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Reglementari tehnice privind  

cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 

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

Nr. Indicativ Titlu Ordin de aprobare Înlocuieste 

Lista normative in vigoare 

1.   REGULAMENTUL privind protectia si igiena muncii în 
constructii 

M.L.P.A.T.   
9/N/1993 

Normele 
republicane 
de protectie a 
muncii 

2. RRS 1-1994 REGULAMENT privind metodologia de inventariere a 
constructiilor tip clădire din fondul construit existent din 
punct de vedere al riscului seismic  

M.L.P.A.T. 
30/N/1994 

  

3. C 253/1-1994 INSTRUCTIUNI TEHNICE de proiectare si executie a 
elementelor de constructii si de instalatii pentru camere 
curate utilizate în domeniul sănătătii (spitale, 
laboratoare si industria farmaceutică)  

M.L.P.A.T. 
24/N/1994 

  

4. C 253/0-1994 INSTRUCTIUNI TEHNICE de proiectare si executare 
privind organizarea camerelor curate utilizate în 
domeniul sănătătii (spitale, laboratoare si industria 
farmaceutică)  

M.L.P.A.T. 
24/N/1994 

  

5. P 136-1995 PRINCIPII GENERALE privind metodologia de zonare 
geotehnică a teritoriului României  

M.L.P.A.T.   
4/N/1995 

  

6. NP 006-1996 NORMATIV de proiectare a sălilor aglomerate cu 
vizitatori. Cerintele utilizatorilor  

M.L.P.A.T. 
85/N/1996 

  

7 NP 008-1997 NORMATIV privind igiena compozitiei aerului în spatii 
cu diverse destinatii, în functie de activitătile 
desfăsurate în regim de iarnă-vară  

M.L.P.A.T.   
6/N/1997 

  

8. ST  017-1997 Specificatie tehnica privind alegerea echipamentelor 
pentru exploatarea si intretinerea cailor de comunicatii 
orasenesti si comunale, in scopul satisfacerii cerintelor 
de calitate 

    

9. NC 001-1999 NORMATIV cadru privind detalierea continutului 
cerintelor stabilite prin Legea 10/1995  

M.L.P.A.T. 
222/N/2000 

  

10. PCC 003-1999 PROCEDURI pentru atestarea conformitătii produselor 
destinate constructiilor la furnizor: ancoraje si blocaje pentru 
precomprimarea betonului 

M.L.P.A.T. 
157/N/2000 

  

11. NP 068-2002 NORMATIV privind proiectarea clădirilor civile din 
punct de vedere al cerintei de sigurantă în exploatare  

M.L.P.T.L. 
1576/2002 

  



12. NP 079-2002 NORMATIV privind cerintele de calitate pentru unităti 
functionale de cazare (camere, garsoniere si 
apartamente) din clădiri hoteliere  

M.L.P.T.L. 
1503/2002 

  

13. NP 065-2002 NORMATIV privind proiectarea sălilor de sport 
(unitatea functională de bază) din punct de vedere al 
cerintelor Legii 10/1995  

M.L.P.T.L. 
1993/2002 

  

14. NP 066-2002 NORMATIV privind proiectarea terenurilor de sport si 
stadioanelor din punct de vedere al cerintelor Legii 
10/1995 

M.T.C.T.    
1995/2002 

P 61-1971 

15. GT 051-2002 GHID de interpretare a cerintelor esentiale ale 
constructiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare 
prevăzută a produselor pentru constructii 

M.T.C.T.      
166/2003 

  

16. GT 058-2003 GHID privind criteriile de performantă ale cerintelor de 
calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
constructii, pentru instalatii de ventilare-climatizare 

M.T.C.T.      
902/2003 

GT 020-
1998(VOL.V) 

17. GT 059-2003 GHID privind criteriile de performantă ale cerintelor de 
calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
constructii, pentru instalatiile electrice din clădiri  

M.T.C.T.      
903/2003 

GT 020-
1998(VOL.E) 

18. GT 060-2003 GHID privind criteriile de performantă ale cerintelor de 
calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
constructii, pentru instalatiile de încălzire centrală  

M.T.C.T.      
901/2003 

GT 020-
1998(VOL.I) 

19. GP 063-2001 GHID pentru proiectarea, executarea si exploatarea 
dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si a 
gazelor fierbinti din constructii, în caz de incendiu 

