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CALITATEA IN CONSTRUCTII  

Cuprins 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea reglementarii 

Actul 

normativ 

de 

aprobare 

Monitorul   

Oficial nr. 

               SECTIUNEA I – CALITATEA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI DE INSTALATII AFERENTE 
CONSTRUCTIILOR 

1. LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata 2016    765/2016 

Ordonanta de urgenta nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevazut la 

art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

10/1995 privind calitatea in constructii  

 171/2018 

Ordonanta de urgenta nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative 

din domeniul constructiilor 

  795/2018 

LEGE nr. 97 din 7 mai 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

10/1995 privind calitatea in constructii 

  359/2019 

OG nr. 18/2019 - prorogarea termenului prevazut la art. II din Legea nr. 

163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea in constructii  

  694/2019 

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 

privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

  8/2020 

LEGE nr.155 din 2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei 

electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si privind modificarea si 

completarea altor acte normative  

  665/2020 

LEGE nr. 204 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii  

  858/2020 



2. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 203/2003 pentru aproparea 
Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli 
aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea 
teritoriului si habitat, precum si normelor metodologice privind criteriile si 
modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima 
urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public (extras)  

  139/2003 

Ordonanta nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii 

"C.N.I." - S.A.  

   637/2014 

Hotararea nr. 369/2018 privind modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile 

de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare 

in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a 

Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor 

necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii 

vulnerabile si care prezinta pericol public  

  453/2018 

4. REGULAMENT privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii      

5. REGULAMENT privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor      

6. METODOLOGIE pentru stabilirea categoriei de importanta a constructiilor      

7. Hotararea nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 

925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare 

tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor  

     828/2018 

8. ORDINUL nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Indrumator 
pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in 
constructii”  

     397/2003 

Ordinul nr. 575/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Reglementarea 

tehnica Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu 

activitate in constructii, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, 

transporturilor si locuintei nr. 777/2003  

    

   

   355/2006  

ORDINUL nr.651/2007 privind modificarea reglementarii tehnice 
„Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu 
activitate in constructii”, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, 
transporturilor si locuintei nr.777/2003  

     583/2007  

ORDIN   Nr. 1.083 din 17 decembrie 2009 pentru modificarea si 

completarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea auditorilor 

energetici pentru cladiri si instalatiile aferente", aprobata prin Ordinul 

ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, si a 

reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a 

       8/2010 



specialistilor cu activitate in constructii", aprobata prin Ordinul ministrului 

lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003  

ORDIN   Nr. 2.237 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea reglementarii 

tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri" 

  
    683/2010 

ORDIN   Nr. 61 din 18 ianuarie 2011 pentru modificarea reglementarii 

tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri", 

aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 

2.237/2010  

  

   51/2011  

Ordinul nr. 1.895/2016 pentru aprobarea "Procedurii privind autorizarea si 

exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia 

lucrarilor de constructii", precum si pentru modificarea Reglementarii 

tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu 

activitate in constructii", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, 

transporturilor si locuintei nr. 777/2003  

  

767/2016 

Ordinul nr. 996/2016 pentru modificarea si completarea reglementarii 

tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri", 

aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 

2.237/2010  

  

542/2016 

9. 

  

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1072/2003 privind avizarea de catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice 
pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice  

     656/2003 

HOTARAREA GUVERNULUI nr.723/2007 pentru modificarea Hotararii 
Guvernului nr.1.072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in 
Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de 
investitii finantate din fonduri publice  

    495/2007  

10. Hotararea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si 

amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la 

incendiu  

  628/2016  

11. ORDINUL nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a 
scenariilor de securitate la incendiu  

      89/2007 

12. REGULAMENT privind activitatea de metrologie in constructii      352/1997  

13. ORDINUL nr. 903/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid 

privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii nr. 

10/1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile electrice din 

cladiri", indicativ GT-059-03  

    867/2003 



14. ORDINUL nr. 901/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid 

privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii nr. 

10/1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile de incalzire 

centrala", indicativ GT-060-03  

    877/2003  

15. ORDINUL nr. 902/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid 

privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii nr. 

10/1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatii de ventilare-

climatizare", indicativ GT-058-03  

     877/2003  

16. ORDINUL nr. 173/2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Ghidul 

criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 

privind calitatea in constructii pentru instalatii sanitare din cladiri"  

     375/2005  

17. ORDIN nr. 222/N/2000 pentru aprobarea normativului "Normativ cadru 
privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995", 
indicativ NC 001/1999  

    

18 ORDIN nr. 85/N/1996 pentru aprobarea "Normativ de proiectare a salilor 
aglomerate cu vizitatori. Cerinte utilizatori", indicativ NC 006/1996  

    

19. ORDIN nr. 1.993/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ 
privind proiectarea salilor de sport (unitatea functionala de baza) din 
punctul de vedere al cerintelor Legii nr. 10/1995", indicativ NP 065-2002  

  944/2002 

20. ORDIN nr. 1.995/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ 
privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor  (unitatea functionala 
de baza) din punctul de vedere al cerintelor Legii nr. 10/1995", indicativ NP 
066-2002  

  945/2002 

21. ORDIN nr. 1.576/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ 
privind proiectarea cladirilor civile  din punctul de vedere al cerintei de 
siguranta in exploatare", indicativ NP 068-2002  

    

22. ORDIN nr. 1.503/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ 
privind cerintele de calitate pentru unitati functionale de cazare (camere, 
garsoniere si apartamente) din cladiri hoteliere", indicativ NP 079-2002  

    

23. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 808/2005 pentru aprobarea 

Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in 

activitatea de constructii 

      735/2005 

24. ORDINUL nr. 1497/2011 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea 
laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii in vederea 
autorizarii  

    400/2011 

Ordinul Nr.296 din 23.03.2012 pentru modificarea si completarea 

Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in 

activitatea de constructii in vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul 

ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.497/2011  

    213/2012 



Ordinul nr. 3483/2013 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea 

laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii in vederea 

autorizarii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si 

turismului nr. 1.497/2011  

    785/2013 

25. Ordinul nr. 1.370/2014 pentru aprobarea "Procedurii privind efectuarea 

controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta 

mecanica si stabilitatea constructiilor" indicativ PCF 002  

 576/2014 

26. 

  

ORDINUL nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 

dirigintilor de santier  

   458/2011 

Ordinul nr. 277/2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de 

autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului 

dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011  

     216/2012 

Ordinul nr. 3482/2013 pentru modificarea Procedurii de autorizare a 

dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale 

si turismului nr. 1.496/2011  

  

    799/2013 

27. 

Hotararea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 

273/1994 privind aprobarea "Regulamentului de receptie a lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente acestora" 

 

    406/2017 

28. 

ORDINUL nr. 900/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ 

pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente 

constructiilor", indicativ C 56-02  

  

 877/2003 

29. 

ORDINUL nr. 668/2002 privind participarea Inspectoratului de Stat in 

Constructii - I.S.C. la receptia lucrarilor de constructii finantate prin bugetul 

Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei  

  
340/2002 

30. REGULAMENT privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in 
timp si postutilizarea constructiilor  

  

 352/1997  

31. 

ORDINUL nr. 1010/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice 

"Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii 

constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale", indicativ MP-

031-03  

  

  920/2003 

32. 
Hotararea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul 

de stat al calitatii in constructii  

  

 594/2018  



33. 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului 

de Stat in Constructii - I.S.C. 

  
  536/2001  

LEGEA nr. 707/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 

privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.  

  
  785/2001  

OUG 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii 
de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si 
alte masuri in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 1/2010  

  
   62/2010  

ORDONANTA URGENTA   Nr. 100 din 10 noiembrie 2010 pentru 

modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea 

Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C  

  

  770/2010  

OUG Nr.93 din 02.11.2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in 

Constructii - I.S.C. 

  

  800/2011 

OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul 

administratiei publice centrale  

  

  314/2012  

Legea nr. 210/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 93/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 

63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. 

  

   767/2012 

Ordonanta de urgenta nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de 

reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea 

unor acte normative  

  

   884/2012 

OUG 26/2013 pentru modificarea si completarea OG 63/2001 privind 

infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. Ordonanta de 

urgenta 26/2013  

  

   224/2013  

Ordonanta nr. 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind controlul 

statului in domeniul constructiilor  

  
   367/2014  

34. 

