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Reglementari tehnice privind  

performanța energetică a clădirilor 

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

Nr. Indicativ Titlul Ordin de aprobare Înlocuieste 

1. MP 012-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de 
prioritate a măsurilor de reabilitare termică 
a clădirilor social-culturale şi a 
instalaţiilor aferente acestora. 

M.L.P.T.L. nr. 
1.605/02.11.2001 

  

2. SC 006-2001 Soluţii cadru pentru reabilitarea şi 
modernizarea instalaţiilor de încălzire din 
clădiri de locuit. 

M.L.P.T.L. nr. 
1.625/02.11.2001 

  

3. MP 013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de 
priorităţi a măsurilor de reabilitare 
termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. 
Program cadru al programului naţional 
anual de reabilitare şi modernizare termică 
a clădirilor şi 
instalaţiilor aferente. 

M.L.P.T.L. nr. 
1.626/02.11.2001 

  

4. GT 038-2002 Ghid pentru determinarea performanţelor 
energetice ale instalaţiilor de încălzire şi 
de apă caldă de consum din clădirile 
social-culturale existente, în vederea 
reabilitării şi modernizării acestora. 

M.T.C.T. nr. 
1.412/26.09.2002 

  

5. GT 036-2002 Ghid pentru efectuarea expertizei termice 
şi energetice a clădirilor de locuit existente 
şi a instalaţiilor de încălzire a 
apei calde de consum, aferente acestora. 

M.L.P.T.L. nr. 
934/02.07.2002 

  

6. MP 019-2002 Metodologie privind reabilitarea şi 
modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de 
încălzire şi apă caldă de consum la 
blocurile de locuinţe cu structura din 
panouri mari. 

M.T.C.T. nr. 
1.412/26.09.2002 

  

7. NP 060-2002 Normativ privind stabilirea performanţelor 
termo-higroenergetice ale anvelopei 
clădirilor de locuit existente în vederea 
reabilitărilor termice. 

M.T.C.T. nr. 
933/02.07.2002 

  

8. MP 037-2004 Metodologie privind determinările 
termografice în construcţii. 

M.T.C.T. nr. 
711/13.04.2004 

  

9. GP 109-2004 Ghid privind reabilitarea şi modernizarea 
termică a anvelopei şi a instalaţiilor de 
încălzire şi apă caldă de consum, la blocuri 

M.T.C.T. nr. 
278/23.02.2005 

  



de locuinţe cu structură mixtă, 
realizate după proiecte tip. 

10. GP 110-2004 Ghid privind reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime 
până la P+9E, realizate după 
proiecte tip, prin transformarea 
acoperişurilor tip terasă în acoperişuri 
înclinate, cu amenajarea de poduri 
neîncălzite sau mansarde. 

M.T.C.T. nr. 
364/08.03.2005 

  

11. MC 001_1-2006 METODOLOGIE DE CALCUL AL 
PERFORMANTEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR-PARTEA I - ANVELOPA 
CLĂDIRII 

M.D.R.L. 

1071/2009 

  

MC 001_2-2006 

  

METODOLOGIE DE CALCUL AL 
PERFORMANTEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR-PERFORMANTA 
ENERGETICĂ A INSTALATIILOR DIN 
CLĂDIRI 

M.D.R.L. 

1071/2009 

  

MC 001_3-2006 

  

METODOLOGIE DE CALCUL AL 
PERFORMANTEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR-AUDITUL Sl 
CERTIFICATUL DE PERFORMANTĂ A 
CLĂDIRII 

M.D.R.L. 

1071/2009 

  

MC 001_4-2009 

  

METODOLOGIE DE CALCUL AL 
PERFORMANTEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR-Breviar de calcul al 
performantei energetice a cladirilor si 
apartamentelor  

M.D.R.L. 

1071/2009 

  

MC 001_5-2009 

  

METODOLOGIE DE CALCUL AL 
PERFORMANTEI ENERGETICE A 
CLĂDIRILOR-Model certificat de 
performanta energetica a apartamentului 

M.D.R.L. 

