MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII
SINTEZA ACTIVITĂłILOR DESFĂŞURATE DE CĂTRE INSPECTORATUL DE STAT
ÎN CONSTRUCłII – I.S.C. ÎN TRIMESTRUL I AL ANULUI 2012
Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii - I.S.C, este organul tehnic de specialitate al
administraŃiei publice centrale, care este organizat şi funcŃionează ca instituŃie publică
cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,
finanŃat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a
prevederilor legale în domeniile calităŃii în construcŃii, amenajarii teritoriului şi
urbanismului, autorizarii executării lucrărilor de construcŃii, supravegherii pieŃei produselor
pentru construcŃii, avizării documentaŃiilor tehnico–economice pentru investiŃiile finanŃate
din fonduri publice.
Structura de organizare şi funcŃionare a Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii este
reglementată de prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 93/2011 pentru modificarea şi
completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinŃarea Inspectoratului de Stat
în ConstrucŃii – I.S.C., aprobată prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, ale
OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat
în ConstrucŃii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului, aprobată prin Legea nr. 204/2010, ale Hotărârii Guvernului
nr. 1335/2010 modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1157/2011 pentru
aprobarea atribuŃiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului
maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanŃi ale
Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii – I.S.C., precum şi ale Ordinului ministrului
dezvoltării regionale şi turismului nr. 44/2012 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare a Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii – I.S.C. cu completările şi
modificările ulterioare.

CAPITOLUL 1. CADRUL DE REGLEMENTARE
Activitatea Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii – I.S.C. este reglementată prin:
 Programul de guvernare 2009 – 2012 aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.
31/2008;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea
disciplinei în construcŃii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2011;
 OrdonanŃa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcŃiilor existente, republicată;
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 OrdonanŃa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinŃarea Inspectoratului de Stat în
ConstrucŃii – I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările
ulterioare;
 OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea şi completarea
OrdonanŃei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinŃarea Inspectoratului de Stat în
ConstrucŃii - I.S.C.;
 OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de
Stat in ConstrucŃii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, aprobată prin Legea nr. 204/2010;
 Hotărârea Guvernului
nr. 1335/2010 modificată şi completată prin Hotărârea
Guvernului nr. 1157/2011, pentru aprobarea atribuŃiilor generale şi specifice, a
structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului
auto şi a consumului de carburanŃi ale Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii - I.S.C.;
 Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieŃei comune;
 Directiva 85/337/CEE din 27.06.1985 privind evaluarea anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului, cu modificările sale ulterioare(Directiva EIA);
 Directiva Consiliului 89/106/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege şi a
actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcŃii;
 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire
a cerinŃelor de acreditare şi supraveghere a pieŃei în ceea ce priveşte comercializarea
produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 218 din 13 august 2008;
 Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru
comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a
Consiliului;
 Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiŃiilor de introducere pe
piaŃă a produselor pentru construcŃii, republicată, cu modificările si completările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 681/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008
al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri
de aplicare a anumitor norme tehnice naŃionale pentru produsele comercializate în
mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE;
 Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieŃei
produselor reglementate de legislaŃia Uniunii Europene care armonizează condiŃiile de
comercializare a acestora;
 Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul
de stat al calităŃii în construcŃii;
 Hotărârea Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în
ConstrucŃii a documentaŃiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiŃii
finanŃate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepŃie a
lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuŃiei lucrărilor şi a construcŃiilor;
 Regulamentul (CE) nr. 765/2008, al Parlamentului European şi al Consiliului, de
stabilire a cerinŃelor de acreditare şi de supraveghere a pieŃei în ceea ce priveşte
comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
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 Normativul de calcul seismic P100;
 Normele metodologice, regulamentele şi procedurile de control şi inspecŃie;
 Ansamblul de norme tehnice specifice domeniului construcŃiilor.

