Colectia Buletinul Constructiilor 2013
BC 1/2013
BC 2/2013
BC 3/2013*
BC 4-5/2013
vol.1/2*
BC 4-5/2013
vol. 2/2*
BC 6/2013
BC 7/2013
BC 8/2013
BC 9/2013
BC 10/2013
BC 11/2013
BC 12/2013

BC 13-14/2013
BC 15/2013

Reglementare tehnic „Ghid privind proiectarea i executarea
lucr rilor de reabilitare termic a blocurilor de locuin e”,
Indicativ GP 123 – 2013
Reglementare tehnic "Normativ privind securitatea la incendiu a
construc iilor, Partea a II-a - Instala ii de stingere", Indicativ P118/2-2013
Reglementare tehnic : „Cod de proiectare seismic - Partea I –
Prevederi de proiectare pentru cl diri”, indicativ P 100 - 1/2013
Reglementare tehnic : „Cod de proiectare seismic - Partea I –
Prevederi de proiectare pentru cl diri”,
Indicativ P 100 - 1/2013 – Anexele A÷H
Reglementare tehnic : „Cod de proiectare seismic - Partea I –
Prevederi de proiectare pentru cl diri”,
Indicativ P 100 - 1/2013 – Anexele I÷J
Reglementare tehnic : Normativ privind adaptarea cl dirilor civile i
spa iului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap,
indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000
Reglementare tehnic : Ghid privind produse de finisare peliculogene
utilizate în construc ii indicativ GE 056-2013
Reglementare tehnic : „Cod de proiectare a construc iilor cu
pere i structurali de beton armat”, indicativ CR 2 . 1 . 1-1/2013
Reglementare tehnic : Normativ privind producerea betoanelor u oare Indicativ C 155 - 2013
Reglementare Tehnic : "Ghid privind produse de finisare ceramice
utilizate în construc ii, Indicativ GE 058 - 2012 – Comasare / Revizuire
C6 - 1986, C 223 – 1986, GP 073 - 2002”
Reglementare Tehnic : „Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de
înalt rezisten în zone seismice”, indicativ GP 124 - 2013
Reglementare Tehnic :
Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate
în construc ii. comasare/revizuire C4 – 1977, C174 – 1979, C55 –
1974 indicativ: GE 055-2012
Reglementare Tehnic :
Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor
Reglementare Tehnic :
"Normativ privind stabilirea înc rc rilor i grup rilor de înc rc ri pentru
construc iile hidrotehnice de reten ie", indicativ NP 130-2013

* BC 3, BC 4-5 vol.1/2 i BC 4-5 vol.2/2 nu se comercializeaz decât la set = 300 lei.

90.00 lei
(ap rut)
100.00 lei
(ap rut)
100.00 lei
(ap rut)
100.00 lei
(ap rut)
100.00 lei
(ap rut)
60.00 lei
(ap rut)
50.00 lei
(ap rut)
60.00 lei
(ap rut)
50.00 lei
(ap rut)
50.00 lei
(ap rut)
60.00 lei
(ap rut)
60.00 lei
(ap rut)
150.00 lei
(ap rut)
70.00 lei
(ap rut)

