SINTEZA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE CĂTRE INSPECTORATUL DE STAT ÎN
CONSTRUCŢII – I.S.C. ÎN TRIMESTRUL I AL ANULUI 2010
Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. este organul tehnic specializat desemnat să
exercite, potrivit legii, controlul de stat privind aplicarea unitară a prevederilor legale în
domeniul calităţii în construcţii, respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de
autorizare a construcţiilor, supravegherii pieţei produselor pentru construcţii şi avizării
documentaţiilor tehnico – economice pentru investiţiile finanţate din fonduri publice.
Structura de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii este
reglementată de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea
Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr.
707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de
lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu
modificările şi completările ulterioare şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei
nr. 1378 din 18.11.2009.
Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. este instituţie publică cu personalitate
juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea Primului-ministru, printr-un
consilier de stat, finanţată de la bugetul de stat, partea I, Servicii publice generale, alte
organe ale autoritatilor publice, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
CAPITOLUL 1. CADRUL DE REGLEMENTARE
Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. este reglementată prin:
Programul de guvernare 2009-2012 aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2008;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu completările
ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii –
I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente, republicată;
Hotărârea Guvernului României nr. 1378/2009 de aprobare a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.;
Hotărârea Guvernului României nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul
de stat al calităţii în construcţii;
Hotărârea Guvernului României nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
produselor pentru construcţii, republicată;
Hotărârea Guvernului României nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a
pieţei produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea
conformităţii produselor, republicată;
Hotărârea Guvernului României nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului României nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului României nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
Normativul de calcul seismic P100;
Norme metodologice, regulamente şi proceduri de control şi inspecţie;
Ansamblul de norme tehnice specifice domeniului construcţiilor.