CAPITOLUL 2. OBIECTIVELE INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCłII ŞI
MODUL DE INTEGRARE A ACESTORA ÎN ANSAMBLUL
ACTIVITĂłILOR VIZÂND REALIZAREA POLITICILOR
SECTORIALE ÎN DOMENIUL CONSTRUCłIILOR
Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii – I.S.C. îşi are originea în Corpul Tehnic al
Lucrărilor Publice, înfiinŃat în anul 1862, prin Decret, de domnitorul Alexandru Ioan Cuza,
ca serviciu de inspecŃie pentru lucrările publice.
Având o tradiŃie de 150 de ani prin activităŃile specifice de control şi inspecŃie în
domeniul construcŃiilor, în raport de evoluŃia procesului investiŃional care determină
volumul şi structura activităŃilor, conducerea Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii
urmăreşte adaptarea programelor de activităŃi la condiŃiile concrete ale pieŃei
construcŃiilor, pentru îndeplinirea atribuŃiilor şi responsabilităŃilor pe care le are în
dezvoltarea economică a Ńării şi realizării politicilor sectoriale din domeniu, ca parte a
Programelor NaŃionale de Dezvoltare a României.
Obiectivele principale ale Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii:
 Urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ şi de reglementare în domeniile:
− calităŃii în construcŃii, în toate etapele, de concepŃie, proiectare, execuŃie, recepŃie,
utilizare şi postutilizare indiferent de forma de proprietate sau destinaŃia
construcŃiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în
vigoare;
− disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului;
− autorizării şi executării lucrărilor de construcŃii;
− supravegherii pieŃei produselor pentru construcŃii, în conformitate cu
reglementările armonizate care transpun Directiva CEE specifică;
− urmăririi comportării în timp şi recepŃia lucrărilor de construcŃii;
− autorizării diriginŃilor de şantier;
− autorizării laboratoarelor de analiză şi încercări în construcŃii;
− implementării sistemului de management al calităŃii construcŃiilor;
− soluŃionării reclamaŃiilor şi sesizărilor primite de la cetăŃeni cu referire la probleme
privind calitatea, siguranŃa în exploatare a construcŃiilor, legalitatea emiterii
autorizaŃiilor de construire;
− avizării documentaŃiilor tehnico-economice pentru obiectivele finanŃate din fonduri
publice, în conformitate cu prevederile HG 1072/2003, cu modificările ulterioare,
 Urmărirea modului de derulare a programelor şi a proiectelor derulate în cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, care au ca scop:
- diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea creşterii
competitivităŃii şi prin revitalizarea zonelor defavorizate;
- dezvoltarea echilibrată regională prin corelarea politicilor publice naŃionale de
dezvoltare sectorială cu politicile publice de dezvoltare locală: infrastructura şi
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transporturi, creşterea ocupării forŃei de muncă, dezvoltare rurală, educaŃie şi
sănătate, mediu;
crearea şi modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor
naturale şi creşterea calităŃii serviciilor turistice prin parteneriat între minister şi
autorităŃi locale;
conservarea şi reabilitarea obiectivelor turistice care fac parte din patrimoniul
cultural universal şi naŃional şi modernizarea infrastructurii conexe;
combinarea protecŃiei directe a statului cu cea oferită de formele de protecŃie
asociativă pe piaŃa produselor pentru construcŃii;
stimularea capacităŃii de autoprotecŃie individuală şi asociativă a consumatorilor,
astfel încât aceasta să devină calea principală de protecŃie;
eficientizarea activităŃii statului în materie de protecŃie directă şi indirectă a
consumatorilor prin cercetarea pieŃei, prin informarea şi educarea consumatorilor,

