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Reglementari tehnice privind  

proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice 

 
Continut stabilit conform listei M.D.L.P.A in vigoare 

Nr. Indicativ Titlu Ordin de 
aprobare 

Înlocuieste 

Lista normative in vigoare 

1. I 43-1989 Instructiuni tehnice privind autorizarea 
întreprinderilor care execută, verifică si 
predau la beneficiari instalatii electrice de 
automatizare, încălzire si ventilatie în medii 
cu pericol de explozie 

I.C.C.P.D.C. 
17/26.04. 1989 

  

2. I 18/1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea 
instalatiilor interioare de curenti slabi 
aferente clădirilor civile si de productie. 

M.L.P.T.L. 
1617/02.11.2001 

  

3. NP 061-
2002 

Normativ pentru proiectarea si executarea 
sistemelor de iluminat artificial din clădiri  

M.L.P.T.L. 
939/02.07.2002 

  

4. NP 062-
2002 

Normativ pentru proiectarea sistemelor de 
iluminat rutier si pietonal 

M.L.P.T.L. 
938/02.07.2002 

  

ORDIN nr. 2.837 din 2 noiembrie 2022 
privind modificarea si completarea 
reglementarii tehnice "Normativ pentru 
proiectarea sistemelor de iluminat rutier si 
pietonal, indicativ NP 062/2002",  

    

5. NP 099-
2004 

Normativ privind proiectarea, executarea, 
verificarea si exploatarea instalatiilor 
electrice în zone cu pericol de explozie 

O.M.T.C.T. 
176/2005 

  

6. I 7-2011 Normativ pentru proiectarea, executia si 
exploatarea instalatiilor electrice aferente 
cladirilor  

M.D.R.T. 

802/14.11.2011 

  

7. NTE 006-
06-00 

Normativ privind metodologia de calcul al 
curentilor de scurtcircuit in retelele electrice 
cu tensiunea sub 1 KV 

  PE 134-2/1996 

8. NTE 007-
08-00 

Normativ privind proiectarea si executarea 
retelelor de cabluri electrice 

  PE 107/95 

9.   Regulament autorizare electricieni, 
verificatori proiecte, responsabili tehnici 
executie, experti instalatii electrice  

    

10.   Regulamentul pentru atestarea operatorilor     



economici care proiecteaza, executa si 
verifica instalatii electrice 

11. GEx 012-
2015 

Ghidul de bună practică pentru proiectarea 
instalaţiilor de iluminat/protecţie în clădiri 

    

12. NTE 
010/20/01 

NORMA TEHNICA PRIVIND STABILIREA 
CERINTELOR PENTRU EXECUTAREA 
LUCRARILOR SUB TENSIUNE IN 
INSTALATII ELECTRICE 

    

Arhiva normative 

1. I 18/2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea 
instalatiilor electrice de semnalizare a 
incendiilor si a sistemelor de alarmare 
contra efractiei din clădiri  

M.L.P.T.L. 
2014/18.12.2002 

I 18-1998 

2.  I 7/2-2001 Normativ pentru exploatarea instalatiilor 
electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 
1500 V c.c. 

  Completare I 7-
1998 

3. I 7-2002 Normativ pentru exploatarea instalatiilor 
electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 
1500 V c.c. 

   I 7-1998 

4. GP 052-
2000 

Ghid pentru instalatiile electrice cu tensiuni 
pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c. 

    

5. I 20-2000 Normativ pentru protectia constructiilor 
impotriva trasnetului  

   I 20-1994 

6. NTE 
001/03-

2000 

Normativ privind alegerea izolatiei, 
coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor 
electroenergetice impotriva supratensiunilor  

  PE 109-1992 

7. NTE 
003/04-

2000 

Normativ pentru constructia liniilor aeriene 
de energie electrica cu tensiuni peste 1000 
V  

  
PE 104/93, PE 
122/82 si PE 

123/78 

8. NTE 
005/06-

2000 

Normativ privind metodele si elementele de 
calcul al sigurantei de functionare a 
instalatiei energetice 

  PE 013-1994 

9. NTE 
010/011-

2000 

Norma tehnica privind stabilirea cerintelor 
pentru executarea lucrarilor sub tensiune in 
instalatiile electrice 

    

10. NTE 
101/08-

2000 

Normativ pentru constructia instalatiilor 
electrice de conexiuni si tansformare cu 
tensiuni peste 1 kV 

  PE 101-1985 

11. NTE 
401/03-

2000 

Metodologie privind determinarea sectiunii 
economice a conductoarelor in instalatii 
electrice de distributie de 1-110 kV 

  PE 135-1991 

 


