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Legislaţie și reglementări tehnice  
referitoare la sobe 

 
 
Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 al ministrului Administraţiei şi Internelor 
pentru aprobarea “Normelor generale de apărare împotriva incendiilor“ 
 
Ordinul nr. 160 din 23 februarie 2007 al ministrului Administraţiei şi Internelor 
pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi 
finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 
 
Hotărârea de Guvern nr. 537 din 06 iunie 2007 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor 
Instrucțiuni nr. 569 din 27 octombrie 2008 privind desfășurarea activităților de 
apărare împotriva incendiilor în sistemul administrației penitenciare 
 
Ordinul M. 111 din 11 noiembrie 2008 al ministrului apărării pentru aprobarea 
Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării 
 
Ordinul 14 din 16 martie 2009 al viceprim-ministrului, ministrul administrației și 
internelor pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva 
incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber 
 
Ordinul ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 28 din 26 martie 2009 / 
ministrului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional nr. 2.338 din 05 august 
2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor 
la obiective de cult 
 
Ordinul 166 din 27 iulie 2010 al ministrului administrației și internelor pentru 
aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții 
și instalațiile aferente 
 
Ordinul 187 din 19 august 2010 al ministrului administrației și internelor pentru 
aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații 
pentru comerț 
 
Ordinul 262 din 02 decembrie 2010 al ministrului administrației și internelor 
privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la 
spații și construcții pentru birouri 
 
Ordinul 211 din 23 septembrie 2010 al ministrului administrației și internelor 
pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor 
la ateliere și spații de întreținere și reparații 
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SC 006-2001 – Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de 
încălzire din clădiri de locuit 
 

STAS 3607-72 – Instalaţii de încălzire – SOBE DE TERACOTĂ    ŞI COŞURI – 
Dimensionare 
 
I 7-2011 – Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor 
electrice aferente clădirilor 
 
I 31-1999 – Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de 
alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) 
 
NTPEE-2018 – Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale – cu modificările și completările 
ulterioare 
 