 Valorificarea informaŃiilor pentru punerea în aplicare a cadrului şi eficienŃa cadrului
normativ/reglementativ şi a politicilor sectoriale aflate în gestiune prin:
- elaborarea unui cadru normativ procedural care să definească componentele
diferitelor nivele de decizie strategică, identificarea, antrenarea şi solidarizarea
actorilor locali pe o bază partenerială pentru sprijinirea şi realizarea efectivă a
proiectelor locale şi regionale, evaluarea resurselor locale umane, fizice, naturale,
economice, financiare etc.;
- dezvoltarea corelată a zonelor urbane şi rurale prin cooperare între autorităŃile
locale, judeŃene, consiliile regionale şi agenŃiile de dezvoltare regională pentru a
integra planurile de dezvoltare locală în cele regionale şi monitorizarea
implementării acestora;
- promovarea parteneriatului public-privat în scopul diminuării dezechilibrelor
regionale;
- elaborarea unui set de criterii de analiză şi evaluare a autorităŃilor administraŃiei
publice locale în vederea identificării şi reducerii dezechilibrelor dintre acestea, prin
sprijinirea absorbŃiei fondurilor structurale, alocării schemei de ajutor de stat etc.
- asigurarea, pentru autorităŃile administraŃiei publice locale, de la bugetul de stat, a
sumelor necesare pregătirii şi cofinanŃării proiectelor;
- intensificarea cooperării transfrontaliere şi transnaŃionale la nivelul regiunilor şi
stimularea dezvoltării unor proiecte interregionale în domeniul infrastructurii,
amenajării teritoriului şi lucrărilor hidrografice, cu predilecŃie prin accesarea
fondurilor europene;
- dezvoltarea resursei umane şi punerea în valoare a potenŃialului de cooperare cu
sectorul privat şi cu sistemul educaŃional local;
- folosirea experienŃei instituŃiilor bancare europene în pregătirea proiectelor prin
utilizarea în mai mare măsură a iniŃiativelor comunitare cunoscute ca "cele trei
iniŃiative J": JASPERS - AsistenŃa comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile
Europei; JEREMIE - Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi
întreprinderi mijlocii; JESSICA - Sprijin european comun pentru investiŃii durabile în
zonele urbane;
- adaptarea legislaŃiei specifice în scopul mobilizării potenŃialului bancar şi al
fondurilor de garantare pentru a sprijini programele de dezvoltare atât din punct de
vedere financiar, cât şi al expertizei în management,
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 Eficientizarea finanŃării programelor/proiectelor din portofoliul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului;
 Asigurarea activităŃii de monitorizare, control şi evaluare, precum şi de diseminare şi
culegere cu celeritate a datelor şi informaŃiilor din piaŃa construcŃiilor;
 Fundamentarea deciziilor privitoare la politicile şi strategiile publice în domeniul
amenajării teritoriului, urbanism şi dezvoltării durabile, aflate în responsabilitatea
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;
 Asigurarea disciplinei în construcŃii;
 Asigurarea liberei circulaŃii a produselor pentru construcŃii pe piaŃa unică europeană în
condiŃii de siguranŃa pentru utilizatori şi mediu.
Întregul ansamblu de activităŃi are ca scop:















întărirea funcŃiei de garant al statului pentru respectarea legalităŃii în domeniul
construcŃiilor;
asigurarea integrării în structurile europene, prin colaborarea cu organismele de
reglementare implicate în armonizarea normelor româneşti în domeniul
construcŃiilor cu cele practicate în Uniunea Europeană;
responsabilizarea factorilor implicaŃi în exercitarea activităŃilor de control şi
inspecŃie pentru autorizarea continuării lucrărilor ajunse în fazele determinante
pentru rezistenta şi stabilitatea construcŃiilor;
aplicarea cu responsabilitate şi transparenŃă a prevederilor legale, în acord cu
principiile de prevenire, de investigare şi de intervenŃie obiectivă în activitatea de
control;
simplificarea procedurilor administrative necesare obŃinerii autorizaŃiilor de
construire şi a avizelor impuse;
susŃinerea unor politici active în domeniul calităŃii în construcŃii, de dezvoltare şi
optimizare a infrastructurii calităŃii, precum şi de stimulare a implementării
sistemului de management al calităŃii de către agenŃii economici din domeniul
construcŃiilor;
participarea ca factor consultativ la elaborarea reglementărilor tehnice în
construcŃii;
efectuarea de activităŃi de control şi inspecŃie la obiectivele de investiŃii, care
privesc intervenŃiile asupra construcŃiilor existente pentru emiterea acordului de
modificare;
actualizarea şi elaborarea de noi proceduri specifice pentru efectuarea activităŃilor
de control şi inspecŃie privind calitatea construcŃiilor, disciplina în urbanism,
supravegherea şi controlul pieŃei materialelor de construcŃii, autorizarea şi
acreditarea laboratoarelor de încercări în construcŃii.

