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Cuprins 

 

Nr. Indicativ Titlu Ordin de aprobare Inlocuieste 

1. NP 033-1999 Cod de proiectare pentru structuri din beton 
armat cu armatura rigida (BAR)  

M.L.P.A.T. 
61/N/25.08.1999 

 

2. GP 042-1999 Ghid de proiectare pentru structuri din beton 
armat cu armatura rigida (BAR)  

M.L.P.A.T. 
62/N/25.08.1999 

 

3. CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii 
zăpezii asupra constructiilor  

M.D.R.T. 1.655/2012 CR 1-1-3-2005 

4. CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării 
structurilor în construcţii  

M.D.R.T. 1.530/2012 CR 0-2005 

5. CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii 
vintului asupra constructiilor  

M.D.R.T. 1.751/2012 CR 1-1-4-2005 

6. CR 2-1.1.1/ 
2013 

Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi 
structurali de beton armat.  

M.D.R.A.P. nr. 
2.361/24.07.2013 

CR 2-1-1.1-
2005 

7. CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie  M.D.R.A.P. nr. 
2464/08.08.2013 

 

8. GP 014-1997 Ghid de proiectare. Calculul terenului de 
fundare la actiuni seismice în cazul fundãrii 
directe.  

M.L.P.A.T 
58/N/11.03.1997 

C 239-1992 

9. GE 029-1997 Ghid practic privind tehnologia de executie a 
pilotilor pentru fundatii  

M.L.P.A.T. 
55/N/11.03.1997 

C 160–1975 

10. NP 122-2010 Normativ privind determinarea valorilor 
caracteristice si de calcul ale parametrilor 
geotehnici  

M.D.R.T. 2.690/2010 
 

11. NP 123-2010 Normativ privind proiectarea geotehnica a 
fundatiilor pe piloti  

M.D.R.T. 2.691/2010 
 



12. NP 124-2010 Normativ privind proiectarea geotehnica a 
lucrarilor de sustinere  

M.D.R.T. 2.689/2010 
 

13. NP 125-2010 Normativ privind fundarea constructiilor pe 
pamanturi sensibile la umezire 

M.D.R.T. 2.688/2010 
 

14. NP 126-2010 Normativ privind fundarea constructiilor pe 
pamanturi cu umflari si contractii mari  

M.D.R.T. 115/2012 
 

15. NP 112-2014 Normativ privind proiectarea fundatiilor de 
suprafata  

Ordinul 2352/2014 Inlocuieste  
NP 112-2004 

16. NP 120-2014 Normativ privind cerintele de proiectare, 
executie si monitorizare a excavatiilor 
adanci in zone urbane  

M.D.R.A.P. nr. 
2104/2014 

Inlocuieste 
NP 120-2006 

17. GP 129_2014 Ghid privind proiectarea geotehnica  M.D.R.T. nr. 2597/2014 
 

18. NP 007-1997 Cod de proiectare pentru structuri în cadre 
din beton armat.  

M.L.P.A.T. nr. 
1/N/13.01.1997 

 

19. NE 013-2002 Cod de practicã pentru executia elementelor 
prefabricate din beton, beton armat si beton 

precomprimat  

M.L.P.T.L. 
451/26.03.2002 

 

20. NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului si 
executarea lucrarilor din beton, beton armat 
si beton precomprimat. Partea 1: 
Producerea betonului  

M.D.L.P.L. 

577/29.04.2008 

 

21. NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea betonului si 
executarea lucrarilor din beton, beton armat 
si beton precomprimat. Partea 2: 
Executarea lucrarilor din beton  

M.D.L.P.L. 2514/2010 
 

22. MP 007-1999 Metodologie de investigare a zidãriilor vechi  M.L.P.A.T. 
48/N/02.08.1999 

 

23. NE 036-2014 Cod de practică privind executarea şi 
urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie.  

  art. 3 lit. a) din 
OMDRAP, 

nr.2.464/2013, 
se abrogă 

24. NP 012-1997 Normativ pentru calculul elementelor din otel 
cu pereti subtiri formate la rece 

M.L.P.A.T. 10/N/03.02. 
1997 

 



25. NP 041-2000 Normativ de calcul pentru constructii 
metalice cu diafragme din tablã cutatã  

M.L.P.A.T. 
29/N/22.05.2000 

 

26. NP 042-2000 Normativ privind prescriptiile generale de 
proiectare.Verificarea prin calcul a 
elementelor de constructii metalice si a 
îmbinãrilor acestora.  

