Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide 

si suple pentru strazi  

  

22. NP 102-2004 Normativ pentru proiectarea si montajul peretilor 

cortina pentru satisfacerea cerintelor de calitate 

prevazute de Legea nr. 10/1995  

  

23. NP 113-2004 Normativ privind proiectarea, executia, monitorizarea 

si receptia peretilor ingropati  

  

24. NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor 

bituminoase ale acoperisurilor cladirilor  

  

25. CD 29-1979 Instructiuni tehnice departamentale pentru 

proiectarea si executarea fundatiilor pentru lucrarile 

de drumuri din pamanturi stabilizate cu ciment  

  

26.  Normele tehnice privind conditiile de proiectare si 

amplasarea constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor 

de publicitate in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, 

viaducte, in tuneluri rutiere, precum si amenajare a 

cailor de acces la drumurile publice  

  

27. ST 022-1999 Specificatie tehnica privind proiectarea, executia si 

exploatarea drumurilor comunale si vicinale cu o 

singura banda de circulatie din mediul rural  

  

28. ST 052-2014 Specificatie tehnica privind  cerintele tehnice pentru 

echiparea cailor de trafic rutier cu dispozitive de 

reducere a zgomotului 

  

29. PCC 018/019-

2015 

Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor pentru 

producerea agregatelor minerale pentru betoane si 

lucrari de drumuri 

Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor pentru 

prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrari de 

drumuri si aeroporturi. 

  



30. PCC 020/023-

2015 

Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor pentru 

prepararea betoanelor 

Procedura pentru inspectia tehnica a echipamentelor 

pentru transportul si punerea in opera a betonului  

  

31. PCC 021-2015 Procedura pentru inspectia tehnica a echipamentelor 

pentru debitarea, indreptarea si fasonarea barelor de 

otel beton folosite in constructii  

  

32. PCC 022-2015 Procedura pentru inspectia tehnica a echipamentelor 

pentru punerea in opera a mixturilor asfaltice la 

lucrari de drumuri si aeroporturi 

  

33. PCC 024-2015 Procedura pentru inspectia tehnica a echipamentelor 

tehnologice pentru executarea, profilarea si finisarea 

lucrarilor de pamant specific la drumuri, aeroporturi 

si fundatii speciale  

  

34. P 95-1977 Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si  

constructii speciale  

  

35. GE 032-1997 Normativ privind executarea lucrarilor de intretinere 

si reparatii la cladiri si constructii speciale  

  

36. NP 035-1999 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, 

subansamblurilor si elementelor componente ale 

constructiilor. Interventii la structuri  

  

37. MP 031-2003 Metodologie privind programul de urmarire in timp a 

comportarii constructiilor din punct de vedere al 

cerintelor functionale  

  

38. GP 079-2014 Ghid privind proiectarea si executia consolidarii 

structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati 

in situ  

  

39. GE 009_1997 Ghid privind executia decuparilor si perforarilor in 

elementele de constructii din beton si beton armat  

  

  