CAPITOLUL 3. DATE STATISTICE
Datele centralizatoare privind activităŃile efectuate de către Inspectoratul de Stat în
ConstrucŃii – I.S.C., în trimestrul I al anului 2, sunt prezentate în următoarele anexe:
o ANEXA 1 – Date statistice privind activitatea Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii
efectuate în trimestrul I 2012;
o ANEXA 2 – Graficul activităŃilor de control şi inspecŃie efectuate în trimestrul I 2012.
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In trimestrul I al anului 2012 au fost înregistrate 16.129 activităŃi de control şi
inspecŃie efectuate în domeniul calităŃii construcŃiilor pieŃei produselor pentru construcŃii şi
al disciplinei în urbanism.
Numărul activităŃilor de control şi inspecŃie efectuate se raportează la un număr de
17.596 obiective de investiŃii care sunt înregistrate în evidenŃele Compartimentelor control
şi inspecŃie pentru calitatea lucrărilor de construcŃii organizate pe structura fostelor
inspectorate judeŃene în construcŃii, pe baza comunicării făcute de către investitori privind
data de începere a execuŃiei lucrărilor de construcŃii.

Principalele domenii de activitate /
Număr de activităŃi de control şi inspecŃie

TOTAL ACTIVITĂłI DE CONTROL ŞI INSPECłIE, din care pentru:
DOMENIUL CALITĂłII ÎN CONSTRUCłII, URBANISMULUI,
AMENAJĂRII TERITORIULUI, AUTORIZĂRII LUCRĂRILOR,
RECLAMAłII ŞI SESIZĂRI, din care:
• ActivităŃi de control în proiectare

Număr de activităŃi de
control şi inspecŃie
efectuate în
Trimestrul I 2012
16.129
9.275
156

• ActivităŃi de control în execuŃie

5.400

• ActivităŃi de control privind urmărirea comportării în timp a construcŃiilor
şi recepŃia lucrărilor

814

• ActivităŃi de control privind implementarea sistemului de management al
calităŃii în construcŃii

133

• ActivităŃi de control privind respectarea disciplinei de autorizare şi
execuŃie a lucrărilor de construcŃii

1.365

• ActivităŃi de control privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

103

• ActivităŃi de control şi inspecŃie pentru soluŃionarea reclamaŃiilor şi
sesizărilor

1.267

DOMENIUL PIEłEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCłII ŞI
LABORATOARELOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI, din care:

1.402

• ActivităŃi de control privind supravegherea pieŃei produselor pentru
construcŃii

449

• ActivităŃi de control la laboratoare de analize şi încercări în construcŃii,
staŃii de betoane şi mixturi asfaltice, baze de producŃie

175

• Autorizare diriginŃi de şantier

78

• Alte activităŃi

700

AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACORDURI, din care:
• Avizarea documentaŃiilor tehnico-economice pentru investiŃii finanŃate din
fonduri publice
• Avizarea programelor de control al lucrărilor ajunse în faze determinante
pentru rezistenŃa şi stabilitatea lucrărilor de construcŃii
• Emitere acorduri pentru intervenŃii în timp asupra construcŃiilor
• Alte activităŃi

5.452
163
1.556
3.694
39
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Măsurile dispuse ca urmare a acŃiunilor de control şi inspecŃie sunt prezentate în
tabelul următor:
Trimestrul
I 2012

