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Legislația, reglementările și standardele aplicabile în execuția lucrărilor: 
 

➢ Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare. 
➢ Legea 98/2016 - privind Achiziţiile Publice. 
➢ HG 395/2016 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achiziţie publică/Acordului 
cadru din Legea nr. 98/2016. 

➢ Legea 319/ 2006 - Legea securității și sănătății în muncă. 
➢ Hotărârea 300/2006 privind cerinţele minime de securitatea și sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile. 
➢ Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului. 
➢ Ordinul comun M.I. si M.T. nr. 1112/411/2000 privind Instituirea restricțiilor de 

circulație. 
➢ Hotărârea 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcții. 
➢ Regulamentul privind recepția construcțiilor aprobat prin Hotărârea nr. 343/2017 

pentru modificarea HG nr.273/1994. 
➢ Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat 

prin HG nr.766/1997, cu modificările și completările ulterioare. 
➢ Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 

execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
925/1995. 

➢ Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcțiilor pentru 
transporturi. 

➢ Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundațiilor. 
➢ Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton 

armat şi beton precomprimat 
➢ Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente 
➢ Hotărâre  Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 
     privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-  

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri  
publice 

➢ O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

➢ STAS 863 – 1985 “ Lucrari de drumuri.Elemente geometrice ale traseelor” 

➢ STAS 10144/1-90 “Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare”. 

➢ STAS 10144/2-91 “Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescripții de 
proiectare.” 

➢ STAS 101444/3-91 “Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.” 

➢ SR 10144/4-95 “Amenajarea intersectiilor de strazi. Clasificare si prescriptii de 
proiectare.” 

➢ STAS 10144/5-89 “Calculul capacitatii de circulatie a strazilor.” 
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➢ STAS 10144/6-89 “Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi.” 

➢ STAS 2914 - Terasamente - condiţii tehnice generale de calitate; 

➢ STAS 12253 - Straturi de formă - condiţii tehnice generale de calitate; 

➢ SREN 13251/2001 - Geotextile şi produse înrudite . Caracteristici solicitate 
pentru utilizarea în lucrări de terasament, fundaţii şi structuri de susţinere. 

➢ SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic 
pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri 

➢ STAS 6400 Straturi de bază si de fundaţii;  

➢ STAS 2900 - Lăţimea drumurilor; 

➢ STAS1598 / 1,2 - încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi 
modernizări de drumuri; 

➢ SR EN 13108-1:2006/AC:2008 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. 
Betoane asfaltice (pentru straturi de uzură, de legătură şi de bază); 

➢ SR EN 13108-5:2006 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură 
asfaltică stabilizată. 

➢ SR EN 13108-7:2006 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură 
asfaltică poroasă (drenantă). 

➢ PD177 / 2001 - Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple şi 
semirigide ( metoda analitica ); 

➢ NP116/ 2004 – Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple 
pentru strazi 

➢ STAS 1709/1-1990. “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de 
drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.” 

➢ STAS 1709/2-1990. “ Actiunea fenomenului de inghet-dezghet in lucrari de 
drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de 
calcul.” 

➢ STAS 1848/1, 2, 3 (Siguranta Traficului – Semnale Rutiere); 

➢ STAS 1848/7 (Siguranta Traficului – Marcaje Rutiere). 

➢ Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de 
proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice". Indicativ AND 605-
2016 
➢ Orice alte norme tehnice și standarde românești în vigoare, precum și cele care 

vor apărea sau vor face obiectul revizuirilor în perioada de derulare a 
contractului. 
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