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În temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,

Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

Se aprobă regulamentele privind:
a) activitatea de metrologie în construcţii;
b) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;
c) stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor;
d) urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor;
e) agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii;
f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;
g) certificarea de conformitate a calităţii  produselor folosite în construcţii, cuprinse în anexele nr. 1-7, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Actualizarea  şi  gestionarea  regulamentelor  prevăzute  la  art.  1  se  realizează  de  către  Ministerul
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. 256/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind  asigurarea  activităţii  metrologice  în  construcţii,  publicată  în  Monitorul
Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  152  din  17  iunie  1994;  Hotărârea  Guvernului nr.  261/1994 pentru
aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 şi 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/1994 privind
calitatea  în  construcţii,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  193  din  28  iulie  1994;
Hotărârea  Guvernului nr.  392/1994 pentru  aprobarea Regulamentului privind  agrementul  tehnic  pentru
produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
202  din  4  august  1994;  Hotărârea  Guvernului nr.  393/1994 pentru  aprobarea Regulamentului privind
autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului
privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 325 din 24 noiembrie 1994.
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ANEXA Nr. 1

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -
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REGULAMENT
privind activitatea de metrologie în construcţii

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii

*) Potrivit art. I din Hotărârea Guvernului nr. 1231/2008, Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii"

la  Hotărârea  Guvernului  nr.  766/1997  pentru  aprobarea  unor  regulamente  privind  calitatea  în  construcţii,  publicată  în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică.

ANEXA Nr. 3

REGULAMENT
privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor

ANEXA Nr. 4

REGULAMENT
privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile

în timp şi postutilizarea construcţiilor

ANEXA Nr. 5

REGULAMENT
privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente

noi în construcţii 

ANEXA Nr. 6

REGULAMENT
privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize

şi încercări în construcţii

ANEXA Nr. 7

REGULAMENT
privind certificarea de conformitate a calităţii produselor

folosite în construcţii
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