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MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR 

 MD-2005, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, Tel. 20 45 69; 20 45 81; Fax 22-07-48 
E-mail: mdrc@mdrc.gov.md, WEB: www.mdrc.gov.md 

 FOAIE INFORMATIVĂ  NR. 01/2012 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a lansat o campanie de informare continuă a autorităţilor publice, 
întreprinderilor, societăţii profesionale, despre principalele activităţi şi noutăţi în domeniile sale de activitate. Prin Foi 
informative se intenţionează de sporit transparenţă informaţională şi de facilitat îmbunătăţirea activităţilor în domeniile de 
competenţă ale Ministerului. 

1 DOCUMENTE NORMATIVE APROBATE 

 În anul 2011 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a aprobat următoarele 
documente normative în construcţii: 

1. Cod practic în construcţii CP G.03.03–2011 "Proiectarea şi montarea conductelor 
subterane de alimentare cu apă din ţevi de masă plastică cu fibre din sticlă". 

2. Cod practic în construcţii CP G.03.04–2011 "Proiectarea, montarea şi exploatarea 
sistemelor de canalizare interioară din ţevi din polipropilenă". 

3. Cod practic în construcţii CP G.03.05–2011 "Proiectarea şi montarea sistemelor 
interioare de alimentare cu apă şi încălzire a clădirilor din ţevi de cupru (aramă)". 

4. Cod practic în construcţii CP G.03.06–2011 "Proiectarea şi montarea conductelor 
subterane de canalizare din ţevi plastice armate cu fibre de sticlă". 

5. Normativ în construcţii NCM G.05.02–2011 "Staţii, posturi şi monoblocuri pentru 
alimentarea autovehiculelor cu hidrocarburi gazoase lichefiate (HGL)". 

6. Cod practic în construcţii CP C.04.02–2011 "Elemente de închidere din plăci de 
gipscarton". 

7. Cod practic în construcţii CP C.04.03–2011 "Elemente din plăci de ipsos cu nut şi 
feder". 

8. Cod practic în construcţii CP D.02.03–2011 "Ghid privind folosirea lianţilor pe bază de 
bitum şi cauciuc pentru construcţia şi reparaţia îmbrăcăminţilor drumurilor (pentru uz 
experimental)". 

9. Cod practic în construcţii CP D.02.04–2011 "Ghid privind tehnologia armării 
îmbrăcăminţilor din beton asfaltic cu adaosuri de fibre din roca de bazalt la construcţia şi 
reparaţia drumurilor" 

10. Normativ în construcţii "Regulamentul Organismului de agrementare tehnică pentru 
produse,procedee şi echipamente noi în construcţii". 

11. Normativ în construcţii "Regulamentul Comisiei  interdepartamentale  de agrement 
tehnic pentru produse,procedee şi echipamente noi în construcţii". 

12. Normativ în construcţii NCM L.01.02–2011 "Norme de deviz pentru lucrări de montare 
a utilajelor. Indicatorul nr. 20. Utilaje de semnalizare, centralizare, blocare şi reţeaua de 
contract în transportul feroviar". 

13. Normativ în construcţii NCM L.01.02–2011 "Norme de deviz pentru lucrări generale şi 
lucrări speciale de construcţii. Indicatorul nr. 28. Căi ferate". 

14. Normativ în construcţii "Indicatorul de norme de manoperă pentru verificarea şi 
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curăţarea coşurilor de fum şi canalelor de ventilare „VCc”. 

15. Modificarea nr. 16 la Indicatoarele de norme de deviz „C”, „D”, „P” (ordinul MCDR 
nr. 30 din 25.05.2011, Monitorul Oficial, 2011, nr. 91-94, art. nr. 573). 

16. Modificarea nr. 17 la Indicatoare de norme de deviz „Ts”, C” 

17. Modificarea nr. 18 la Indicatoare de norme de deviz „RpC”, „RpD”, „Ts”. 

 

În anul 2012 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a aprobat următoarele 
documente normative în construcţii: 

1. Documentul normativ NCM L.02.09–2012 "Norme de deviz pentru lucrări de reparaţie a 
utilajelor. Indicatorul "MRAs". Reparaţie capitală şi modernizare a ascensoarelor". 

2. Documentul interpretativ privind cerinţele esenţiale din H.G. nr. 226 din 29.02.2008 
"Rezistenţa mecanică şi stabilitate". 

 

Documentele normative aprobate pot fi obţinute la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în 
Construcţii "INCERCOM" Î.S. Adresa: mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/1, tel.: 776925 

2 PROIECTE DE DOCUMENTE NORMATIVE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ 

 În prezent sunt elaborate şi supuse consultărilor publice următoarele proiecte de documente 
normative: 

1. Proiectul Legii privind performanţa energetică a clădirilor. 

2. Proiectul Foii de parcurs pentru eficienţa energetică a clădirilor. 

3. Regulamentul privind reparaţii preventiv-planificate ale ascensoarelor. 

4. Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor. Indicatorul DTAs. Deservire 
tehnică şi reparaţie a ascensoarelor. 

5. Modificarea nr. 22 la Indicatoarele de norme de deviz în construcţii "C", "RpC". 

6. Modificarea nr. 21 la Indicatoarele de norme de deviz în construcţii "C", "D", "Iz", 
"RCs", "RpE", "Ts", "nr.8". 

7. Modificarea nr. 20 la Indicatoarele de norme de deviz în construcţii "Ac", "Iz", "S", "V", 
"nr.8". 

8. Modificarea nr. 19 la Indicatoarele de norme de deviz în construcţii "C", "D", "Iz", "Ts". 

9. Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor pentru întreţinerea serviciului 
beneficiarului. 

10. Instrucţiuni privind determinarea valorii cheltuielilor de achiziţionare-depozitare în 
construcţii. 

11. Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor de 
construcţii. 

Proiectele documentelor normative menţionate mai sus pot fi consultate pe pagina-web a 
Ministerului: www.mdrc.gov.md, rubrica "transparenţa decizională". 
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3 INFORMAŢII UTILE 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor consideră că pentru activitatea dvs. vor fi 
utile următoarele informaţii: 

1. Scrisoare explicativă a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 05-26/874 
din 26.04.2012 "Cu privire la unele aspecte de aplicare a normelor de deviz în cadrul 
achiziţiilor publice de lucrări" (este plasată pe pagina-web a Ministerului: 
www.mdrc.gov.md, rubrica "economia construcţiilor"). 

2. Scrisoarea informativ-normativă nr. 05-757 din 07.04.2010 "Cu privire la determinarea 
valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 1 mai 2010", cu modificările şi completările 
ulterioare (este plasată pe pagina-web a Ministerului: www.mdrc.gov.md, rubrica 
"economia construcţiilor"). 

3. Lista documentelor normative în construcţii în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova 
la data de 1 ianuarie 2011 (ordinul MCDR nr. 7 din 11.02.2011, Monitorul Oficial, 2011, 
nr. 31, art. nr. 165; lista este plasată pe pagina-web a Ministerului: www.mdrc.gov.md, 
rubrica "normative tehnice"). 

 