Măsuri dispuse
Sesizarea InstituŃiei Prefectului sau a emitentului autorizaŃiei de
construire/autorizaŃiei de desfiinŃare în vederea anulării actului de
autoritate emis
Total, din care:
Sesizarea autorităŃii publice în vederea
aplicării art. 29 din Legea nr. 50/1991 privind PreşedinŃii Consiliilor
judeŃene
autorizarea executării lucrărilor de
construcŃii, republicată, cu modificările şi
Primarii localităŃi urbane
completările ulterioare
Primarii localităŃi rurale
Sesizarea MDRT Legea nr. 3/2011 de aprobare a OG nr. 41/2010
Sesizarea organelor de urmărire penală, pentru faptele care constituie
infracŃiuni
Opririea lucrărilor
Refacerea lucrărilor
Expertizarea lucrărilor
Consolidarea lucrărilor
DesfiinŃarea lucrărilor
Respingerea fazelor determinate
Respingerea documentaŃiilor tehnice pentru emiterea de acorduri
ExperŃi
Verificatori
Propuneri de suspendare/ retragere/anulare
RTE
certificate/ autorizaŃii
DiriginŃi
Laboratoare
Interzicerea utilizării construcŃiilor
Alte măsuri dispuse pentru neconformităŃi grave, majore sau cu grad
ridicat de repetabilitate

TOTAL MĂSURI DISPUSE

10
90
1
40
49
1
6
207
291
249
34
36
84
798
0
0
1
0
1
30
3.845
5.679

Pentru încălcări grave ale cerinŃelor privind obligaŃiile ce revin factorilor implicaŃi în
autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi în verificarea calităŃii lucrărilor de
construcŃii, în trimestrul I al anului 2012 au fost aplicate 207 sancŃiuni contravenŃionale,
în cuantum de 611,49 mii lei.
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către
Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii a documentaŃiilor tehnico-economice pentru
obiectivele de investiŃii finanŃate din fonduri publice, cu modificările ulterioare:
În trimestrul I 2012 au fost înregistrate un număr de 163 documentaŃii tehnicoeconomice, din care 86 au fost avizate, iar 4 au fost retrase.
S-au formulat 60 adrese prin care s-au solicitat completări şi refaceri la
documentaŃiile înregistrate.
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Un număr de 13 documentaŃii nu s-au supus avizării de către Inspectoratul de Stat
în ConstrucŃii.
În trimestrul I al anului 2012, DirecŃia Supravegherea PieŃei Produselor pentru
ConstrucŃii, Autorizare Laboratoare şi DiriginŃi de Şantier a iniŃiat unele proiecte de
modificare şi completare a legislaŃiei în domeniul de activitate, respectiv:
- Modificarea şi completarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de

analiză şi încercări în activitatea de construcŃii în vederea autorizării – aprobată prin
Ordinul MDRT nr. 1497/13.05.2011, aprobate prin Ordinul MDRT nr. 296/23.03.2012 –
publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 213/2012;
- Modificarea şi completarea Procedurii de autorizare a diriginŃilor de şantier
– aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/13.05.2011, aprobate prin Ordinul MDRT nr.
277/19.03.2012 – publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 216/2012;
- Modificarea şi completarea Procedurii privind controlul de stat la

