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APROBATĂ 
prin ordinul Ministrului construcţiilor 

şi dezvoltării regionale 
nr. _____ din ______________ 2010 

 
Structura  

Comitetelor Tehnice pentru Normare Tehnică şi Standardizare în construcţii 
(CT–C) 

 
Nr. 
d/o Denumirea Comitetului Tehnic Domeniul de specializare 

1. CT-C 01 Normative şi standarde 
metodico - organizatorice 

A.01 Principiile şi metodologia reglementării în 
construcţii 
A.04 Metrologie, modulare şi toleranţe în construcţii 

2. CT-C 02 Managementul 
construcţiilor 

A.02 Sistemul calităţii în construcţii 
A.03 Sistemul de certificare în construcţii 
A.05 Managementul în construcţii 
A.08 Executarea şi recepţia construcţiilor 
A.09 Exploatarea şi postutilizarea construcţiilor 

3. 
CT-C 03 Organizarea şi 
standardizarea proiectării 
construcţiilor 

A.07 Proiectarea construcţiilor 

4. CT-C  04 Urbanism şi amenajarea 
teritoriului 

B.01 Sistematizarea teritoriului şi a localităţilor 
B.02 Infrastructura socială 
B.03 Infrastructura tehnică 

5. 
CT-C 05 Construcţii civile, 
industriale şi agrozootehnice 
 

C.01 Construcţii civile 
C.02 Construcţii industriale 
C.03 Construcţii agrozootehnice 
C.04 Cerinţe funcţionale şi de performanţă 

6. CT-C 06 Construcţii hidrotehnice, 
rutiere şi speciale 

D.01 Construcţii hidrotehnice şi pentru îmbunătăţiri 
funciare 
D.02 Drumuri şi poduri 
D.03 Construcţii de căi ferate 
D.04 Construcţii speciale 

7. 

CT-C 07 Bazele proiectării şi 
Eurocoduri pentru structuri, 
 
inclusiv subcomitete: 

 

7.1 SCT-C 07-00 Bazele proiectării 
(Eurocode 0) E.02 Fiabilitatea construcţiilor 

7.2 
SCT-C 07-01 Acţiuni asupra 
structurilor  
(Eurocode 1) 

E.01 Acţiuni în construcţii 
E.03 Siguranţa la incendii 
E.04 Protecţia contra acţiunilor mediului ambiant 

7.3 
SCT-C 07-02 Proiectarea 
structurilor de beton  
(Eurocode 2) 

F.02 Construcţii din beton, beton armat şi zidărie 

7.4 
SCT-C 07-03 Proiectarea 
structurilor de oţel  
(Eurocode 3). 

F.04 Construcţii din metal 



7.5 

SCT-C 07-04 Proiectarea 
structurilor compozite de oţel şi 
beton  
(Eurocode 4) 

F.02 Construcţii din beton, beton armat şi zidărie 

7.6 
SCT-C 07-05 Proiectarea 
structurilor de lemn  
(Eurocode 5) 

F.05 Construcţii din lemn 

7.7 
SCT-C 07-06 Proiectarea 
structurilor de zidărie  
(Eurocode 6) 

F.02 Construcţii din beton, beton armat şi zidărie 

7.8 
SCT-C 07-07 Proiectarea 
geotehnică  
(Eurocode 7) 

A.06 Prospecţiuni pentru construcţii 
F.01 Teren de fundare şi fundaţii 

7.9 

SCT-C 07-08 Proiectarea 
structurilor pentru rezistenţă la 
cutremur 
 (Eurocode 8) 

E.04 Protecţia contra acţiunilor mediului ambiant 

7.10 
SCT-C 07-09 Proiectarea 
structurilor de aluminiu 
 (Eurocode 9) 

F.04 Construcţii din metal 

8. 
CT-C 08 Instalaţii electrice, de 
automatizare, semnalizare şi 
telecomunicaţii 

G.01 Instalaţii electrice 
G.02 Instalaţii electrice de automatizare, semnalizare 
şi telecomunicaţii 

9. CT-C 09 Instalaţii şi reţele de 
alimentare cu apă şi canalizare 

G.03 Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi 
canalizare 

10. CT-C 10 Instalaţii termice, de 
ventilare şi condiţionare a aerului 

G.04 Instalaţii termice de ventilare şi condiţionare a 
aerului 

11. CT-C 11 Instalaţii şi reţele de gaze G.05 Instalaţii de gaze 

12. CT-C 12 Performanţa energetică a 
clădirilor M.01 Performanţa energetică a clădirilor 

13. CT-C 13 Materiale pentru 
construcţii 

H.01 Elemente, piese şi articole 
H.02 Materiale pentru zidărie 
H.03 Lianţi 
H.04 Betoane şi mortare 
H.05 Agregate 
H.07 Materiale pentru drumuri 
H.06 Materiale izolatoare şi pentru finisare 
H.08 Sticlă şi produse din sticlă pentru construcţii 

14. CT-C 14 Maşini, utilaje şi unelte 
pentru construcţii. K.01 Maşini, utilaje şi unelte pentru construcţii 

15 CT-C 15 Economia construcţiilor. L.01 Economia construcţiilor 
 


