MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

SINTEZA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE CĂTRE INSPECTORATUL DE STAT
ÎN CONSTRUCŢII – I.S.C. ÎN TRIMESTRUL al IV-lea AL ANULUI 2012
ŞI TOTAL CUMULAT ÎN ANUL 2012
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este organul tehnic de specialitate al
administraţiei publice centrale, care este organizat şi funcţionează ca instituţie publică cu
personalitate juridică în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, finanţat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la aplicarea
unitară a prevederilor legale în domeniile calităţii în construcţii, amenajării teritoriului şi
urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcţii, supravegherii pieţei produselor
pentru construcţii, avizării documentaţiilor tehnico–economice pentru investiţiile finanţate din
fonduri publice.
Structura de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii este
reglementată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte
normative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind
înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobată prin Legea nr. 707/2001,
cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1211/2012 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
CAPITOLUL 1 – CADRUL DE REGLEMENTARE
Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. este reglementată prin:












Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 15/07.05.2012,
angajamentele şi obligaţiile prevăzute în directivele Uniunii Europene, standardele
europene armonizate şi eurocodurile aplicabile în condiţiile de mediu adecvat pentru o
dezvoltare teritorială durabilă şi integrată;
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;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea
disciplinei în construcţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2011;
Legea nr. 154/2012 privind privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii
electronice;
Legea nr. 230 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
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Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente, republicată;
Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara
a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;
Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 privind aprobarea repartizării principalelor funcţii de
sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile
neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi 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 naţionale 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 pieţei
produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de
comercializare a acestora;
Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul
de stat al calităţii în construcţii;
Hotărârea Guvernului 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 nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei 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 construcţii;
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a
cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei 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;
Codul de proiectare seismică P100;
Ansamblul de norme tehnice specifice domeniului construcţiilor, normele metodologice,
regulamentele şi procedurile de control şi inspecţie;
Protocoale inter-instituţionale.
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CAPITOLUL 2 – OBIECTIVELE INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII ŞI
MODUL DE INTEGRARE A ACESTORA ÎN ANSAMBLUL
ACTIVITĂŢILOR VIZÂND REALIZAREA POLITICILOR SECTORIALE
ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR
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.
Având o tradiţie de 150 de ani prin activităţile specifice de control şi inspecţie în
domeniul construcţiilor, în raport de evoluţia procesului investiţional care determină volumul
şi structura activităţilor, conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii urmăreşte
adaptarea programelor de activităţi la condiţiile concrete ale pieţei construcţiilor, pentru
îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor pe care le are în dezvoltarea economică a ţării şi
realizarea politicilor sectoriale din domeniu, ca parte a Programelor Naţionale de Dezvoltare
a României.
Obiectivele principale ale Inspectoratului de Stat în Construcţii:
 Urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ şi de reglementare în domeniile:


calităţii 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;



disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului;



autorizării şi executării lucrărilor de construcţii;



supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu reglementările
armonizate care transpun Directiva CEE specifică;



urmăririi comportării în timp şi recepţia lucrărilor de construcţii;



autorizării diriginţilor de şantier;



autorizării laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii;



implementării sistemului de management al calităţii construcţiilor;



soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la cetăţeni cu referire la probleme
privind calitatea, siguranţa în exploatare a construcţiilor, legalitatea emiterii
autorizaţiilor de construire;



avizării documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele finanţate din fonduri
publice, în conformitate cu prevederile HG 1072/2003, cu modificările ulterioare,

 Valorificarea informaţiilor pentru punerea în aplicare a cadrului şi eficienţa 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 autorităţile locale,
judeţene, consiliile regionale şi agenţiile de dezvoltare regională pentru a integra
planurile de dezvoltare locală în cele regionale şi monitorizarea implementării
acestora;
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- promovarea parteneriatului public-privat în scopul diminuării dezechilibrelor regionale;
- elaborarea unui set de criterii de analiză şi evaluare a autorităţilor administraţiei
publice locale în vederea identificării şi reducerii dezechilibrelor dintre acestea, prin
sprijinirea absorbţiei fondurilor structurale, alocării schemei de ajutor de stat etc.
- asigurarea, pentru autorităţile administraţiei publice locale, de la bugetul de stat, a
sumelor necesare pregătirii şi cofinanţării proiectelor;
- intensificarea cooperării transfrontaliere şi transnaţionale la nivelul regiunilor şi
stimularea dezvoltării unor proiecte interegionale în domeniul infrastructurii,
amenajării teritoriului şi lucrărilor hidrografice, cu predilecţie prin accesarea fondurilor
europene;
- dezvoltarea resursei umane şi punerea în valoare a potenţialului de cooperare cu
sectorul privat şi cu sistemul educaţional local;
- adaptarea legislaţiei specifice în scopul mobilizării potenţialului bancar şi al fondurilor
de garantare pentru a sprijini programele de dezvoltare atât din punct de vedere
financiar, cât şi al expertizei în management,
 Asigurarea activităţii de monitorizare, control şi evaluare, precum şi de diseminare şi
culegere cu celeritate a datelor şi informaţiilor din piaţa construcţiilor;
 Asigurarea disciplinei în construcţii;
 Asigurarea liberei circulaţii a produselor pentru construcţii pe piaţa unică europeană în
condiţii de siguranţa pentru utilizatori şi mediu.
Întregul ansamblu de activităţi are ca scop:


întărirea funcţiei de garant al statului pentru respectarea legalităţii în domeniul
construcţiilor;



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.
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CAPITOLUL 3 – DATE STATISTICE
Datele centralizatoare privind activităţile efectuate de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii – I.S.C., în trimestrul al VI-lea al anului 2012 şi total cumulat în anul 2012, sunt
prezentate în următoarele anexe:
 ANEXA 1 – Date statistice privind activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii
efectuate în trimestrul al VI-lea 2012 şi total cumulat în anul 2012;
 ANEXA 2 – Graficul activităţilor de control şi inspecţie efectuate în trimestrul al VI-lea
2012;
 ANEXA 2’ – Graficul activităţilor de control şi inspecţie efectuate în anul 2012.
În trimestrul al VI-lea al anului 2012 şi pe total cumulat an 2012 au fost înregistrate
21.711 activităţi de control şi inspecţie efectuate în domeniul calităţii construcţiilor,
urbanismului, amenajării teritoriului, autorizării executării lucrărilor, pieţei produselor pentru
construcţii şi laboratoarelor de încercări în construcţii, avizare lucrări publice şi acorduri,
respectiv 88.127 activităţi de control.
Numărul activităţilor de control şi inspecţie efectuate se raportează la un număr de
22.505 obiective de investiţii care sunt înregistrate în evidenţele Compartimentelor control şi
inspecţie pentru calitatea lucrărilor de construcţii pe baza comunicării făcute de către
investitori privind data de începere a execuţiei lucrărilor de construcţii.
Număr activităţi Număr activităţi
de control şi
de control şi
inspecţie
inspecţie
efectuate în trim. efectuate total în
VI 2012
anul 2012

Principalele domenii de activitate
TOTAL ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE,
din care pentru:
DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII, URBANISMULUI,
AMENAJĂRII TERITORIULUI, AUTORIZĂRII LUCRĂRILOR,
RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI, din care:

21.711

88.127

13.637

52.917

87

390

10.263

38.741

430

2.065

81

394

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

997

4.328

 Activităţi de control privind amenajarea teritoriului şi
urbanismului

70

296

1.709

6.703

1.460

7.049

502

3.324

 Activităţi de control în proiectare
 Activităţi de control în execuţie
 Activităţi de control privind urmărirea comportării în timp
a construcţiilor şi recepţia lucrărilor
 Activităţi de control privind implementarea sistemului de
management al calităţii în construcţii

 Activităţi de control şi inspecţie pentru soluţionarea
reclamaţiilor şi sesizărilor
DOMENIUL PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII
ŞI LABORATOARELOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI, din care:

 Activităţi de control privind supravegherea pieţei
produselor pentru construcţii
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Număr activităţi Număr activităţi
de control şi
de control şi
inspecţie
inspecţie
efectuate în trim. efectuate total în
VI 2012
anul 2012

Principalele domenii de activitate

 Activităţi de control la laboratoare de analize şi încercări
în construcţii, staţii de betoane şi mixturi asfaltice, baze
de producţie

439

1.120

 Autorizare diriginţi de şantier*

383

1.033

 Alte activităţi**

136

1.572

6.614

28.161

414

1.130

1.979

9.800

4.173

17.052

48

179

AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACORDURI, din care:

 Avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru
investiţii finanţate din fonduri publice
 Avizarea programelor de control al lucrărilor ajunse în
faze determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea
lucrărilor de construcţii
 Emitere acorduri pentru intervenţii în timp asupra
construcţiilor
 Alte activităţi
*Număr autorizaţii de diriginte de şantier emise
** Include număr autorizaţii de laboratoare de încercări în construcţii emise, preschimbare autorizaţii de diriginte de şantier

Măsurile dispuse ca urmare a acţiunilor de control şi inspecţie sunt prezentate în tabelul
următor:
Trimestrul
IV 2012

Total
An 2012

18

48

78

319

4

8

49

176

25

135

Sesizarea MDRT Legea nr. 3/2011 de aprobare a OG nr. 41/2010

0

4

Sesizarea organelor de urmărire penală, pentru faptele care constituie
infracţiuni

