Către:

Redacția publicației Capital

secretariat@evzgroup.ro
Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. a luat cunoştinţă de conţinutul articolului
intitulat Acuzaţie gravă: "Calitatea în construcţii a ajuns pe marginea prăpastiei", publicat
în ediția online a publicației dvs. în data de 5 septembrie 2016.
Pentru eliminarea unor posibile confuzii, precum şi pentru corecta informare a opiniei
publice, vă solicităm publicarea următoarelor

PRECIZĂRI
în legătură cu unele aspecte din articolul sus-menţionat:

După cum se cunoaşte, calitatea construcţiilor este totalitatea performanţelor de
comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de
existență, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor.
Realizarea unor construcţii ale căror niveluri de performanţă să corespundă sub aspectul
calităţii aşteptate se obţine prin aplicarea sistemului calităţii instituit de Legea nr.
10/1995, toate cele 12 componente ale sistemului contribuind în egală măsură la aceasta.
Volumul muncii instituţiei noastre este reflectat de numărul activităţilor de control
efectuate pe cele trei axe principale de acţiune, respectiv:
a) domeniul calităţii în construcţii, performanței energetice, urbanismului, amenajării
teritoriului și autorizării lucrărilor de construcţii;
b) domeniul pieţei produselor pentru construcţii, autorizării laboratoarelor de analize şi
încercări în construcţii, al diriginţilor de şantier și al responsabililor tehnici cu execuția;
c) domeniul avizării lucrărilor publice şi al acordurilor.
Precizăm că numai în anul 2015, la nivel naţional, au fost efectuate în total 70.229 de
activități în domeniile de activitate. În urma activităţii de control, au fost constatate
18.617 deficiențe şi s-au dispus 18.673 măsuri.
Principalele deficienţe, neconformităţi şi nereguli constatate se referă la lipsa ori la
nerespectarea autorizaţiei de construire, la încălcarea prevederilor reglementărilor
tehnice, nerespectarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie, neurmărirea
executării corecte a lucrărilor prin diriginţi de şantier, lipsa manualului calităţii sau a
planului calităţii, neefectuarea lucrărilor de întreţinere sau reparaţii şi de efectuare a
urmăririi în timp a construcţiilor, autorizaţii de construire emise cu încălcarea dispoziţiilor
legale sau a documentaţiilor de urbanism, introducerea pe piaţă a produselor fără
Str. C.F. Robescu nr. 23, Sector 3, cod poştal 030217, Bucureşti
Tel: +40 21 318.17.00, Fax: +40 21 318 17 19,+40 21 318 17 03, +40 21 318 17 04, E-mail: isc@isc.gov.ro
www.isc.gov.ro

atestarea conformităţii acestora, aplicarea necorespunzătoare a marcajului CE, declaraţii
de conformitate/performanţă neconforme, etc.
Având în vedere cele menţionate mai sus cât şi titlul articolului Acuzaţie gravă: "Calitatea
în construcţii a ajuns pe marginea prăpastiei", considerăm că această afirmaţie este
nefondată, instituţia noastră facând eforturi considerabile pentru a menţine nivelul de
calitate corespunzător cerinţelor.
Pentru înlăturarea deficienţelor majore la care se face referire în articol, un rol important
îl au diriginţii de şantier autorizaţi de către instituţia noastră care au atribuţii în ceea ce
priveşte perioada de pregătire a investiţiei cât şi în perioada execuţiei lucrărilor.
Un factor important în înlăturarea unor aşa numite deficienţe este ca diriginţii de şantier
să îşi indeplinească obligaţiile ce le revin în exercitarea verificării realizării corecte a
executării lucrărilor de construcţii, obligaţii pe care de nenumărate ori aceştia nu şi le
îndeplinesc.
În consecinţă propunem Colegiului Tehnic al Diriginţilor de Şantier să facă eforturi pentru
ca toţi membrii acestuia să conştientizeze răspunderea pe care aceştia o au în derularea
unei investiţii.
O activitate de control bine făcută nu face decât să sporească încrederea tuturor actorilor
din piaţă că produsul final „construcţie” va fi apt să „îndeplinească totalitatea
performanţelor de comportare în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de
existentă a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor”.

Totodată, vă informăm că, în cazul în care sunteţi interesaţi de aspecte care vizează
activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru asigurarea unei informări corecte
şi obiective a opiniei publice, instituţia noastră vă stă la dispoziţie cu toate informaţiile
necesare.
INSPECTOR GENERAL
NELU STELEA
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