M.L.P.A.T. 
28/N/22.05.2000. 

 

27. GP 082-2003 Ghid privind proiectarea îmbinãrilor ductile 
la structuri metalice în zone seismice  

M.T.C.T. 
301/16.09.2003 

 

28. NP 019-1997 Ghid pentru calculul la stări limită a 
elementelor structurale din lemn  

M.L.P.A.T. 
65/N/28.08.1996 

 

29. NP 005-2003 Normativ privind proiectarea constructiilor 
din lemn  

M.T.C.T. 
303/16.09.2003 

Revizuire NP 
005-1996 

30. GP 116-2011 Ghid privind calculul şi alcătuirea 
constructivă a planşeelor compuse lemn-
beton la clădiri vechi şi noi  

  
 

31. GP 120-2013 Ghid privind proiectarea şi execuţia 
acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente  

M.D.R.A.P.nr. 
3.383/21.11.2013 

 

32. GP 122-2014 Ghid privind reabilitarea utilitară şi 
funcţională a acoperişurilor la clădirile 
existente.  

  
 

33. NP 069-2014 Normativ privind proiectarea, execuţia şi 
exploatarea învelitorilor acoperişurilor în 
pantă la clădiri.  

M.D.R.A.P. nr.  
992/2014 

Revizuire şi 
completare 

NP 69-2002. 

34. GP 058–2000 Ghid privind optimizarea nivelului de 
protectie termicã la clãdirile de locuit  

M.L.P.A.T. 
331/N/8.12.2000 

 

35. C 107/0-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea 
lucrãrilor de izolatii termice la clãdiri  

M.L.P.T.L. 
1572/15.10.2002 

C 107-1982 

36. NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executia si 
exploatarea hidroizolatiilor la clãdiri  

M.L.P.T.L. 
607/21.04.2003  

C 246–1993 

37. C107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al 
elementelor de constructie ale cladirilor  

M.T.C.T. 
2055/29.11.2005 

C107/1,C107/2, 
C107/3,C107/4, 

C107/5 



modificare 
Partea 1 și 

Partea a 2-a 

Ordinul nr. 2513/2010 pentru modificarea 
Reglementarii tehnice Normativ privind 
calculul termotehnic al elementelor de 
constructie ale cladirilor, indicativ C 107-
2005, aprobata prin Ordinul ministrului 
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 
2.055/2005  

M.D.R.T. nr. 
2.513/22.11.2010 

 

modificare/ 

completare  

C 107/3 

Ordinul Nr.1590 din 24.08.2012 pentru 
modificarea si completarea Partii a 3-a - 
Normativ privind calculul performantelor 
termoenergetice ale elementelor de 
constructie ale cladirilor, indicativ C 107/3, 
din cadrul Reglementarii tehnice „Normativ 
privind calculul termotehnic al elementelor 
de constructie ale cladirilor“, indicativ C 107-
2005, aprobata prin Ordinul ministrului 
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 
2.055/2005  

M.D.R.T. nr. 
1.590/24.08.2012 

 

38. C 125-2013 Normativ privind acustica in constructii si 
zone urbane  

M.D.R.A.P. nr. 
3.384/21.11.2013 

P 122-89,  GP 
0001-96 

isi inceteaza 
aplicabilitatea 
si C 125-05 
(revizuire C 

125-1987) se 
abroga 

39. NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor 
umede groase si subtiri  

M.L.P.A.T. 
23/N/03.04.1996 

C 18-1983 
C 3-1976 

Caiet VII-IX 

40. GE 058-2012 Ghid privind produse de finisare ceramice 
utilizate în construcţii  

  Comasare/ 

Revizuire C 6 - 
1986, C 223 - 
1986, GP 073 

– 2002 

41. GE 055-2012 Ghid privind produse de finisare din 
materiale polimerice utilizate în construcţii.  

  COMASARE/ 
REVIZUIRE C 
4-1977, C 174-

1979, C 55-
1974 



42. GE 056-2013 Ghid privind produse de finisare 
peliculogene utilizate în construcţii  

M.D.R.A.P. 
1.768/22.04.2013 

C3-76, şi 
completări C3-
76, îşi 
încetează 
aplicabilitatea 

43. GP 037/0-1998 Normativ privind proiectarea, executia si 
asigurarea calitãtii pardoselilor la clãdiri 
civile 
CAIET I: Prevederi generale 
CAIET II: Pardoseli calde 
CAIET III: Pardoseli semicalde 
CAIET IV: Pardoseli reci 

