
Cuprins 

Nr. crt.  Indicativ Titlu Inlocuieste 

Reglementari tehnice in vigoare specifice domeniului de autorizare 9 

1. I 7-2011 Normativ pentru proiectarea, execuția si 

exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.  

orice alte 

dispozitii 

contrare isi 

inceteaza 

aplicabilitatea si 

NP I 7-2002, I 

7/2-2002,  

GP 052–2000 si 

I 20-2000 

2. I 18/1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea 

instalatiilor electrice interioare de curenti slabi 

aferente cladirilor civile si de productie  

 

3.  C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia 

lucrarilor de instalatii aferente constructiilor 

  

4. P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.  P 118–1983 

5. I 13-2015 Normativ pentru  proiectarea, executarea si 

exploatarea instalatiilor de incalzire centrala  

 

6. NTE 007-08-00 Normativ privind proiectarea si executarea retelelor 

de cabluri electrice  

 

7. NP 062-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat 

rutier şi pietonal  

  

8.  C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a 

lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.  

C 16-1979  

9. NTPEE 2018 Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si 
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale  

  

10. Ordinul nr. 

1294-2017 

Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor 

edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in 

localitatile urbane si rurale  

  

11. ST 023-1999 Specificaţie tehnică privind controlul calităţii 

execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor 

naturale utilizând conducte din polietilenă de medie 

densitate.Cerinţe de calitate. Procedură de 

verificare. 

 



12 ST 024-2000 Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie 

şi procedeele de verificare a sistemelor de 

distribuţie a gazelor naturale, cu conducte din 

polietilenă  

 

13. NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor 

din beton, beton armat si beton precomprimat-

Partea 2: Executarea lucrarilor din beton  

NE 012-1999 

14. NP 133-2013 Normativ privind proiectarea, executia si 

exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare a localitatilor  

se abroga, 

NP-088-03),  

NP-089-03), 

NP 107-04), 

si isi inceteaza 

aplicabilitatea 

ST 021-1997),  

NP 028-1998),  

NP 032-1999),   

I 22-1999) si 

P 66-2001)  

Ordinul 3.218-

2016 

ORDIN nr. 3.218 din 19 decembrie 2016 

al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii 

regionale si administratiei publice, pentru 

completarea reglementarii tehnice "Normativ 

privind proiectarea, executia si exploatarea 

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a 

localitatilor. Indicativ NP 1332013", aprobata prin 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii 

regionale si administratiei publice, nr. 2.901/2013  

15. GP 106-2004 Ghid de proiectare, executie si exploatare a 

lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in 

mediul rural  

 

16. NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea si 

exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de 

alimentare cu apa si canalizare, utilizand conducte 

din mase plastice  

I1-1978 si 

NP 003-1997  

17. GP 121/1-2013 Ghid de proiectare, executie privind protectia 

impotriva coroziunii.  

GP 111-04,  

GE 053-04,  

GP 072-2002 

18. NP 029-2002 Normativ de proiectare,execuţie şi exploatare 

pentru reţele termice cu conducte preizolate  

 



19. NP 058-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea 

sistemelor centralizate de alimentare cu energie 

termică - reţele şi puncte termice  

 

20. GP 074-2002 Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor 

cu deversare în reţelele de canalizare  

 

21. I 27-1982 Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de 

calitate a îmbinărilor sudate de conducte 

tehnologice  

 

22. I 31-1999 Normativ pentru proiectarea si executarea 

sistemelor de alimentare cu gaze petroliere 

lichefiate (GPL).  

I 31–1976 

  