Buletinul Construc iilor 2014cuprinde:
BC nr.1/2014

Lista auditorilor atesta i pân la data de 01.10.2014

BC nr.2/2014

Lista exper ilor tehnici atesta i pân la data de 15 octombrie 2014

BC nr.3/2014
BC nr.4/2014
BC nr.5/2014

BC nr.6/2014

BC nr.7-8/2014

BC nr.9/2014

BC nr.10/2014

BC nr.11/2014

BC nr.12-13/2014

BC nr.14-15/2014

Lista verificatorilor de proiecte atesta i pân la data de 15 octombrie
2014
Lista cuprinzând indicativele de referin ale standardelor române care
transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor
pentru construc ii
Reglementare tehnic : Cod de proiectare pentru structuri din zid rie,
Indicativ CR 6 - 2013
Completare reglementare tehnic : „Cod de proiectare. Bazele
proiect rii construc iilor”, indicativ CR 0 -2012;
Completare reglementare tehnic : „Cod de proiectare. Evaluarea
ac iunii z pezii asupra construc iilor”, indicativ CR 1-1-3/2012;
Completare reglementare tehnic : „Cod de proiectare. Evaluarea
ac iunii vântului asupra construc iilor”, indicativ CR 1-1-4/2012.
Modificare i completare „Partea a 3-a – Normativ privind calculul
performan elor termoenergetice ale elementelor de construc ie ale
cl dirilor, indicativ C 107/3” din cadrul Reglement rii tehnice
"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie
ale cl dirilor, indicativ C 107-2005” aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor, construc iilor i turismului nr. 2055/2005;
Normativ privind acustica în construc ii i zone urbane,
Indicativ C 125–2013 :
a) „Partea I – Prevederi generale privind protec ia împotriva
zgomotului, indicativ C 125/1–2013”, prev zut în anexa nr. 1;
b) “Partea a II-a – Proiectarea i execu ia m surilor de izolare fonic i a
tratamentelor acustice la cl diri, indicativ C125/2-2013”, prev zut în anexa
nr.2;
c) “Partea a III-a – M suri de protec ie împotriva zgomotului la cl diri de
locuit, social-culturale i tehnico-administrative,
indicativ C125/3-2013”, prev zut în anexa nr. 3;
d) “Partea a IV-a – M suri de protec ie împotriva zgomotului la zone urbane,
indicativ C125/4-2013”, prev zut în anexa nr. 4.

50.00 lei
(ap rut)
50.00 lei
(ap rut)
70.00 lei
(ap rut)
50.00 lei
(ap rut)
100.00 lei
(ap rut)
100.00 lei
(ap rut)

2 volume
a câte
100.00 lei
(ap rut)

100.00 lei
(ap rut)

Reglementare tehnic "Ghid privind inspec ia sistemelor de
climatizare în cl diri", indicativ GEx 009 – 2013
80.00 lei
Reglementare tehnic "Ghid privind inspec ia energetic a
(ap rut)
cazanelor i a sistemelor de înc lzire din cl diri",
Indicativ GEx 010 – 2013
Reglementare tehnic „Normativ privind documenta iile
geotehnice pentru construc ii”, indicativ NP 074 - 2014
100.00 lei
(ap rut)
Reglementare tehnic „Normativ privind proiectarea geotehnic a
lucr rilor de epuizmente” indicativ NP 134 - 2014
Completare reglementare tehnic
„Cod de proiectare seismic – Partea a III a – Prevederi pentru
100.00 lei
evaluarea seismic a cl dirilor existente”, indicativ P 100 – 3/2008,
(ap rut)
aprobat prin Ordinul ministrului dezvolt rii regionale i locuin ei nr.
704/09.09.2009
Reglementarea tehnic "Normativ privind proiectarea, execu ia i
80.00 lei
exploatarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare a localitatilor.
+
Indicativ NP 133-2013"
100.00 lei
(2volume)
"Partea I : Sisteme de alimentare cu ap a localit ilor.
(ap rut)
"Partea a II-a: Sisteme de canalizare a localit ilor.

Buletinul Construcţiilor 2015 cuprinde:
BC nr.1/2015
BC nr.2/2015
BC nr.3/2015
BC nr.4/2015

