
 

 

O R D I N U L 
 
 

Nr. 577 din 29.04.2008 
 

pentru aprobarea reglementării tehnice  
Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi 

beton precomprimat – Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007 
 
 

       În conformitate cu prevederile art.38 alin.(2) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modificările ulterioare, ale art.2 alin.(4) din Regulamentul privind tipurile de 
reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, 
amenajarea teritoriului şi habitat, cu modificările ulterioare, aprobat cu Hotărârea Guvernului 
nr.203/2003, şi ale Hotărârii Guvernului nr.1016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi 
realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum 
şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre 
ale Uniunii Europene, precum  şi  Comisia  Europeană, 

       Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 1/ 21 aprilie 2008 al Comitetului Tehnic 
de Coordonare Generală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,  

       În temeiul art.1 alin.(1) şi alin.(2) lit.d), al art.4 alin.(22) şi al art.10 alin.(5) din Hotărârea 
Guvernului nr.361/2007 privind organizarea şi funcţionarea  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
            ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul 
 

O R D I N 
 

Art.1—Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ pentru producerea betonului şi  
executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat – Partea 1: Producerea 
betonului, indicativ NE 012/1-2007", elaborată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti, prevăzută  în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
 
 Art.2—Prezentul ordin se publică  în  Monitorul  Oficial  al  României, Partea I *) şi intră 
în vigoare la 60 de zile de la data publicării. 
   
  Art.3—La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţii contrare privind 
producerea betonului, inclusiv cele precizate în reglementarea tehnică "Cod de practică pentru 
executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat, indicativ NE 012 –1999", 
aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 
59/N/24.08.1999, îşi încetează aplicabilitatea. 
 
                                                 
*) Ordinul se publică şi în Buletinul Construcţiilor editat de către Institutul  Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, unitate aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 



 Art.4—Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin: 
(1) Direcţia Generală Tehnică în Construcţii va coordona elaborarea codului de practică 

pentru producerea betonului, rezultat prin comasarea textelor următoarelor documente tehnice: 
- reglementarea tehnică "Normativ pentru producerea betonului şi executarea 

lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat – Partea 1: Producerea betonului, 
indicativ NE 012/1-2007”,  

- standardul SR EN 206-1:2002 “Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi 
conformitate” cu amendamentele SR EN 206-1:2002/A1:2005 şi SR EN 206-1:2002/A2:2005 şi 
erata SR EN 206-1:2002/C91:2008 şi  

- standardul SR 13510:2006 “Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi 
conformitate. Document naţional de aplicare a SR EN 206-1:2002” cu erata SR 
13510:2006/C91:2008.  

(2) Documentul tehnic unificat rezultat prin comasarea textelor documentelor tehnice 
prevăzute la alin.(1) se publică sub denumirea ”Cod de practică pentru producerea betonului, 
indicativ CP 012/1-2007”, în condiţiile legii şi cu avizul Comitetului Tehnic de Coordonare 
Generală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în: 

- Buletinul standardizării editat de către Asociaţia de Standardizare din România, 
depozitarul standardelor de la alin.(1), şi 

- Buletinul Construcţiilor editat de către Institutul  Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, unitate aflată în coordonarea 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu respectarea preverilor art.22 din 
Ordonanţa nr.39/1998 privind activitatea de standardizare, cu completările şi modificările 
ulterioare, aprobată cu Legea nr.355/2002 şi Legea nr.177/2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTRU, 
 

László BORBÉLY 
 
 
 


