
6. LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI IN 
VIGOARE PRIVIND EXECUTIA

I 9-2015 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare
I 9/1-96 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare
STAS 1478-90 – Instalaţii  Sanitare.  Alimentarea  cu apă la  construcţii  civile  şi  industriale.  Prescripţii
fundamentale de proiectare
STAS 1795 – Canalizări interioare. Prescripţii fundamentale de proiectare
SR 1846-1;2- Canalizări  interioare.  Determinarea cantităţilor  de apă ce se evacuează  din sistemul  de
canalizare
STAS 1504 – Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor
STAS 2250 – Presiuni nominale, presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxim admise
SR 6686 – Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din porţelan. Condiţii tehnice generale de calitate
C125 - Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi tratamentelor acustice la
clădiri
STAS  6156-86  Acustica  în  construcţii.  Protecţia  împotriva  zgomotului  în  construcţii  civile  şi  social
culturale. Limitele admisibile de zgomot şi parametrii de izolare acustică
STAS 6054/77 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului Romaniei.
STAS 10702/1 - Protecţia contra coroziunii. Acoperiri protectoare. Condiţii tehnice generale
STAS 10702/2 -  Protecţia  contra  coroziunii.  Acoperiri  protectoare  pentru construcţii  aflate  în  mediul
urban şi rural
C56-2001 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente.
STAS 1061 – Ţevi din polietilenă de înaltă densitate
STAS 7656 – Ţevi din oţel sudate longitudinal pentru instalaţii
P 7-2000 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire.
STAS 185/1-89 Instalaţii  sanitare,  de încălzire,  de ventilare  şi  gaze naturale.  Conducte pentru fluide.
Semne şi culori convenţionale
STAS 185/2-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Fitinguri şi piese auxiliare
pentru conducte. Semne convenţionale
STAS  185/3-89  Instalaţii  sanitare,  de  încălzire,  de  ventilare  şi  gaze  naturale.  Armături.  Semne
convenţionale
STAS 185/4-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Obiecte de uz gospodăresc,
corpuri de încălzire , guri de aer. Semne convenţionale
STAS  185/5-89  Instalaţii  sanitare,  de  încălzire,  de  ventilare  şi  gaze  naturale.  Agregate,  aparate,
rezervoare. Semne convenţionale
STAS 185/6-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Aparate de măsură şi control.
Semne şi culori convenţionale
STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale.
STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare si presiuni de lucru
maxime
Legea 10/1995 Legea calităţii în construcţii
GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri.
P 118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului P
118-99,  Siguranţa la foc a construcţiei
C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora
SR 11357 – Măsuri de siguranţă contra incendiilor



CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei  de siguranţă in
exploatare
C142-85 Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii
HG 766/1997 Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
ME  005-2000  Manual  pentru  întocmirea  instrucţiunilor  de  exploatare  privind  instalaţiile  aferente
construcţiilor
NGPM-96 Norme generale de protecţia muncii
Agremente tehnice pentru materialele de instalaţii folosite, nestandardizate

Intocmit,
     Ing. Kovacs Zsuzsanna