BC nr.5/2015

BC nr.6/2015
BC nr.7/2015

BC nr.8/2015

BC nr.9/2015

BC nr.10/2015

BC nr.11/2015

BC nr.12/2015

BC nr. 13/2015

BC nr.14/2015
BC nr.15/2015

Normativ privind proiectarea geotehnică a ancorajelor în teren,
Indicativ NP 114-2014
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor
acoperişurilor în pantă la clădiri, Indicativ NP 069 - 2014
Normativ privind evaluarea stabilității la alunecare a barajelor de
beton. Indicativ NP 136/1-2014 5
Reglementare tehnică - „Ghid privind controlul lucrărilor de
compactare a pământurilor necoezive”, indicativ GT 067 - 2014
 Reglementare tehnică - Soluţii cadru privind reabilitarea termo –
higroenergetică a anvelopei clădirilor de locuit existente –
Indicativ SC 007 – 2013
 Reglementare tehnică - „Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea
elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă
pretensionate” – Indicativ C 133-2014
Reglementare tehnică – „Ghid privind proiectarea şi execuţia
acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente” - indicativ GP 120-2013
Reglementare tehnică – "Normativ pentru proiectarea, executarea şi
exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (revizuire şi comasare
normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002)", indicativ I 13-2015
 Reglementare tehnică – "Procedură pentru inspecţia tehnică a
staţiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane şi
lucrări de drumuri", indicativ PCC 018 - 2015
 Reglementare tehnică – „Procedură pentru inspecţia tehnică a
staţiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de
drumuri şi aeroporturi“, indicativ PCC 019 – 2015
Reglementare tehnică – "Normativ privind securitatea la incendiu a
construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi
avertizare", indicativ P118/3-2015
Reglementare tehnică – „Specificaţie tehnică privind cerinţele tehnice
specifice pentru echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de
reducere a zgomotului“, indicativ ST 052‐2014
Reglementare tehnică – specificaţie tehnică privind protecţia
elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi.
Cerinţe, criterii de performanţă şi măsuri de prevenire şi combatere
Indicativ ST 049-2014
Reglementare tehnică – „Îndrumar privind mentenanța echipamentelor
tehnologiceaflate în exploatare, pentru asigurarea calității lucrărilor de
construcții”, indicativ NE 003-2015
 Reglementare tehnică – „Procedură pentru inspecţia tehnică a
staţiilor pentru prepararea betoanelor”, indicativ PCC 020 - 2015
 Reglementare tehnică – „Procedură pentru inspecţia tehnică a
echipamentelor pentru debitarea, îndreptarea şi fasonarea barelor
de oţel beton folosite în construcţii”, indicativ PCC 021 - 2015
Reglementare tehnică – Normativ privind proiectarea, execuţia şi
exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi
comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996) - Indicativ I 9-2015
Reglementare tehnică – "Ghid privind utilizarea surselor regenerabile
de energie la clădirile noi şi existente", indicativ Gex 13-2015

60.00 lei
(apărut)
60.00 lei
(apărut)
60.00 lei
(apărut)
60.00 lei
(apărut)

100.00 lei
(apărut)

80.00 lei
(apărut)
100.00 lei
(apărut)

70.00 lei
(apărut)

80.00 lei
(apărut)
70.00 lei
(apărut)
100.00 lei
(apărut)
80.00 lei
(apărut)

80.00 lei
(apărut)

100.00 lei
(apărut)
100.00 lei
(apărut)

Buletinul Construc iilor 2016 cuprinde:
BC nr.1/2016
BC nr.2/2016
BC nr.3/2016
BC nr.4/2016
BC nr.5/2016

BC nr.6/2016

BC nr.7/2016

BC nr.8/2016
BC nr.9/2016
BC nr.10/2016

Lista Reglement rilor Tehnice în Construc ii - Lista actualizat
la data de 01.01.2016
Ghid pentru proiectarea i executarea instala iilor de canalizare a
apelor meteorice în cl diri civile, social-culturale i industriale.
(Revizuire Reglementarea tehnic P 96-1996) - Indicativ P 96-2015
Reglementare tehnic : "Ghid privind proiectarea i execu ia
consolid rii structurilor în cadre din beton armat cu pere i turna i in
situ", indicativ GP 079-2014
Reglementare tehnic "Ghid privind inspec ia energetic a cazanelor i
a sistemelor de înc lzire din cl diri", indicativ GEx 010 – 2013
Reglementare tehnic "Ghid privind inspec ia sistemelor de
climatizare în cl diri", indicativ GEx 009 – 2013
Reglementare tehnic „Procedur pentru inspec ia tehnic a
echipamentelor pentru punerea în oper a mixturilor asfaltice la
lucr ri de drumuri i aeroporturi”, indicativ PCC 022 - 2015
Reglementare tehnic „Procedur pentru inspec ia tehnic a
echipamentelor pentru transportul i punerea în oper a betonului”,
indicativ PCC 023 - 2015
Reglementare tehnic „Procedur pentru inspec ia tehnic a
echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea i finisarea
lucr rilor de p mânt specifice la drumuri, aeroporturi i funda ii
speciale”, indicativ PCC 024 – 2015
“Analiza cost-beneficiu pentru proiectele de investi ii realizate din
fonduri publice. indicatori, categorii de obiective de investi ii, exemple
de calcul”
Lista cuprinzând indicativele de referin ale standardelor române care
transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor
pentru construc ii
Normativ privind Cerin ele de Proiectare, Execu ie i Monitorizare a
Excava iilor Adânci în Zone Urbane, Indicativ NP 120 / 2014

