SESIUNEA DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ 2021
Referințe bibliografice pentru
examenul de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte (Nivelurile I și II) şi a experţilor tehnici
în domeniul de atestare tehnico-profesională
Is „instalaţii sanitare aferente construcțiilor, cu excepția instalațiilor de gaze naturale
combustibile și a instalațiilor de gaze petroliere lichefiat”

o

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare

o

Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare

o

Hotărâre nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea
tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi
verificarea calităţii lucrărilor executate NP 133/2013 - Normativ privind proiectarea, execuţia şi
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor aprobat prin O.M.D.R.A.P.
nr. 2.901/04.09.2013 și O.M.D.R.A.P. nr. 6466/2018

o

NP 036/1999 - Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane;

o

P 118-2/2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a II-a Instalatii
de stingere; (O.M.D.R.A.P. nr. 2.463/08.08.2013 si O.M.D.R.A.P. nr. 6026/25.10.2018)

o

I 9 – 2015 - Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente
clădirilor;

o

NP 127 – 2009 – Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme;

o

NP 015 – 1997 – Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a
instalatiilor;

o

P 96 – 2015 - Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice
din clădiri civile, social-culturale şi industriale;

o

GP 106/2004 - Ghid pentru proiectarea, execuția și exploatarea lucrărilor de alimentare cu apă și
canalizare în mediul rural;

o

GT 018/1997 - Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în
exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor;

o

GT 063-2004 - Ghidul criteriilor de performanță a cerințelor de calitate
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții pentru instalații sanitare din clădiri“,

o

I 44 1993Îndrumar pentru soluţii şi măsuri
sanitare în vederea reducerii pierderilor şi risipei de apă

în

exploatarea

instalaţiilor

o

C 56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor;

o

NTPA-001/2002 - Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate
industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali;

o

NTPA-002/2002 - Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare
ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare;

o

H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de
protecție sanitară și hidrogeologică;

o

H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic
a apelor uzate

NOTĂ: reglementărilor tehnice susmenţionate li se asociază, pentru fiecare cerinţă în parte,
standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor.

