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INVITA ŢIE 

 
Stimată Doamnă/ Stimate Domnule, 
 

Vă invităm Miercuri, 13 iunie 2012, ora 14:00, la şedinţa nr. 42 a 
Comisiei de Dialog Social, care va avea loc în sediul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, din Strada Apolodor, nr. 17, 
Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, Sala de Consiliu, Parter. 
 

Pe ordinea de zi figurează dezbaterea următoarelor proiecte de acte 
normative iniţiate de către Direcţia Tehnică în Construcţii: 

 
Direcţia Tehnică în Construcţii  
 
1."Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor 
compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi", indicativ GP  116-2011. 
2."Normativ privind stabilirea încărcărilor şi grupărilor de încărcări 
pentru construcţiile hidrotehnice de retenţie", indicativ NP 130-2011. 
3."Normativ privind analiza şi evaluarea riscului asociat barajelor", 
indicativ NP 132-2011. 
4."Normativ privind stabilirea debitelor şi volumelor maxime pentru 
calculul construcţiilor hidrotehnice de retenţie", indicativ NP 129-
2011. 
5 "Normativ privind evaluarea stării de siguranţă a digurilor de 
apărare împotriva inundaţiilor", indicativ NP 131-2011. 
 
6 "Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în 
construcţii. Comasare/revizuire C4 – 1977, C174 – 1979, C55 – 1974”, 
indicativ  GE 055-2012. 
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7 "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor", indicativ CR  0-
2012. 
8."Cod de proiectare. Evaluarea acţiunilor zăpezii asupra construcţiilor 
", indicativ CR 1-1-3/2012. 
9."Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor 
", indicativ CR 1-1-4/2012. 
10.„Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban  la 
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. Revizuire NP 
051/2000”  indicativ: NP 051-2012. 
11. "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor", indicativ CR  
0-2012. 
12."Cod de proiectare. Evaluarea acţiunilor zăpezii asupra 
construcţiilor", indicativ CR 1-1-3/2012. 
13."Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra 
construcţiilor", indicativ CR 1-1-4/2012. 
14."Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban  la 
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. Revizuire NP 
051/2000”, indicativ  NP 051-2012. 
15."Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri 
noi şi existente", indicativ GP 120-2012. 
 

În acest sens, vă adresăm invitaţia de a participa la această întâlnire 
şi vă rugăm să ne confirmaţi participarea până miercuri, 12 iunie 2012, 
ora 12:00, la numărul de telefon  037.211.1597/1661 sau pe adresele de 
e-mail : carmen.dumitriu@mdrt.ro, sabina.chachula@mdrt.ro. 
 
 

 
 
 

 
 

Cu deosebită consideraţie, 
 

Secretar de Stat, 
 

Iulian Matache 
 
 