producerea şi livrarea betonului – PC 022/2008, aprobată cu Ordinul MDRL şi al
Cancelariei Primului – Ministru nr. 1392/2815/DM/2008 cu forma unitară a procesului –
verbal de control, aprobate prin Ordinul MDRT nr. 253/15.03.2012 şi publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 250/2012.
Urmare analizei sintezelor săptămânale şi a proceselor verbale de control întocmite în
domeniul supravegherii pieŃei produselor pentru construcŃii, al staŃiilor de betoane, de
mixturi asfaltice, de producere agregate şi al balastierelor, reprezentanŃi din cadrul
DSPPCALDS – Serviciul supravegherea pieŃei produselor pentru construcŃii şi colaborare cu
alte autorităŃi şi organisme, au efectuat deplasări în teritoriu cu scopul instruirii
inspectorilor de specialitate în ce priveşte legislaŃia aplicabilă în domeniul supravegherii
pieŃei produselor pentru construcŃii, aplicarea Procedurii privind exercitarea unitară a
controlului de stat pentru supravegherea pieŃei produselor pentru construcŃii – PC 001 şi
coordonarea activităŃii în vederea efectuării controlului tematic privind atestarea
conformităŃii ferestrelor şi uşilor.
În vederea îndeplinirii atribuŃiilor specifice pe care Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii
le are ca autoritate de supraveghere a pieŃei produselor pentru construcŃii cu excepŃia
celor cu rol în satisfacerea cerinŃei de securitate la incendiu şi în realizarea obiectivelor
stabilite prin Programul sectorial de supraveghere a pieŃei pe anul 2012, în perioada 06
februarie – 07 mai 2012 se desfăşoară un control tematic care urmăreşte respectarea
condiŃiilor legale de introducere şi punere la dispoziŃie pe piaŃă şi punere în operă a
produselor FERESTRE şi UŞI de exterior.
În urma încercărilor efectuate pe produsul „Var calcic hidratat pentru construcŃii CL
80 – S dp”, producător SC HCG STEEL SRL cu sediul în GalaŃi, str. Nufărului nr. 9, jud.
GalaŃi, s-a constatat neconformitatea acestuia cu cerinŃele standardului SR EN 459-1:2003
şi s-a dispus retragerea produsului de pe piaŃă.
A fost finalizat şi transmis Ministerului Economiei, ComerŃului şi Mediului de Afaceri
Raportul activităŃii întreprinse de Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii în anul 2011 în cadrul
Programului sectorial de supraveghere a pieŃei pentru domeniul produselor pentru
construcŃii. Raportul poate fi consultat şi pe site-ul ISC, la secŃiunea „Supraveghere piaŃă”.
În baza Ordinului MDRT nr. 1575/2011 de desemnare a membrilor Consiliului Tehnic
Permanent pentru ConstrucŃii şi în conformitate cu Decizia nr. 10/2011 a Preşedintelui
CTPC de aprobare a specialiştilor care realizează activităŃi de specialitate potrivit
prevederilor HG nr. 622/2004, reprezentantul ISC din cadrul Serviciului de supraveghere
apieŃei produselor pentru construcŃii şi colaborare cu alte autorităŃi şi organisme a
participat la 2 audituri de supraveghere sistematică a organismului INCD „URBAN –
8

INCERC” – Sucursalele Bucureşti şi Timişoara, precum şi la şedinŃe de analiză şi avizare a
agrementelor tehnice.
În vederea aplicării în mod corespunzător a dispoziŃiilor SecŃiunii 3 „Controale privind
produsele care intră pe piaŃa comunitară” ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al

Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinŃelor de acreditare şi de
supraveghere a pieŃei produselor reglementate de legislaŃia Uniunii Europene care
armonizează condiŃiile de comercializare a acestora, Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii a
iniŃiat o propunere de Protocol de colaborare cu Autoritatea NaŃională a Vămilor, urmând
ca acesta să fie semnat de ambele părŃi.
În baza Protocolului de colaborare al Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii cu INCD
« URBAN – INCERC » Bucureşti, la solicitarea InstituŃiei Prefectului judeŃului Iaşi şi a
DirecŃiei Regionale în ConstrucŃii Nord - Est au fost prelevate probe din îmbrăcăminŃile
rutiere de la o serie de străzi din mun. Iaşi modernizate prin Programul DEXIA, urmând ca
în baza rezultatelor de laborator obŃinute să fie dispuse măsurile în consecinŃă.
În cursul trimestrului I 2012 au fost efectuate un număr de 133 de inspecŃii de
supraveghere a laboratoarelor de analize şi încercări în construcŃii.
DirecŃia Supravegerea PieŃei Produselor pentru ConstrucŃii, Autorizare Laboratoare şi
DiriginŃi de Şantier prin Serviciul de autorizare laboratoare şi diriginŃi de şantier a emis:
a) autorizaŃii pentru laboratoare de analiză şi încercări în activitatea de construcŃii
- 20 autorizaŃii pentru laboratoare noi;
- 15 autorizaŃii pentru extinderi profiluri/încercări laboratoare existente autorizate;
- 33 autorizaŃii pentru reînnoiri şi modificări autorizaŃii laboratoare existente.
b) autorizaŃii pentru diriginŃi de şantier
- 534 autorizaŃii diriginŃi de şantier preschimbate;
- 77 autorizaŃii de diriginŃi de şantier emise pentru foşti angajaŃi ISC, potrivit
prevederilor Regulamentului Intern;
- 8 autorizaŃii de diriginŃi de şantier pentru persoane ce deŃin titlul de doctor în
domeniul „ŞtiinŃe inginereşti” sau sunt cadre didactice universitare.