M.L.P.T.L. 
1615/2001 

  

20. NP 102-2004 NORMATIV pentru proiectarea si montajul peretilor 
cortină pentru satisfacerea cerintelor de calitate 
prevăzute de Legea nr. 10/1995  

M.T.C.T.      
170/2005 

  

21. GT 047-2002 Ghid pentru expertizarea tehnica a cladirilor de locuit 
amplasate in zona seismica "A" si stabilirea solutiilor 
cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea 
cerintelor de rezistenta si stabilitate, executate pe baza 
proiectelor tip T 320, S + P 4E si seriile T836, T83S, S 
+ P + 8E 

    

22. GT 045-2002 Ghid pentru expertizarea tehnica a cladirilor de locuit 
amplasate in zona seismica A si stabilirea solutiilor 
cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea 
cerintelor de rezistenta si stabilitate, executate pe baza 
proiectelor tip nr. 944 si 1400. S + P + 3E - panouri 
mari prefabricate, eleborate de  I.P.C.T. S.A. 

    

23. GT 046-2002 Ghid cuprinzand solutii cadru de investitie (consolidare) 
pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate 
la cladiri de locuit cu S + P + 4E executate pe baza de 
proiecte tip (cu pereti structurali din beton armat turnat 
monolit) amplasate in zona seismica "A" 

    

24.   REGULAMENT privind prevenirea si gestionarea 
situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure 
si/sau alunecari de teren 

    



25,   Indrumar privind educatia si protectia elevilor in caz de 
cutremur 

    

26. PCC 022-2008 Procedura privind controlul de stat la producerea si 
livrarea betonului  

    

27. ST 051-2013 Specificație tehnică privind produse pentru 
construcții.Caracteristici esențiale, niveluri și clase de 
performanță 

M.D.R.A.P. nr. 
2.360/24.07.2013 

  

28. NP 135‐2013 Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire 
ventilate. 

M.D.R.A.P. nr. 
3.415/26.11.2013 

  

29. ST 052-2014 Specificație tehnică privind  cerințele tehnice pentru 
echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de 
reducere a zgomotului. 

M.D.R.A.P. nr. 
774/20.04.2015 

  

30. PCC 018-2015 
 

PCC 019-2015 

Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru 
producerea agregatelor minerale pentru betoane şi 
lucrări de drumuri. 
Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru 
prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri 
şi aeroporturi. 

M.D.R.A.P. nr. 
962/15.05.2015 
M.D.R.A.P. nr. 
91/02.06.2015 

  

31. PCC 020-2015 
 

PCC 023-2015 

Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru 
prepararea betoanelor. 
Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor 
pentru transportul şi punerea în opera a betonului. 

M.D.R.A.P. nr. 
71/29.05.2015 
M.D.R.A.P. nr. 

986/19.05.2015 

  

32. PCC 021-2015 Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor 
pentru debitarea, îndreptarea şi fasonarea barelor de 
oţel beton folosite în construcţii. 

M.D.R.A.P. nr. 
86/02.06.2015 

  

33. PCC 022-2015 Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor 
pentru punerea în opera a mixturilor asfaltice la lucrări 
de drumuri și aeroporturi. 

M.D.R.A.P. nr. 
821/27.04.2015 

  

34. PCC 024-2015 Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor 
tehnologice pentru executarea, profilarea şi finisarea 
lucrărilor de pământ specific la drumuri, aeroporturi şi 
fundaţii speciale. 

M.D.R.A.P. nr. 
164/12.06.2015 

  

35. RTC 1/2022 Ghid pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate 
la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile 
publice  

O.M.D.L.P.A. 
nr. 3230/14.12.2022 

  

36. RTC 10/2022 Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor  O.M.D.L.P.A. nr. 
3231/14.12.2022 

  

Arhiva normative 

1. GT 030-2001 GHID de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei 
la foc la săli aglomerate 

M.L.P.T.L. 
1613/2001 

  

2. GP 069-2002 GHID de proiectare pentru instalatii de stingere a 
incendiilor cu ceată de apă  

M.L.P.T.L. 
1056/2002 

  

3. NP 086-2005 NORMATIV pentru proiectarea, executarea si 
exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor  

M.T.C.T.      
217/2005 

  

4.   ORDINUL nr.217/2005 pentru aprobarea reglementării M. Of. nr. 479/2005   



tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea si 
exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor”  