CAPITOLUL 2. DIRECŢIILE MAJORE DE IMPLICARE ALE INSPECTORATULUI DE
STAT ÎN CONSTRUCŢII – I.S.C. ÎN DOMENIUL CONTROLULUI CALITĂŢII ÎN
CONSTRUCŢII,
DISCIPLINEI
ÎN
URBANISM,
SUPRAVEGHERII
PIEŢEI
PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII ŞI AVIZĂRII DOCUMENTAŢIILOR TEHNICOECONOMICE PENTRU INVESTIŢIILE FINANŢATE DIN FONDURI PUBLICE
Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. îşi are originea în Corpul Tehnic al Lucrărilor
Publice, înfiinţat în anul 1862, prin Decret de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ca serviciu de
inspecţie pentru lucrările publice.
Cu aceasta tradiţie, de aproape 150 de ani privind activitatile de control şi inspecţie în
domeniul construcţiilor, conducerea
Inspectoratului de Stat în Construcţii urmăreste
adaptarea programelor de activităţi în raport cu evoluţia procesului investiţional, cu volumul
şi structura activităţilor, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor pe care le are în
dezvoltarea economică a tării şi realizării politicilor sectoriale din domeniu, ca parte a
Programelor Naţionale de Dezvoltare a României.
Principalele activităţi efectuate de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din
cadrul Inspectoratului de Stat in Construcţii – I.S.C., în trimestrul I al anului 2010 sunt
reglementate prin legi speciale pentru domeniile:
calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, execuţie, recepţie,
utilizare şi postutilizare indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor,
pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare;
disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului;
autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii;
supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu reglementările
armonizate care transpun Directiva CEE specifica;
urmărirea comportării în timp şi recepţia lucrărilor de construcţii;
autorizarea diriginţilor de şantier şi a personalului de specialitate în construcţii;
autorizarea şi atestarea funcţionării laboratoarelor de încercări, staţiilor de betoane, de
mixturi asfaltice şi de producere a agregatelor;
implementarea sistemului de management al calităţii construcţiilor;
soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la cetăţeni cu referire la probleme
privind calitatea, siguranţa în exploatare a construcţiilor, legalitatea emiterii autorizaţiilor
de construire;
avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele finanţate din fonduri
publice, în conformitate cu prevederile HG 1072/2003, cu modificările ulterioare.
şi au avut ca scop:
întărirea funcţiei de garant al statului pentru respectarea legalităţii în domeniul
construcţiilor;
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asigurarea integrării în structurile europene, prin colaborarea cu organismele de
reglementare implicate în armonizarea normelor româneşti în domeniul construcţiilor cu
cele practicate în Uniunea Europeană;
responsabilizarea factorilor implicaţi în exercitarea activităţilor de control şi inspecţie pentru
autorizarea continuării lucrărilor ajunse în fazele determinante pentru rezistenta şi
stabilitatea construcţiilor;
aplicarea cu responsabilitate şi transparenţă a prevederilor legale, în acord cu principiile de
prevenire, de investigare şi de intervenţie obiectivă în activitatea de control;
simplificarea procedurilor administrative necesare obţinerii autorizaţiilor de construire şi a
avizelor impuse;
susţinerea unor politici active în domeniul calităţii în construcţii, de dezvoltare şi optimizare
a infrastructurii calităţii, precum şi de stimulare a implementării sistemului de management
al calităţii de către agenţii economici din domeniul construcţiilor;
participarea ca factor consultativ la elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii;
efectuarea de activităţi de control şi inspecţie la obiectivele de investiţii, care privesc
intervenţiile asupra construcţiilor existente pentru emiterea acordului de modificare;
actualizarea şi elaborarea de noi proceduri specifice pentru efectuarea activităţilor de
control şi inspecţie privind calitatea construcţiilor, disciplina în urbanism, supravegherea şi
controlul pieţei materialelor de construcţii, autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de
încercări în construcţii.
CAPITOLUL 3. DATE STATISTICE
Datele centralizatoare privind activităţile efectuate de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii – I.S.C., în trimestrul I al anului 2010 sunt prezentate în următoarele anexe:
-ANEXA 1 – Date statistice privind activităţile efectuate în trimestrul I 2010;
-ANEXA 2 – Graficul activităţilor de control şi inspecţie efectuate în trimestrul I 2010;
In trimestrul I al anului 2010 au fost înregistrate 19.757 activităţi de control şi inspecţie
efectuate în domeniul calităţii construcţiilor, al disciplinei de autorizare şi execuţie a lucrărilor
de construcţii precum şi în domeniului amenajării teritoriului şi urbanism.
Numărul activităţilor de control şi inspecţie efectuate se raportează la un număr de
30.159 obiective de investiţii care sunt înregistrate în evidenţele Direcţiilor judeţene de
control în construcţii pe baza comunicărilor făcute de către investitori privind data de
începere a execuţiei lucrărilor de construcţii.

Principalele domenii de activitate / număr de activităţi de
control şi inspecţie

Număr de activităţi
de control şi
inspecţie efectuate
Trim. I 2010

TOTAL ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE, din care pentru:

19.757

DOMENIUL CALITĂŢII CONSTRUCŢIILOR, din care:

16.139

• Activităţi de control în proiectare, verificare, expertizare

5.736

• Activităţi de control în de execuţie

6.836

• Activităţi de urmărire a comportării construcţiilor în timp şi recepţia
lucrărilor

1.425
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• Activităţi de control privind implementarea sistemului de management
al calităţii în construcţii
• Activităţi de control la laboratoare de încercări, staţii şi baze de
producţie
• Activităţi de control privind supravegherea pieţei produselor pentru
construcţii

375
410
1.357

DOMENIUL DISCIPLINEI ÎN URBANISM, din care:

3.000

• Activităţi de control privind respectarea disciplinei de autorizare şi
execuţie a lucrărilor de construcţii

2.907

• Activităţi de control privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