1071/2009 

  

MC 001_6-2013 Parametrii climatici necesari determinării 
performanței energetice a clădirilor noi și 
existente, dimensionării instalațiilor de 
climatizare a clădirilor și dimensionării 
higrotermice a elementelor de anvelopă 
ale clădirilor. Partea a VII a. 

M.D.R.A.P. nr. 
2.210/26.06.2013 

  

12   Regulament privind atestarea auditorilor 
energetici pentru clădiri. 

M.D.R.T.  nr. 
2.237/30.09.2010 

  

13. GEx 009-2013 GHID PRIVIND INSPECŢIA 
SISTEMELOR DE CLIMATIZARE DIN 
CLĂDIRI 

M.D.R.A.P. nr. 
1.778/2013 

  

14. GEx 010-2013 GHID PRIVIND INSPECŢIA 
ENERGETICĂ A CAZANELOR ŞI A 
SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE DIN 
CLĂDIRI 

M.D.R.A.P. nr. 
2.121/06.06.2013 

  

15. GP 123-2013 GHID PRIVIND PROIECTAREA ŞI 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE 

M.D.R.A.P.  nr.         
2.211/26.06.2013 

  



REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR 
DE LOCUINŢE 

Ordinul 
1311/2021 

Ordinul nr. 1311/2021 pentru modificarea 
reglementarii tehnice "Ghid privind 
proiectarea si executarea lucrarilor de 
reabilitare termica a blocurilor de locuinte", 
indicativ GP 123-2013, aprobata prin 
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 
dezvoltarii regionale si administratiei 
publice, nr. 2.211/2013 

Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 920 din 
27 septembrie 2021 

  

16. SC 007-2013 SOLUŢII CADRU PRIVIND 
REABILITAREA TERMO – HIGRO-
ENERGETICĂ A ANVELOPEI 
CLĂDIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE 

M.D.R.A.P. nr. 
2.280/05.07.2013 

SC 007-2002 

17. GEx 011-2015 Ghidul de buna practica pentru proiectarea 
instalatiilor de ventilare/climatizare in 
cladiri  

M.D.R.A.P. nr. 
819/06.10.2015 

  

18. GEx 013-2015 Ghid privind utilizarea  surselor 
regenerabile de energie la clădirile noi şi 
existente 

M.D.R.A.P. nr. 
825/07.10.2015 

  

19. GEx 012-2015 Ghid de bună practică pentru proiectarea 
instalaţiilor de iluminat/proiectare în clădiri 

M.D.R.A.P. nr. 
833/08.10.2015 

 

20.   Regulemant pentru autorizarea auditorilor 
energetici din industrie. 
Regulament pentru atestarea managerilor 
energetici si agreearea societatilor 
prestatoare de servicii energetice 

    

21. PCC 001-2013 Procedura de control al statului cu privire 
la aplicarea unitară a prevederilor legale 
privind performanţa energetică a clădirilor 
şi inspecţia sistemelor de 
încălzire/climatizare 

    

22. Ordinul 3457-
2013 

ORDINUL nr. 3457/2013 pentru 
aplicabilitatea unor acte normative cu 
caracter tehnic elaborate în aplicarea Legii 
nr. 372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor  

    

23.   Metodologie de interventie pentru 
abordarea noninvaziva a eficientei 
energetice in cladiri cu valoare istorica si 
arhitecturala 

    

24. Ghid RTC 3-
2022 

Ghid privind implementarea măsurilor de 
creștere a performanței energetice 
aplicabile clădirilor existente, în etapele de 
proiectare, execuție și recepție, exploatare 
și urmărire a comportării în timp pentru 
îndeplinirea cerințelor nZEB  

O.M.D.L.P.A. nr. 
2819/02.11.2022 

  



25. Ghid RTC 4-
2022 

Ghid privind implementarea măsurilor de 
creștere a performanței energetice 
aplicabile clădirilor noi, în etapele de 
proiectare,execuție și recepție, exploatare 
și urmărire a comportării în timp pentru 
îndeplinirea cerințelor nZEB  

O.M.D.L.P.A. nr. 
2818/02.11.2022 

  

 