ORDINUL nr. 63/N/1998 privind obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de 

identificare a investitiei  

  
   345/1998   

ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii  

  

  797/2009  

35. 
ORDINUL nr. 620/2005 cu privire la implementarea si utilizarea 

eurocodurilor pentru constructii  

  

  399/2005  



36. 

Ordinul nr. 98/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea 

operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor 

naturale si a conditiilor-cadru de valabilitate aferente autorizatiilor  

  

  493/2015  

Ordinul nr. 103/2016 privind modificarea si completarea Regulamentului 

pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in 

domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii 

Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 98/2015  

  

1033/2016 

Ordinul nr. 93/2017 privind modificarea si completarea Regulamentului 

pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in 

domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii 

Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 98/2015  

  

847/2017 

37. 

Hotararea nr. 525/2013 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a 

structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a 

normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de 

Stat in Constructii - I.S.C.  

  

487/2013  

Hotararea Nr.846 din 30.10.2013 privind trecerea unor suprafete dintr-un 

imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Inspectoratului 

de Stat in Constructii - I.S.C. in administrarea Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice, precum si pentru modificarea unor acte 

normative  

  

   684/2013 

Hotararea nr. 307/2016 privind modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, 

a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a 

normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de 

Stat in Constructii - I.S.C.  

  

   319/2016 

38. 

LEGEA nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-
ambientale a cladirilor  

  

  493/2011 

Ordonanta Nr.30 din 31.08.2011 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor 

masuri financiar-fiscale  

  

   627/2011 

Legea Nr.209 din 13.11.2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 

30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale  

  

   772/2012 

Legea Nr.146 din 30.04.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a 

cladirilor 

  

   255/2013 



Legea nr. 166/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 

privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor  

  

  564/2016 

39. 
ORDINUL nr. 1269/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

si functionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii  

  

  267/2011 

40. 

Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, 

aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor 

activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si 

habitat  

Ordinul 

542/2003 
269/2003 

ORDIN nr. 1.410 din 2004 al ministrului transporturilor, constructiilor si 
turismului privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, 
programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea 
reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, 
amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul 
ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003  

  

782/2004 

ORDIN nr. 1.727 din 2006 al ministrului transporturilor, constructiilor si 
turismului pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. i) din Metodologia privind 
initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si 
valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in 
constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin 
Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003  

  

829/2006 

ORDIN nr. 979 din 2016 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii 
regionale si administraiiei publice, pentru modificarea Metodologiei privind 
iniiierea, programarea, achiziiia, elaborarea, avizarea, aprobarea si 
valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitaiilor specifice in 
construciii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin 
Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuiniei nr. 542/2003  

  

532/2016 

41 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare 

si continutul- cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice  

  

1061/2016 

Hotararea nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea art. 15 din 

Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice  

  

147/2017 

42. 

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, 

responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate 

si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice din 20.12.2016  

  

9/2017 

43. 
Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a 

responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii  

  
767/2016 



44. Regulamentul privind agrementul tehnic in constructii  

  
829/2017 

45. 
Ordinul nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea 

verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii  

  
240/2018 

46. 

Ordonanta de urgenta nr. 140/2020 pentru stabilirea unor masuri privind 

utilizarea inscrisurilor in forma electronica in domeniile constructii, 

arhitectura si urbanism  

  

767/2020 

47. 

ORDIN nr. 3.363 din 1 iulie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind 

initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si 

valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in 

constructii, precum si pentru aprobarea cuantumului indemnizatiei de 

participare a membrilor in comitetele tehnice de specialitate si in comitetul 

tehnic de coordonare generala  

  

624/2020 

ORDIN nr. 430 din 31 martie 2021 privind modificarea anexei la Ordinul 

ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 3.363/2020 

pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, 

elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a 

rezultatelor activitatilor specifice in constructii, precum si pentru aprobarea 

cuantumului indemnizatiei de participare a membrilor in comitetele tehnice 

de specialitate si in comitetul tehnic de coordonare generala  

  

349/2021 

 


