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MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR  
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

  
 

                                                                   
REFERAT nr. 

pentru aprobarea reglementării tehnice 
„Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, 

indicativ NP 010-2022” 

 
Potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995  privind calitatea în construcţii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 5 punctul 31) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, 

M.D.L.P.A., cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate de reglementare în 

domeniu, asigură activitatea de reglementare tehnică în domeniul construcţiilor, elaborarea, 

actualizarea şi valorificarea pachetului tehnic normativ destinat sectorului construcţii, cu 

respectarea principiilor comunitare privind libera circulaţie a produselor şi serviciilor. 

În cadrul activităţii de reglementare în domeniul construcţiilor, Direcția Tehnică din cadrul Direcţiei 

Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură derulează activități de revizuire periodică a 

pachetului de reglementări tehnice de proiectare în scopul alinierii cu practica internaţională şi 

europeană în domeniu. 

Având în vedere problemele identificate la nivel național în ceea ce privește infrastructura 

educațională din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare și de funcționare, schimbările 

sociale, tehnologice și normative recente privind educația, dar și cele privind dezvoltarea 

localităților și regimul de proprietate al terenurilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul construcțiilor, a identificat 

necesitatea revizuirii cu celeritate a reglementării tehnice care vizează proiectarea de școli și licee 

pe baza exigenţelor de performanţă.  

Revizuirea reglementării tehnice sus-menționate a rezultat și ca urmare a reformelor stabilite în 

cadrul Pilonului VI – Politici pentru noua generație din Planul Național de Redresare și Reziliență, 

care abordează pentru Componenta 15 – Educație, principalele provocări din sistemul de educație 

înscrise în proiectul „România Educată”- definită ca strategie globală de reformare a sistemului de 

educație din România. Astfel Componenta 15 prevede și o subcomponentă care se adresează 

modernizării infrastructurii școlare și universitare în zonele urbane și rurale, inclusiv prin modificarea 

și eficientizarea cadrului normativ pentru asigurarea standardelor de siguranță și calitate, 

prietenoase cu mediul.  

Astfel, pentru subcomponenta v) Infrastructură, s-a propus ca reformă, actualizarea cadrului 

legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de 

învățământ preuniversitar. Obiectivele acestei reforme au fost definite după cum urmează: 

- (a) sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește 

reglementările pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere 

tehnologice; și  

- (b) dezvoltarea și adoptarea cadrului juridic pentru promovarea tranziției către clădiri verzi în 

școli.  

În contextul tranziției către clădiri verzi și inteligente, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, ca autoritate de reglementare în domeniu, este responsabil de actualizarea cadrului 
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normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, care face 

parte din Jalonul nr. 485 din cadrul reformei R6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura 

standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar. 

Termenul stabilit pentru atingerea acestei reforme este 30 iunie 2022. 

Astfel, a fost demarat procesul de revizuire a reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, 

realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-2022”, care înlocuiește 

reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru 

școli și licee, indicativ NP 010-1997”, aprobată prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și 

Amenajării Teritoriului nr. 5/N/22.01.1997 și publicată în Buletinul Construcțiilor nr. 6-7/1998. 

MDLPA implementează proiectul „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, 

urbanismului şi construcţiilor şi consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate 

din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, cod SIPOCA 50, care prevede 

achiziționarea de servicii de expertiză pentru auditarea și revizuirea sistemului de reglementări 

tehnice. Astfel, prin contractul de prestări servicii nr. 253/13.12.2021, încheiat între MDLPA în 

calitate de achizitor și Universitatea Tehnică de Construcții București în calitate de prestator, a fost 

prevăzută și revizuirea integrală a reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, realizarea și 

exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-1997”. 

Revizuirea reglementării tehnice NP 010 a avut ca scop armonizarea prevederilor cu cerințele 

specifice procesului educațional din strategiile elaborate de către autoritățile publice de resort 

pentru reformarea sistemului educațional din România. Se menționează că versiunea actuală a fost 

publicată în anul 1997, cu 7 ani înainte de aderarea României la Uniunea Europeană și cu 14 ani 

înainte de publicarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

S-a considerat necesară armonizarea reglementării tehnice NP 010 cu standardele române armonizate 

cu cele europene, publicate de către organismul național de standardizare (ASRO), în urma aderării 

României la Uniunea Europeană. Un aspect important al procesului de revizuire a constat în definirea 

noilor cerințe privind eficiența energetică a clădirilor pentru școli și licee și utilizarea sustenabilă a 

resurselor naturale în cadrul unităților de învățământ, în acord cu cerințele de performanță 

energetică propuse prin PNRR. 