5. P 118-1999 NORMATIV de siguranta la foc a constructiilor M.L.P.A.T. 
27/N/1999 

P 118-1983 

6. MP 008-2000 MANUAL privind exemplificări, detalieri si solutii de 
aplicare a prevederilor normativului de sigurantă la foc P 
118-99 

M.L.P.A.T. 
31/N/2000 

  

7. NP 046-2000 NORMATIV pentru verificarea la foc a elementelor 
structurale ale constructiilor din otel 

M.L.P.T.L. 
2014/2002 

  

8. GP 055-2000 GHID pentru verificarea la foc a elementelor structurale 
ale constructiilor din otel  

M.L.P.A.T. 
262/N/2000 

  

9. GT 049-2002 GHID de evaluare a riscului de incendiu si a 
sigurantei la foc pentru clădiri în domeniul sănătătii  

M.L.P.T.L. 
2003/2002 

  

10. GT 050-2002 GHID de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc 
pentru cămine de bătrâni si persoane cu handicap 

M.L.P.T.L    
2002/2002 

  

11. ST 040-2000 SPECIFICATIE TEHNICǍ pentru sisteme de stingere a 
incediilor folosind generatoare de aerosoli tip 
FIREPRO 

M.L.P.A.T. 
342/N/2000 

  

12. C 58-1996 SIGURANTA LA FOC. Norme tehnice pentru ignifugarea 
materialelor si produselor combustibile din lemn si textile 
utilizate în constructii 

M.L.P.A.T. 
24/N/1996 

C 58-1986 

13. C 300-1994 NORMATIV de prevenire si stingere a incendiilor pe 
durata executării lucrărilor de constructii si instalatii 
aferente acestora 

M.L.P.A.T. 
20/N/1994 

  

14. NP 073-2002 NORME de prevenire si stingere a incendiilor specifice 
activitătilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si 
locuintei 

M.L.P.T.L. 
1992/2002 

  

15. NP 071-2002 NORMATIV privind proiectarea constructiilor si instalatiilor 
speciale privind prevenirea si stingerea incendiilor 

M.L.P.T.L.    
1065/2002 

PD 196-1989 

16. PCC 008-2000 PROCEDURǍ de atestare a statiilor de producere a 
agregatelor  

M.L.P.A.T. 
172/N/2000 

  

17. PCC 010-2000 PROCEDURǍ de atestare a statiilor de betoane M.L.P.A.T. 
173/N/2000 

  

18. PCC 011-2000 PROCEDURǍ de atestare a sefilor statiilor de betoane  

M.L.P.A.T. 
175/N/2000 

  

19. PCC 012-2000 PROCEDURǍ de atestare a sefilor statiilor de 
producere a agregatelor  

M.L.P.A.T. 
174/N/2000 

  

20. PCC 013-2000 PROCEDURǍ privind evaluarea performantelor 
tehnologice în vederea atestării tehnice a masinilor de 
fasonat otel beton 

M.L.P.A.T. 
170/N/2000 

  

21. PCC 014-2000 PROCEDURǍ privind evaluarea performantelor tehnologice 
în vederea atestării tehnice a autobetonierelor  

M.L.P.A.T. 
171/N/2000 

  

22. PCC 015-2000 PROCEDURǍ privind evaluarea performantelor tehnologice 
în vederea atestării tehnice a autobetonierelor  

M.L.P.A.T. 
169/N/2000 

  



23. PCC 021-2000 PROCEDURǍ de inspectie tehnică a masinilor si 
echipamentelor tehnologice de constructii aflate în 
exploatare sau importate la mâna a doua  

M.L.P.A.T. 
337/N/2000 

  

24. GT 063-2004 GHIDUL criteriilor de performantă a cerintelor de 
calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în 
constructii pentru instalatii sanitare din clădiri  

M.T.C.T.      
173/2005 

GT 020-
1998(VOL.S 
îsi încetează 
aplicabilitatea 

25. C 125-2005 NORMATIV privind proiectarea si executarea măsurilor 
de izolare fonică si a tratamentelor acustice în clădiri 
inclusiv instalatii  

M.L.P.A.T.   
195/2005 

  

26. NP 127-2009 Normativ de securitate la incendiu a parcajelor 
subterane pentru autoturisme 

    

 