CAPITOLUL 4. PRIORITĂłI ÎN ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE STAT ÎN
CONSTRUCłII
 Armonizarea legislaŃiei din domeniul construcŃiilor cu normele şi cerinŃele europene.
 IntervenŃia operativă în toate cazurile producerii unor accidente tehnice la construcŃii
aflate în exploatare sau în construire, pentru impunerea măsurilor de limitare a
utilizării construcŃiilor care pot constitui un pericol public pentru sănătatea şi viaŃa
cetăŃenilor, pentru izolarea zonelor afectate şi expertizarea tehnică a construcŃiilor în
vederea stabilirii deciziei de intervenŃie.
 Mediatizarea cazurilor deosebite de nerespectare a legislaŃiei în domeniu, pentru
diminuarea fenomenului de indisciplină în autorizarea şi executarea lucrărilor de
construcŃii, precum şi pentru prevenirea accidentelor, înlăturarea neconformităŃilor şi
asigurarea calităŃii construcŃiilor şi menŃinerea pe toată durata de existenŃă a
construcŃiilor a cerinŃelor de calitate.
 Participarea, prin reprezentanŃi, în grupul de lucru constituit de Ministerul afacerilor
europene, privind dezbaterea scenariului pentru activităŃile de servicii în domeniul
construcŃiilor supuse testului de performanŃă prin care să se ateste modul în care
diferite acte normative europene, Directiva 2006/114/CE privind publicitatea
înşelătoare şi comparativă, Directiva 2002/91/CE privind performanŃa energetică a
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clădirilor, Regulamentul 842/2006/CE privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră,
Regulamentul 1013/2006/CE privind transferurile de deşeuri, respectiv Directiva
2000/31/CE privind comerŃul electronic, sunt aplicate şi funcŃionează în practică corelat
cu prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieŃei interne
(Directiva Servicii).
 Continuarea activităŃii de control la construcŃiile finalizate sau în curs de execuŃie, din
staŃiunile turistice şi din localităŃile aflate pe litoralul Mării Negre, aflate pe terenuri
proprietate publică sau privată executate fără autorizaŃie sau cu nerespectarea
documentaŃiilor de autorizare, aflate sub incidenŃa OrdonanŃei Guvernului nr. 41/2010,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2011.
 Potrivit atribuŃiilor şi responsabilităŃilor ce revin Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii,
de a monitoriza implementarea politicilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului şi de a valorifica informaŃiile şi experienŃa dobândită în scopul
fundamentării deciziilor privind politicile şi strategiile statului în domeniul lucrărilor de
infrastructură publică, au fost verificate obiectivele cu finanŃare prin Hotărârea
Guvernului 577/1997, asigurarea fondului de locuinŃe sociale destinate chiriaşilor
evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele retrocedate foştilor proprietari,
aprobat prin OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 74/2007 şi a construcŃiilor de
locuinŃe în baza Legii 114/1996.
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