M.L.P.A.T. 
50/N/17.06.1998 

C 35–1982 

44. P 92-1982 Normativ privind dotarea cu ascensoare a 
clădirilor de locuit, social-culturale si 
administrative 

I.C.C.P.D.C. 116/1982 P 92-76 

45. P 25-1985 Normativ pentru reţeaua culturală.  C.C.E.S. nr. 
94/27.02.1985 

 

46. P 128-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor 
pentru vârstnici.  

I.C.C.P.D.C. nr. 
6/24.02.1987 

 

47. NP 002-1996 Cerinte esentiale normativ pentru 
proiectarea de ansamblu a sălilor de auditie 
publică în spiritul conceptului de 
performantă  

M.L.P.A.T. 25/N/1996 
 

48. NP 009-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea si 
exploatarea constructiilor pentru case de 
copii  

M.L.P.A.T.  5/N/1997 
 

49. NP 010-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea si 
exploatarea constructiilor pentru scoli si 
licee  

M.L.P.A.T.  5/N/1997 
 

50. NP 011-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea si 
exploatarea constructiilor pentru grădinite  

M.L.P.A.T.  5/N/1997 
 

51. NP 015-1997 Normativ de proiectare a clădirilor 
spitalicesti   

M.L.P.A.T.  4/N/1997 
 

52. NP 021-1997 Normativ privind proiectarea de dispensare 
si policlinici pe baza exigentelor de 
performantă  

M.L.P.A.T. 115/N/1997 
 

53. NP 023-1997 Normativ privind proiectarea căminelor de 
bătrâni si handicapati pe baza exigentelor 
de performantă  

M.L.P.A.T. 118/N/1997 
 



54 NP 057-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor de 
locuinte  

M.L.P.T.L. 1383/2002 NP 016 - 1996 

55. NP 064-2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la 
clădiri de locuit  

M.L.P.T.L. 1991/2002 
 

56. NP 063-2002 Normativ privind criteriile de performantă 
specifice scărilor si rampelor pentru 
circulatia pietonală în constructii  

M.L.P.T.L. 1994/2002 
 

57. GP 089-2003 Ghid privind proiectarea scărilor si rampelor 
la clădiri 

M.T.C.T. 1004/2003 
 

58. GP 088-2003 Ghid pentru adoptarea măsurilor specifice 
pentru accesul persoanelor cu handicap la 
monumente istorice  

M.T.C.T.     914/2003   
 

59. NP 051-2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi 
spaţiului urban aferent la nevoile individuale 
ale persoanelor cu handicap  

  NP 051-2001 

60. GP 120-2013 Ghid privind proiectarea şi execuţia 
acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente.  

M.D.R.A.P.nr. 
3.383/21.11.2013 

 

61. P 117-1983 Norme tehnice privind proiectarea spatiilor 
social-sanitare pentru constructii industriale  

ICCPDC 18/1983 NP 030-1979 

62. P 17-1985 Normativ privind proiectarea statiilor de 
încărcare a bateriilor de acumulatoare 
pentru electrovehicule  

ICCPDC 18/1985 

  

P 17-1971 

63. C 56-1985 Normativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente  

I.C.C.P.D.C. 
61/30.10.1985 

C 56-1975 

64. C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor de instalatii aferente 
constructiilor  

M.T.C.T. 900/25.11.03 C 56-1985 

65. NP 006-1996 Normativ de proiectare a sălilor aglomerate 
cu vizitatori. Cerintele utilizatorilor  

M.L.P.A.T. 85/N/1996 
 

66. NP 008-1997 Normativ privind igiena compozitiei aerului 
în spatii cu diverse destinatii, în functie de 
activitătile desfăsurate în regim de iarnă-
vară  

M.L.P.A.T.   6/N/1997 
 



67. NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea 
continutului cerintelor stabilite prin Legea 
10/1995  

M.L.P.A.T. 222/N/2000 
 

68. NP 068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile 
din punct de vedere al cerintei de sigurantă 
în exploatare  

M.L.P.T.L. 1576/2002 
 

69. NP 079-2002 Normativ privind cerintele de calitate pentru 
unităti functionale de cazare (camere, 
garsoniere si apartamente) din clădiri 
hoteliere  

