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Reglementari tehnice privind  
siguranta la foc in constructii, proiectarea, executia si  

exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor 
 

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

 

Nr. Indicativ Titlu Ordin de aprobare Înlocuieste 

Lista normative in vigoare 

1. C 58-1996 NORME TEHNICE privind ignifugarea materialelor si 
produselor combustibile din lemn si textile utilizate în 
constructii 

M.L.P.A.T. 24/N/1996 C 58-86 

2. P 118-1999 NORMATIV de sigurantă la foc a constructiilor  M.L.P.A.T 27/N/1999 P 118-83 

3. MP 008-2000 MANUAL privind exemplificări, detalieri si solutii de 
aplicare a prevederilor normativului P118-99 „Siguranta 
la foc a constructiilor” 

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

4. ST 040-2000 SPECIFICATIE TEHNICĂ pentru sisteme de stingere a 
incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FirePro  

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

  

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

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

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

M.L.P.A.T 263/N/2000   

7. 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   

8. 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   

9. GT 049–2002 GHID de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la 
foc pentru clădiri din 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. GP 069-2002 GHID DE PROIECTARE pentru instalatii de stingere a 
incendiilor cu ceată de apă 

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

12. NP 071-2002 NORMATIV pentru proiectarea constructiilor si 
instalatiilor specifice de metrou privind prevenirea 
si stingerea incendiilor  

M.L.P.T.L  1065/2002 (revizuire 
PD 196-
89) 

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

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



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

    

15. P 118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a 
construcțiilor,Partea a  II- a.Instalații de stingere cu 
modificari si completari cf. Ord. 6026/2018  

M.D.R.A.P. . 
2.463/08.08.2013 

  

16. P 118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a 
construcţiilor. Partea a III –a completat cu ordinul 
6025/2018  

M.D.R.A.P. nr. 
364/09.03.2015 

I 18/2-
2002 

17.   Regulament privind clasificarea si incadrarea 
produselor pentru constructii pe baza 
performantelor de comportare la foc  

    

  Ordinul nr. 133/2006 pentru modificarea si 
completarea Regulamentului privind clasificarea si 
incadrarea produselor pentru constructii pe baza 
performantelor de comportare la foc 

    

  Ordinul nr. 431/2008 pentru modificarea si 
completarea Regulamentului privind clasificarea si 
incadrarea produselor pentru constructii pe baza 
performantelor de comportare la foc  

    

18. RPC 2-2022 Normativul privind criterii minime de performanta a 
corturilor din punctul de vedere al cerintei 
securitatea la incendiu  

M.D.L.A.P. nr. 
1407/2022 

  

Arhiva normative 

1. NP 086-05 NORMATIV pentru proiectarea, executarea si 
exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor  

M.T.C.T.     217/2005   

2.   ORDIN pentru aprobarea reglementării tehnice 
“Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea 
instalatiilor de stingere a incendiilor” 

M.T.C.T.     217/2005   

2. I 18/2 – 2002 NORMATIV pentru proiectarea si executarea instalatiilor 
de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare 
împotriva efractiei din clădiri 

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

4. SC 003/1999 SOLUTII CADRU pentru instalatii automate de stingere 
a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte 

M.L.P.A.T.  1/N/1999   

5. PC-021-01 PROGRAME DE CALCUL pentru dimensionarea 
retelelor de sprinklere - retele plane ramificate 

M.L.P.T.L. 1616/2001   

6.   METODOLOGIE de atestare a persoanelor care 
proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara 
sisteme si instalatii de aparare impotriva 
incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si 
ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a 
autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice 
destinate apararii impotriva incendiilor  

M.I.R.A.      252/2007   

7.   LISTA cuprinzând indicativele de referintă ale 
standardelor române care transpun standarde europene 
armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute din 
domeniul produselor pentru constructii (extras) 

M.D.L.P.L.     
234/2008 

  

  

8.   DISPOZITII GENERALE privind apararea 559/09.08.2010   



impotriva incendiilor la constructii si instalatiile 
aferente  

9.   DISPOZITII GENERALE privind apararea 
impotriva incendiilor la spatii pentru comert  

620/02.09.2010   

10.   METODOLOGIE de autorizare a persoanelor care 
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva 
incendiilor  

238/14.04.2010   

11.   METODOLOGIE de certificare a conformitatii in 
vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice 
pentru apararea impotriva incendiilor  

    

12.   NORME METODOLOGICE de avizare si 
autorizare privind securitatea la incendiu si 
protectia civila  

326/15.05.2009 
(extras) 

  

13.   DISPOZITII GENERALE de aparare impotriva 
incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si 
reparatii  

663/28.09.2010   

14.   DISPOZITII GENERALE de aparare impotriva 
incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise 
sau in aer liber  

326/15.05.2009   

15.   DISPOZITII GENERALE de aparare impotriva 
incendiilor la spatii si constructii pentru birouri  

831/13.12.2010   

 