93

ALTE ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE

618

Măsurile dispuse ca urmare a acţiunilor de control şi inspecţie sunt prezentate în tabelul
următor:
Măsuri dispuse
Sesizarea
Instituţiei
Prefectului
sau
a
emitentului
autorizaţiei
de
construire/autorizaţiei de desfiinţare în vederea anularii actului de autoritate emis
Sesizarea autorităţii publice în vederea Total, din care:
aplicării art. 29 din Legea nr. 50/1991 Preşedinţii Consiliilor judeţene
privind autorizarea executarii lucrărilor de Primarii localităţi urbane
construcţii, republicată, cu modificările şi
Primarii localităţi rurale
completările ulterioare
Sesizarea organelor de urmarire penală, pentru faptele care constituie infracţiuni
Oprirea de lucrări
Refacerea de lucrări
Expertizarea lucrărilor
Consolidarea lucrărilor
Demolarea lucrărilor
Respingerea fazelor determinate
Respingerea documentaţiilor tehnice pentru emiterea de acorduri
Experţi
Verificatori
Propunerea de suspendare/anulare
RTE
certificate/ autorizaţii
Diriginţi
Personal autorizat
Interzicerea utilizării construcţiilor
Alte măsuri dispuse pentru neconformităţi grave, majore sau cu grad ridicat de
repetabilitate

TOTAL MĂSURI DISPUSE

Trim. I
2010
44
110
9
51
50
11
276
748
278
40
1
147
708
2
0
0
0
0
18
9.591
11.977

Pentru încălcări grave ale cerinţelor privind obligaţiile ce revin factorilor implicaţi în
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi în verificarea calităţii lucrărilor de construcţii,
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în trimestrul I al anului 2010 au fost aplicate 287 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de
584,93 mii lei.
Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1.072/2003 privind avizarea de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în trimestrul I 2010 au
fost analizate 354 documentaţii tehnico-economice, fiind emise 326 avize tehnico-economice.
CAPITOLUL 4.
CONSTRUCŢII

PRIORITĂŢI ÎN ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE STAT ÎN

Reorganizarea şi restructurarea Inspectoratelor teritoriale în construcţii în vederea
creşterii randamentului şi eficientizării activităţilor ce revin Inspectoratului de Stat în
Construcţii potrivit obligaţiilor şi responsabilităţilor precizate prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.
1378/18.11.2009;
Armonizarea legislaţiei din domeniul construcţiilor cu normele şi cerinţele europene;
Actualizarea procedurilor privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în
construcţii în vederea autorizării, a autorizării diriginţilor de şantier, aprobate prin Ordinul
Inspectorului General de Stat nr. 153/2010 respectiv 154/2010;
Intervenţia operativă în toate cazurile producerii unor accidente tehnice la construcţii
aflate în exploatare sau în construire, pentru impunerea măsurilor de limitare a utilizării
construcţiilor care pot constitui un pericol public pentru sănătatea şi viaţa cetăţenilor,
pentru izolarea zonelor afectate şi expertizarea tehnică a construcţiilor în vederea stabilirii
deciziei de intervenţie;
Mediatizarea cazurilor deosebite de nerespectare a legislaţiei în domeniu, pentru
diminuarea fenomenului de indisciplină în autorizarea şi executarea lucrărilor de
construcţii, precum şi pentru prevenirea accidentelor, înlăturarea neconformităţilor şi
asigurarea calităţii construcţiilor şi menţinerea pe toată durata de existenţă a
construcţiilor a cerinţelor de calitate.
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GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR
DESFĂŞURATE ÎN TRIMESTRUL I AL ANULUI 2010

Domeniu I

6.836

5.736

1.425

375
410
1.357

Domeniu II

93

2.907

618

I ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII CONSTRUCŢIILOR
5.736

ACTIVITATEA DE CONTROL ŞI INSPECŢIE ÎN PROIECTARE

6.839

ACTIVITATEA DE CONTROL ŞI INSPECŢIE ÎN EXECUŢIE

1.425
375
410
1.357

ACTIVITATEA DE CONTROL PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A
CONSTRUCŢIILOR ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR
ACTIVITATEA DE INSPECŢIE PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITĂŢII
ACTIVITATEA DE CONTROL ŞI INSPECŢIE LA LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI;
STAŢII ŞI BAZE DE PRODUCŢIE
ACTIVITATEA DE CONTROL PRIVIND SUPRAVRGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR
PENTRU CONSTRUCŢII

II ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL DISCIPLINEI ÎN URBANISM
2.907
93

618

ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE PRIVIND RESPECTAREA DISCIPLINEI
DE AUTORIZARE ŞI EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI
ŞI URBANISMUL
ALTE ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE

