MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE – UNIVERSITATEA DE VEST DINTIMIȘOARA

DEPARTAMENTUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ACHIZIȚII ȘI MONITORIZAREINVESTIȚII

LEGISLATIE ÎN INVESTIȚII
1. LEGEA nr. 10/1995 – Privind calitatea în construcţii
2. LEGEA nr. 50/1991 – Privind autorizarea lucrărilor de construcţii
3. ORDIN nr. 839/2009 – Norme metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea
execuţiei lucrărilor de construcţii
4. HG 343/2017- Privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora
5. HG 907/2016 –privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
6. LEGEA 186/2018 – privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
7. LEGEA nr. 121/2014 – Privind eficienta energetica a construcţiilor -Certificatul de performanta
energetica a cladirii
8. LEGE nr. 160 din 19 iulie 2016-pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind
eficienţa energetică
9. LEGEA nr. 159/2013 – pentru modificarea si completarea Legii 372
10. HG nr. 766/1997 – Privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
11. HOTĂRÂRE nr. 750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic
pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
12. OG nr. 20/1994 – Privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente (
punerea în siguranţă a fondului imobiliar construit)
13. HG nr. 1.364/2001 – Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 20/1994
14. LEGEA nr. 319/2006 – A securităţii şi sănatăţii în muncă
15. NORMATIV P130-1999 – Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor
16. HG nr. 301/2012 – Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003
17. Legea nre. 15/1994 –Republicată– Privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale
18. ORDIN nr. 1.496/2011 – Pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier
19. LEGEA nr. 215/1997 – Privind Casa Socială a Constructorilor
20. HG nr. 2.139/2004 – Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe
21. GHID pentru întocmirea CARŢII TEHNICE a construcţiei
22. LEGEA nr. 7/1996 –Republicată– Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare
23. PRESCRIPŢII TEHNICE I.S.C.I.R.
24. PT A1-2010 – Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri
nominale mai mici sau egale cu 400 kw
25. LEGEA nr. 64/2008 – Republicată– Privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
26. LEGEA nr. 213/1998 – Privind bunurile proprietate publică
27. PT C1 – 2010 – Cazane cu abur, Cazane de apa fierbinte, supraâncălzitoare şi economizoare
independente
28. HG 300/2006 – Privind cerinţele minime de securitate şi sănatate pentru şantierele temporare sau
mobile
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29. Ordin nr. 1.496/2011 – Pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de şantier
30. 32 – HG 834/1991 – Privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale
cu capital de stat
31. P95 – 1997 – NORMATIV TEHNIC de reparaţii capitale la clădiri şi construcţii special
32. HG 2.139/2004 – Pentru aprobarea CATALOGULUI privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe
33. LEGEA nr. 215/1997 – Privind Casa Socială a Constructorilor
34. ANALIZA COST-BENEFICIU – Formule de calcul
35. LEGEA nr. 333/2003 –Republicată– Privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor
36. Programul de Management al Calităţii – Exemple de întocmire
37. CARTEA FUNCIARĂ - Extras
38. LEGEA 213/1998 – Privind bunurile proprietate publica
39. LEGE nr. 224 din 17 noiembrie 2016 –pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică
40. HG 925/1995 – Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor
41. HOTĂRÂRE nr. 742 din 13 septembrie 2018- privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a
execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor
42. ORDIN nr. 129/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de
securitate la incendiu şi protecţie civilă
43. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice-Republicată
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