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Starea actuală privind documentele normative în 
construcţii 

Se utilizeaz  în prezent 2 normative cu caracter obligatoriu 

ale fostei URSS i peste 130 de standarde GOST ale fostei 

URSS.  

Documentele învechite prev d norme supradimensionate de 

consum, ceea ce nu corespunde situa iei actuale. 



Starea actuală privind documentele normative în 
construcţii 

Documenteănormativeănaționale 
 

1. NCM G.03.02:2015 Re ele i instala ii exterioare de canalizare; 

2. NCM G.03.03:2015 Instala ii interioare de alimentare cu ap  i canalizare; 

3. NCM G.03.01-2012 Sta ii de capacitate mic  de epurare a apelor uzate comunale; 

4. СP D.01.06-2012 Determinarea limitelor admisibile de substan e nocive în debitele (scurgerile) 

superficiale pentru condi iile Republicii Moldova; 

5. CP G.03.01-2006 Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor interioar  de alimentare cu ap  

rece şi fierbinte cu utilizarea ţevilor de oţel cu acoperire de polimeri; 

6. CP G.03.02-2006 Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de aprovizionare cu ap  şi 
canalizarea din materiale de polimeri; 

7. CP G.03.03-2011 Proiectarea şi montarea conductelor subterane de alimentare cu ap  din ţevi de 

mas  plastic  cu fibre de sticl ; 

8. CP G.03.04-2011 Proiectarea, montarea şi exploatarea sistemelor de canalizare interioar  din ţevi 
din polipropilen . 

9. CP G.03.05-2011 Proiectarea şi montarea sistemelor interioare de alimentare cu ap  şi înc lzire a 

cl dirilor din ţevi de cupru; 

10. CP G.03.06-2011 Proiectarea şi montarea conductelor subterane de canalizare din ţevi din 

materiale plastice armate cu fibre de sticl ; 

11.ăCPăG.03.07:2016.ăSistemeădeăepurareăbiologic ănatural ăaăapelorăuzateăcomunaleăînăfiltreăplantateă
cu macrofite (fitofoltre). 



Starea actuală privind documentele normative în 
construcţii 

Acumul ri mai mici în bugetul de stat pentru 

Sistemul de documente normative în construc ii, 
specificat în Hot rârea de Guvern Nr. 1436 din 

17.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la administrarea mijloacelor pentru finanțarea 

sistemului de documente normative în construcții, 
datorit  sc derii volumului de construc ii în ultimii 

ani. 

Ministerul nu poate acoperi toate angajamentele 

luate prin Hot rârea de Guvern Nr. 933 din 

12.11.2014 cu privire la armonizarea reglementărilor 
tehnice şi a standardelor naționale în domeniul 

construcțiilor cu legislația şi standardele europene, 

care prevede identificarea şi abrogarea documentelor 

normative în construc ii (aprobate pân  în 1991) care 

nu mai sunt actuale. 



Strategia de alimentare cu apă  
şi sanitaţie (2014 – 2028) 

Standardele şi normele tehnice din domeniul aliment rii 
cu ap  şi sanita iei vor fi revizuite, adaptate şi 
actualizate pentru a asigura abord ri îmbun t ite 

pentru proiectarea, construc ia şi operarea infrastructurii 

sectorului de alimentare cu ap  şi sanita ie, a serviciilor 

şi echipamentelor din domeniile identificate ca fiind 

critice prin generarea unor costuri inutile. 
 

Proiectarea şi construc ia oric rei infrastructuri de 

alimentare cu ap  şi sanita ie va fi precedat  de un 

studiu de fezabilitate, care va documenta aspectele 

tehnice, financiare, economice, institu ionale, impactul 

asupra mediului şi viabilitatea investi iei propuse. 
 

Evaluarea în cadrul elabor rii planurilor de alimentare 

cu ap  şi sanita ie şi studiilor de fezabilitate a impactului 

infrastructurii de alimentare cu ap  şi sanita ie asupra 

mediului şi calit ii vie ii oamenilor va fi bazat  pe 

analiza unor indicatori pe parcursul etapelor de 

construc ie şi operare 



Sistemul de documentele normative în construcții  

Reglement rile tehnice în construc ii se stabilesc prin 

regulamente şi proceduri, care au ca obiect concep ia, 
calculul şi alc tuirea, execu ia şi exploatarea 

construc iilor. Prin reglement rile tehnice în construc ii 
se stabilesc, în principal, condi iile minime de calitate 

cerute construc iilor, produselor şi procedeelor 

utilizate în construc ii, precum şi modul de stabilire şi 
de verificare a acestora. 

 

Sistemul de documente normative în construc ii 
cuprinde întregul proces de construc ii, respectiv 

conceperea, proiectarea, executarea, exploatarea, 

între inerea, dezafectarea şi postutilizarea tuturor 

categoriilor de construc ii, inclusiv instala iile şi 
echipamentele aferente acestora. 