Revizuirea a constitut și prilejul necesar pentru eliminarea prevederilor contradictorii cu legislația 

națională privitoare la stabilirea oportunității investițiilor publice și la autorizarea lucrărilor de 

construcții. Această legislație a fost modificată de mai multe ori din 1997, anul elaborării NP 010. 

În cadrul procesului de revizuire s-au tratat în mod distinct toate cerințele fundamentale privind 

calitatea în construcții. Pe lângă cele precizate anterior, se menționează actualizarea cerințelor 

minimale privind siguranța și accesibilitatea în exploatare, igiena, sănătatea și mediul înconjurător, 

protecția la zgomot și a celor privind rezistența mecanică și stabilitatea. 

 

Proiectul de reglementare tehnică a făcut obiectul avizării și consultării publice, astfel: 

1. O primă serie de consultări pentru definitivarea redactării I, organizate de către UTCB cu: 

a) reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din România - OAR, Asociației Inginerilor Constructori 

Proiectanți de Structuri - AICPS și Asociației Inginerilor de Instalații din România – AIIR, în data 

de 03.03.2022; 

b) reprezentanți ai Ministerului Educației și ai Administrației Prezidențiale, în data de 

03.03.2022; 

c) reprezentanți ai Asociației Municipiilor din România – AMR, Asociației Orașelor din România – 

AOR și Asociației Comunelor din România – ACR, în data de 04.03.2022. 
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2. Analiza și avizarea documentului în faza - Redactarea I, în cadrul comitetelor tehnice de 

specialitate ale MDLPA, astfel: 

a) CTS B – Siguranță în exploatare pentru construcții- Subcomitetul construcții civile, 

industriale și agricole – PV nr.1/21.03.2022; 

b) CTS E – Economie de energie și izolare termică pentru domeniul construcții civile, respectiv 

pentru instalații în toate specialitățile – PV nr. 1/21.03.2022. 

3. Realizarea de către UTCB a anchetei publice, cu consultarea factorilor interesați relevanți, cu 

integrarea observațiilor formulate asupra documentului avizat la redactarea I. 

4. Analiza și avizarea documentului în faza - Redactarea II, în cadrul comitetelor tehnice de 

specialitate ale MDLPA, astfel: 

c) CTS B – Siguranță în exploatare pentru construcții- Subcomitetul construcții civile, 

industriale și agricole – PV nr.2/13.04.2022; 

d) CTS E – Economie de energie și izolare termică pentru domeniul construcții civile, respectiv 

pentru instalații în toate specialitățile – PV nr. 2/13.04.2022. 

5. Răspunsul Ministerului Economiei cu privire la notificarea, dacă este cazul, a reglementării 

tehnice modificate la Comisia Europeană prin publicarea reglementărilor în baza de date TRIS. 

6. În vederea consultării cetăţenilor şi a societăţii civile, reglementarea tehnică a fost postată în 

consultare publică pentru o perioadă de 10 zile pe web.site-ul MDLPA în data de 27.04.2022 

conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată și nu s-au primit observații. 

7. Transmiterea avizului Asociaţiei de Standardizare din România - ASRO, prin adresa nr. 

...../......2022, necesar promovării prin ordin de ministru a reglementării tehnice. 

8. Transmiterea avizului Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC, prin adresa nr. 

...../......2022, necesar promovării prin ordin de ministru a reglementării tehnice. 

9. Transmiterea avizului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – IGSU, prin adresa 

nr. ...../......2022, necesar promovării prin ordin de ministru a reglementării tehnice. 

10. Avizarea în cadrul Comitetul tehnic de coordonare generală al M.D.L.P.A. a reglementării 

tehnice PV nr. ..../.........2022. 

 

Reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru 

școli și licee, indicativ NP 010-2022”,  va fi publicată în Monitorul Oficial al României cu intrare în 

vigoare la 30 de zile de la data publicării şi va fi postată pe pagina de internet a Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei la rubrica Dezvoltare teritorială/Construcţii/ 

Reglementări tehnice. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor 

publice și amenajării teritoriului nr. 5/N/22.01.1997 pentru aprobarea „Normativului privind 

proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-1997”, 

publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 6-7/1998, se abrogă. 

 

În contextul celor prezentate mai sus, vă supunem aprobării proiectul de Ordin al ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ 

privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-

2022”. 


