Colecţia Buletinul Construcţiilor - 2018
- Indici medii orientativi de actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor
speciale la nivelul trimestrului III 2017 - Aviz PVA nr.57 din 18.12.2017;
BC 1 / 2018
- Ghid privind echiparea construcţiilor hidrotehnice de retenţie cu
aparatură de măsură şi control - MC, indicativ GT 064 -2011
- Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care
transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru
BC 2 / 2018
construcţii;
- Normativ privind evaluarea stării de siguranţă a digurilor de apărare
împotriva inundaţiilor, Indicativ NP 131-2011
- Normativ privind cerinţele de proiectare, execuţie şi monitorizare
a excavaţiilor adânci în zone urbane, indicativ NP 120-2014
BC 3 / 2018
- Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii,
Indicativ NP 074 – 2014
- Normativ privind stabilirea debitelor şi volumelor maxime pentru
calculul
BC 4 / 2018
construcţiilor hidrotehnice de retenţie, Indicativ NP 129-2011;
- Normativ privind analiza şi evaluarea riscului asociat barajelor,
Indicativ NP 132-2011
- Reglementare tehnică "Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanţă
şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice",
BC 5 / 2018
indicativ GP-075-02
- Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi
contracţii mari. Indicativ NP 126/2010
BC 6-7/ 2018 - Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilată,
(număr dublu) Indicativ NP 135 - 2013
- Normativ de proiectare, execuţie şi evaluare la acţiuni seismice a
BC 8 / 2018
lucrărilor hidrotehnice din frontul barat.
Revizuire NP 076-2002, indicativ NP 076-2013
- Evoluţia sectorului de construcţii pe baza indicatorilor reprezentativi la
nivelul trimestrului II 2018
- Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi
postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule,
BC 9-10/ 2018 indicativ NP 004-03
(număr dublu) - Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente
noi în construcţii - P.A.T. 1-2004; Procedura de abilitare a organismelor
elaboratoare de agremente tehnice în construcţii - P.A.T. 2-2004;
Procedura privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii - P.A.T. 32004.
- Evoluţia sectorului de construcţii pe baza indicatorilor reprezentativi la
nivelul trimestrului III 2018
- METODOLOGIE privind stabilirea categoriilor de importanţă a
barajelor - NTLH-021
- METODOLOGIE privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a
barajelor si lacurilor de acumulare - NTLH-022
BC 11-12/ 2018 - METODOLOGIE privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a
(număr dublu) barajelor si digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale NTLH-023
- REGLEMENTARE TEHNICĂ din 6 iunie 2017 "îndrumător privind
cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa
fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", indicativ C 254-2017"
- Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat /
proiectare în clădiri.
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