
 
         C.P. 16 – 162, 062510 – BUCURESTI 

tel. 021.4113617, fax 021.4114280 
e-mail: office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro 

 

Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor 
pentru școli și licee 

 
NP 010-2022 
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2. Cerințe fundamentale 
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4. Cerințe de calitate ale construcțiilor pentru școli și licee 

4.1. Rezistența mecanică și stabilitate 

4.2. Siguranță și accesibilitate în exploatare . 

4.3. Securitatea la incendiu 
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Anexa A. Cerințe și scheme funcționale (Anexă informativă)  

A.1. Cerințe specifice minime și recomandate pentru sălile de clasă . 

A.2. Cerințe specifice pentru facilități experimente științifice cum ar fi 

cele de chimie, biologie, fizică și pentru ateliere 

A.3. Cerințe specifice pentru facilități sportive 

A.4. Cerințe specifice pentru zone și facilități recreație 

A.5. Cerințe specifice pentru facilități de alimentație a elevilor 

A.6. Cerințe specifice pentru facilități de tip "after school"/"before 

school"/școală după școală/ semi-internat 

A.7. Cerințe specifice de capacitate pentru grupurile sanitare 

A.8. Cerințe specifice de capacitate pentru zone administrative 

A.9. Cerințe specifice de capacitate pentru bibliotecă și sală de lectură 

A.10. Cerințe specifice de capacitate pentru zone tehnice 

A.11. Cerințe de capacitate pentru parcarea aferentă complexului 

școlar 
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A.12. Cerințe de capacitate pentru zona de debarcare și îmbarcare 

aferentă complexului școlar 

A.13. Cerințe specifice cu titlul de recomandare pentru facilități 

medicale aferente complexului școlar 

A.14. Cerințe de capacitate pentru ateliere tehnologice și de creație 

A.15. Cerințe specifice cu titlul de recomandare pentru soluții de 

separare a zonelor pietonale de zonele rutiere aferente în complexul 

școlar 

 

Anexa B. Programarea funcțiunilor (Anexă informativă) 

B.1. Școli primare și gimnaziale 

B.2. Licee 

 

Anexa C. Exemple de amenajare planimetrică (Anexă informativă) 

C.1. Săli de clasă 