M.L.P.T.L. 1503/2002 
 

70. NP 065-2002 Normativ privind proiectarea sălilor de sport 
(unitatea functională de bază) din punct de 
vedere al cerintelor Legii 10/1995  

M.L.P.T.L. 1993/2002 
 

71. NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor de 
sport si stadioanelor din punct de vedere al 
cerintelor Legii 10/1995  

M.T.C.T.    1995/2002 P 61-1971 

72. GT 058-2003 Ghid privind criteriile de performantă ale 
cerintelor de calitate conform legii nr. 
10/1995 privind calitatea în constructii, 
pentru instalatii de ventilare-climatizare  

M.T.C.T.      902/2003 GT 020-
1998(VOL.V) 

73. GT 059-2003 Ghid privind criteriile de performantă ale 
cerintelor de calitate conform legii nr. 
10/1995 privind calitatea în constructii, 
pentru instalatiile electrice din clădiri  

M.T.C.T.      903/2003 GT 020-
1998(VOL.E) 

74. GT 060-2003 Ghid privind criteriile de performantă ale 
cerintelor de calitate conform legii nr. 
10/1995 privind calitatea în constructii, 
pentru instalatiile de încălzire centrală  

M.T.C.T.      901/2003 GT 020-
1998(VOL.I) 

75. NP 135‐2013 Normativ privind proiectarea faţadelor cu 
alcătuire 
ventilate.  

M.D.R.A.P. nr. 
3.415/26.11.2013 

 

76. 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 
 

77. 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 
 



78. 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 
 

79. 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 
 

80. 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 
 

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

  
 

82. 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 

 

83. GP 109-2004 Ghid privind reabilitarea şi modernizarea 
termică a anvelopei şi a instalaţiilor de 
încălzire şi apă caldă de consum, la blocuri 
de locuinţe cu structură mixtă, 
realizate după proiecte tip.  

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

 

84. 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 

 

85. I 18/1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea 
instalatiilor interioare de curenti slabi 
aferente clădirilor civile si de productie.  

M.L.P.T.L. 
1617/02.11.2001 

 

86. NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea 
sistemelor de iluminat artificial din clădiri  

M.L.P.T.L. 
939/02.07.2002 

 

87. NP 062-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de 
iluminat rutier si pietonal  

M.L.P.T.L. 
938/02.07.2002 

 

88. I 7-2011 Normativ pentru proiectarea, executia si 
exploatarea instalatiilor electrice aferente 
cladirilor  

M.D.R.T. 

802/14.11.2011 

 



89. GEx 012-2015 Ghidul de bună practică pentru proiectarea 
instalaţiilor de iluminat/protecţie în clădiri  

   

90.  NP 084–2003 

  

Normativ pentru proiectarea, executarea si 
exploatarea instalatiilor sanitare si a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare conducte din materiale plastice  

M.T.C.T. 
nr.905/25.11.2003 

 

91. I 9-2015 Normativ privind proiectarea, execuţia şi 
exploatarea instalaţiilor 
sanitare aferente clădirilor  

M.D.R.A.P. nr. 
818/2015 

Revizuire şi 
comasare 

normativele I9-
1994 şi I9/1-

1996 

92. P 96-2015 Ghid pentru proiectarea şi executarea 
instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice 
în clădiri civile, social- culturale şi industriale  

M.L.P.A.T. nr. 
832/08.10.2015 

îşi încetează 
aplicabilitatea 

P 96-1996 

93. NP 031-1999 Normativ pentru proiectarea, executia si 
exploatarea instalatiilor de încălzire prin 
radiatie de pardoseală  

M.L.P.A.T. 
64/N/25.08.1999 

 

94. GP 039-1999 Ghid pentru calculul necesarului anual de 
căldură al clădirilor de locuit  

M.L.P.A.T. 
76/N/05.10.1999. 

 

95. I 5-2010 Normativ pentru proiectarea, executarea si 
exploatarea instalatiilor de ventilare si 
climatizare  

  I 5/1998, 
I5/1/1994, 
I5/2/1994 

96. I 13-2015 Normativ pentru proiectarea, executarea si 
exploatarea instalatiilor de incalzire centrala  

  revizuire si 
comasare 

normativele I 
13-2002 si I 
13/1-2002 

97. NP 022-2021 Normativ privind proiectarea creselor si 
creselor speciale pe baza exigentelor de 
performantă  

  inlocuieste  
NP 022/1997 

 