BC nr.11/2016

Lista auditorilor energetici atesta i pân la data de 8 noiembrie 2016

BC nr.12/2016

Lista exper ilor tehnici atesta i pân la data de 1 noiembrie 2016

BC nr. 13/2016

Lista verificatorilor de proiecte atesta i pân la data de 3 martie 2017

BC nr.14-15 /2016

Lista responsabililor tehnici cu execu ia atesta i pân la data de 31
decembrie 2015 (2 volume – nu se vând separat)

80.00 lei
(ap rut)
80.00 lei
(ap rut)
80.00 lei
(ap rut)
80.00 lei
(ap rut)
80.00 lei
(ap rut)
80.00 lei
(ap rut)

80.00 lei
(ap rut)
100.00 lei
(ap rut)
80.00 lei
(ap rut)
80.00 lei
(ap rut)
60.00 lei
(ap rut)
60.00 lei
(ap rut)
100.00 lei
(ap rut)
80.00 lei +
80.00 lei
(ap rut)

Colecţia Buletinul Construcţiilor - 2017
BC 1 / 2017
BC 2 / 2017
BC 3 / 2017
BC 4 / 2017
BC 5 / 2017
BC 6 / 2017

BC 7 / 2017

BC 8 / 2017

BC 9 / 2017
BC Ediţie
Specială

BC 10 / 2017

BC 11 / 2017

BC 12 / 2017

Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei betonului din construcţiile
existente. Exemple de aplicare; Indicativ NP 137
Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă,
Indicativ NP 112 - 2014
Ghid de proiectare privind lucrările subterane cu aplicaţii în hidrotehnică şi
transporturi. Alcătuire constructivă, calculul sprijinirii şi cămăşuielii.
Indicativ GP 125-2014
Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei.
Indicativ GP 127-2014
Reglementare tehnică - Ghid privind proiectarea geotehnică.
Indicativ GP 129-2014
Reglementare tehnică - Cod de practică privind executarea şi
urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie. Indicativ NE 036-2014
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru
comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei
89/106/CEE a Consiliului
Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care
transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru
construcţii
Reglementare tehnică: „Ghid privind recepţia lucrărilor de montaj şi
finisare a subansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subţiri
pentru montaj uscat” - Indicativ GE 059/2016
Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării
tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005
Reglementări tehnice:
- Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de
construcţie aparente - lemn, beton, cărămidă, piatră naturală şi artificială indicativ GE 030 – 2014
- Ghid privind reabilitarea utilitară si funcţională a acoperişurilor la clădirile
existente - Indicativ GP 122-2014
- Reglementare tehnică: „Ghid de proiectare şi execuţie privind protecţia
împotriva coroziunii”, indicativ GP 121 – 2013 - Partea I - proiectarea şi
execuţia protecţiei împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel,
indicativ GP 121/1 -2013
- Reglementare tehnică: „Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de
lucru si definitive la construcţiile hidrotehnice”. Indicativ GP 126-2014;
- Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor
pentru cerinţa fundamentală „rezistenţă mecanică si stabilitate”,
indicativ C 254 - 2017

90.00 lei
(apărut)
100.00 lei
(apărut)
90.00 lei
(apărut)
100.00 lei
(apărut)
150.00 lei
(apărut)
100.00 lei
(apărut)
90.00 lei
(apărut)
90.00 lei
(apărut)
90.00 lei
(apărut)
gratuit
(apărut)

100.00 lei
(apărut)

100.00 lei
(apărut)

100.00 lei
(apărut)