 



Sistemul de documentele normative în construcții  

Structura Sistemului de documente normative în construcții 



Sistemul de documentele normative în construcții  

Structura documentului normativ în construcții 

*Evaluareătehnic ă– evaluareaădocumentat ăaăperforman elorăunuiăprodusăpentruăconstruc ii,ăînăceeaăceăprive teă
caracteristicileăesen ialeăaleăacestuia,ăînăconformitateăcuărespectivulădocumentădeăevaluareă(seăelaboreaz ăînăcazulă
lipseiăunuiăstandardăna ional);ă 



Elaborarea documentelor normative 

NCM G.03.00:2017 „Sisteme de alimentare cu ap  cu o capacitate de sub 200 m3/zi” 

(în sus inerea i dezvoltarea Hot rârii de Guvern nr. 1466 din 30.12.2016 „pentru aprobarea 

Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu ap  potabil ”): 
- Determinarea cantit ilor de ap  potabil  pentru localit i urbane şi rurale mici;  

- Condi ii pentru sistemele şi componentele exterioare cl dirilor; 
- Condi ii pentru sistemele şi componentele pentru înmagazinarea apei; 

- Calculul de rezisten  mecanic  a re elelor îngropate sub diverse condi ii de înc rcare; 

- Sta ii mici de epurare a apelor uzate pân  la 50 PT; 

- Dimensionarea re elelor de distribu ie a apei potabile; 

- Captarea apei din diferite surse etc. 
 



Elaborarea documentelor normative 

Domeniu de aplicare 
 

1.1 Prezentul normativ în construc ii stabile te modul de 

proiectare a sistemelor de alimentare cu ap  cu o 

capacitate de sub 200 m3/zi, în conformitate cu 

prevederile legale, în scopul men inerii, pe întreaga durat  

de existen  a sistemelor de alimentare cu ap  i a 

cerin elor aplicabile acestora. 
 

1.2 Normativul cuprinde prescrip iile de proiectare 

tehnologic  a ansamblului de construc ii i instala ii 
inginere ti ale sistemelor de alimentare cu ap  i ale 

sta iilor de tratare a apei din surse diferite în vederea 

potabiliz rii, punând la dispozi ia speciali tilor din domeniu 

cuno tin ele i elementele teoretice, tehnologice i 
constructive necesare proiect rii i realiz rii acestor 

construc ii, procese i tehnologii. 
 

1.3 Normativul nu cuprinde prescrip ii privind calculele de 

stabilitate i de rezisten  ale construc iilor, instala iilor i 
echipamentelor mecanice, electrice, de automatizare, a 

instala iilor sanitare, termice i de ventila ie aferente 

sistemelor de alimentare cu ap . 



Elaborarea documentelor normative 

1.4 Prezentul Normativ este destinat tuturor factorilor implica i în procesul investi ional: proiectan i, verificatori 

de proiecte, exper i tehnici, executan i, responsabili tehnici, investitori, proprietari, administratori i utilizatori, 

personalului responsabil cu exploatarea obiectivelor, operatori ai serviciilor publice de ap  i canalizare, 

precum i autorit ilor administra iei publice locale i organismelor de control/verificare.  
 

1.5 Prevederile Normativului nu se aplic  apelor minerale naturale, recunoscute ca atare de autorit ile 

na ionale competente i apelor medicinale referitoare la produsele medicamentoase brevetate. 

 

Principii generale 
 

4.1 La elaborarea proiectului pentru alimentarea cu ap , se va efectua un studiu de fezabilitate 

(dup  caz) prin care se hot r te solu ia general . Solu ia ini ial  trebuie s  fie simpl  şi robust , 
dar care într-o faz  ulterioar  s  poat  fi dezvoltat  sau cuplat  cu alt  parte a sistemului de 

alimentare cu ap  (în cazul în care, într-un viitor previzibil, se a teapt  o cre tere a necesarului de 

ap  al localit ii). 
 

Prescripții fundamentale de proiectare 

Elemente componente ale sistemului de alimentare cu ap  

Criterii de alegere a schemei de alimentare cu ap  

M rimea debitului (cantit țile de ap  furnizate-vehiculate de schem ) 
Condiții tehnico-economice 



Concluzii 

Documentul normativ i codurile practice, care vor fi elaborate, vor dezvolta prevederile Legii Nr. 

272 din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabil , cu modific rile ulterioare, Hot rârii de Guvern 

nr. 1466 din 30.12.2016 „pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind sistemele mici de 

alimentare cu ap  potabil ” i altor acte conexe. 

 

Elaborarea Documentului normativ este binevenit , inându-se cont de proiectele care vor demara 

în realizarea prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea 

Strategiei de alimentare cu ap  şi sanita ie (2014-2028). 

 

Pachetul de documente normative elaborate va servi în calitate de suport pentru to i factorii 

implica i în procesul investi ional: proiectan i, verificatori de proiecte, exper i tehnici, executan i, 
responsabili tehnici, investitori, proprietari, administratori i utilizatori, personalului responsabil cu 

exploatarea obiectivelor, operatori ai serviciilor publice de ap  i canalizare, precum i autorit ilor 
administra iei publice locale i organismelor de control/verificare. 
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