2

16

Oprirea lucrărilor

174

748

Refacerea lucrărilor

241

1.025

Expertizarea lucrărilor

202

793

Consolidarea lucrărilor

26

93

Desfiinţarea lucrărilor

31

112

141

592

1.015

3.775

0

1

Măsuri dispuse
Sesizarea Instituţiei Prefectului sau a emitentului autorizaţiei de construire
/autorizaţiei de desfiinţare în vederea anulării actului de autoritate emis
Total, din care:
Sesizarea autorităţii publice în vederea aplicării
art. 29 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea Preşedinţii Cons. judeţene
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu Primarii localităţi urbane
modificările şi completările ulterioare
Primarii localităţi rurale

Respingerea fazelor determinate
Respingerea documentaţiilor tehnice pentru emiterea de acorduri
Propuneri de suspendare/ retragere/anulare

Experţi
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certificate/ autorizaţii

Verificatori

0

0

RTE

0

1

Diriginţi

3

4

Laboratoare

1

3

6

58

Alte măsuri dispuse pentru neconformităţi grave, majore sau cu grad ridicat
de repetabilitate

4.477

16.814

TOTAL MĂSURI DISPUSE

6.493

24.480

Interzicerea utilizării construcţiilor

Pentru încălcări grave ale cerinţelor privind obligaţiile ce revin factorilor implicaţi în
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi în verificarea calităţii lucrărilor de construcţii,
în trimestrul al IV-lea al anului 2012 au fost aplicate 275 sancţiuni contravenţionale, în
cuantum de 474,76 mii lei.
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 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 al IV-lea
2012 au fost înregistrate un număr de 414 documentaţii tehnico-economice, din care 349 au
fost avizate, iar 6 au fost retrase.
S-au formulat 27 adrese prin care s-au solicitat completări şi refaceri la documentaţiile
înregistrate.
Un număr de 22 documentaţii nu s-au supus avizării de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii.
Având în vedere obligaţiile asumate de către România, ca Stat Membru UE, cu privire la
o mai bună reglementare la nivelul administraţiei publice centrale şi aplicare a Programului
de Acţiune al CE privind reducerea costurilor administrative în Uniunea Europeană,
Inspectoratul de Stat în Construcţii a participat în proiectul de asistenta tehnica pentru
măsurarea costurilor administrative şi identificarea poverii adminstrative generata de
legislaţie în domeniul reglementat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul
dezvoltării Regionale şi Turismului - proiect cod SMIS 22752, finanţat prin Programul
Operational Dezvoltarea Capacităţii Administrative, lansat de către Secratariatul General al
Guvernului pentru legislaţia în construcţii, din competenţa de reglementare a Ministerului
Dezvoltării regionale şi turismului.
Rezultatele studiului şi concluziile au fost prezentate în Raportul final prezentat în
conferinţa de închidere a proiectului din 19 noiembrie 2012, organizată la sediul Guvernului
de către elaboratorii aceştia, consorţiul Deloitte şi Archidata.
Pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea
resurselor umane, materiale, financiare sau de altă natura, necesare restabilirii stării de
normalitate Comitetul pentru situaţii de urgenţă, organizat la nivelul Inspectratului de Stat în
Construcţii, ca parte a Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă
asigură funcţiile de sprijin pentru managementul situaţilor de urgenţă din domeniile de
responsabilitate:


Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice construcţiilor, precum şi a efectelor
negative asupra acestora, cu monitorizarea siguranţei în construcţii;



Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţii, instalaţiile şi
amenajările afectate, cu activitatea de evaluare rapida a stabilităţii structurilor şi stabilire
a măsurilor de intervenţie în prima urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă
pericol public.
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In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1489/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Cmitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Regulamentului cadru privind structura organizatorică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1492/2004, Inspectoratul de Stat în Construcţii a participat la
şedinţele ordinare şi extraordinare ale Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă la care
a fost convocat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
Având în vedere importanţa deosebită pe care o are Codul de proiectare seismică,
Inspectoratul de Stat în Construcţii a avizat favorabil proiectele de reglementare tehnică , în
vederea notificări acestora către Comisia Europeană, atât revizuirea părţii I-a -Prevederi de
proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2006, cât şi a părţii a III-a – Prevederi pentru
evaluarea seismica a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008.
Având în vedere importanţa deosebită pe care o reprezintă realizarea cerinţelor
prevăzute de lege, de a asigura rezistenţa şi stabilitatea, siguranţa în exploatare a
construcţiilor, precum şi de a reduce riscul seismic, prin limitarea efectelor unui posibil
dezastru provocat de cutremure la construcţiile existente care prezintă niveluri insuficiente de
protecţie la acţiunile seismice, considerăm determinant faptul ca prin lege să se interzică
orice modificările asupra elementelor constructive ale clădirilor.
Pentru aceasta am propus modificarea şi completarea articole din Legea nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu completările şi
modificările ulterioare prin care să se interzică autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare,
dezafectare ori dezmembrare parţială a elementelor structurale şi de compartimentare la
clădirile care nu au asigurat un grad adecvat de siguranţă pentru cerinţele fundamentale aşa
cum sunt definite de Codul de evaluare şi proiectare a lucrărilor de consolidare la clădirile
existente, vulnerabile seismic, Normativ P100-3/2008.
A fost promovată, ca prioritate, iniţiativa de prelungire prin ordonanţă de urgenţă a
guvernului a termenului de punere în aplicare a interdicţiei prevăzută de art.62 alin.(1) din
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completările şi modificările
ulterioare, cât şi de cuprindere în agenda priorităţilor legislative ale Guvernului a legislaţiei din
domeniul calităţii în construcţii, a celei de reglementare a autorizării executării lucrărilor de
construcţii, a măsurilor de reducere a riscului seismic la construcţiile existente, precum şi a
legislaţiei care să constrângă la respectarea disciplinei în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului.
Inspectoratul de Stat in Construcţii, prin rapoartele de inspecţie încheiate, utilizând
capacitatea tehnică de care dispune, s-a implicat cu obiectivitate, corectitudine, acurateţe şi
claritate în identificarea aspectelor care privesc calitatea lucrărilor de construcţii care au făcut
obiectul obiectivelor de investiţii cu finanţare şi decontare prin Fondul de Solidaritate al
uniunii Europene, ca urmare a aplicaţiei depuse de câtre Guvernul României în urma
inundaţiilor din anul 2010.
Inspectoratul de Stat în Construcţii este desemnat prin HG 622/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ca organ de control pentru supravegherea pieţei
produselor pentru construcţii.
Din situaţia centralizată pe cele patru trimestre ale anului 2012 în domeniul
supravegherii pieţei produselor pentru construcţii şi al controlului staţiilor de producere
betoane, mixturi asfaltice, agregate minerale, numărul de controale efectuate se împarte
după cum urmează:


pe trimestrul I - au fost efectuate 542 controale (activitate mai redusă pe timp de iarnă)



pe trimestrul II - au fost efectuate 1154 controale
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pe trimestrul III - au fost efectuate 1459 controale
pe trimestrul IV - au fost efectuate 646 controale

În îndeplinirea atribuţiei de monitorizare a produselor pentru construcţii introduse pe
piaţă, ISC organizează controale inopinate şi verificări punctuale la operatorii economici
implicaţi (producători, reprezentanţi autorizaţi, importatori, distribuitori), pentru a verifica
dacă acestea corespund prevederilor legislaţiei Uniunii Europene sau actelor normative de
aplicare a acesteia.
Distribuţia controalelor efectuate de către direcţiile regionale în anul 2012 pe domeniul supravegherii
pieţei produselor pentru construcţii, staţii de producere betoane, mixturi asfaltice, agregate minerale
142

513

506

465
363

494
684

630

Centru

S - V Oltenia

Nord-Vest

Nord-Est

Sud Muntenia

Vest

Sud-Est

Bucuresti-Ilfov

Mai jos sunt prezentate acţiunile de control înregistrate de către DRC/DRCBI în
domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, al staţiilor de betoane, mixturi
asfaltice şi al celor de producere a agregatelor pe parcursul trim. IV 2012 (tabelul 1) şi pe
întreg anul 2012 (tabelul 2).
Tabel 1
Controale programate
TOTAL

N-E

S-E

Sud Muntenia

Centru

N–V

Vest

S-V Oltenia

B – IF

690

147

70

93

109

82

107

57

25

107

76

67

102

51

25

Controale realizate
646

148

70

Tabel 2
Controale programate
TOTAL

N-E

S-E

Sud
Muntenia

Centru

N–V

Vest

S-V Oltenia

B – IF

3928

749

462

609

526

626

429

410

117

684

513

494

363

465

142

Controale realizate
3797

630

506
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În Anexa 1 se regăsesc tabelele centralizatoare privind activitatea în domeniul
supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, al staţiilor de betoane, mixturi asfaltice şi
al celor de producere a agregatelor pe parcursul trim. IV 2012 şi pe întreg anul 2012.
Distribuţia controalelor efectuate pe anul 2012 pe dom eniul supravegherii pieţei
produselor pentru construcţii, staţii de producere betoane, m ixturi asfaltice, agregate
m inerale
468
1308
597

4
10
1410

staţii betoane, staţii mixturi, staţii agregate şi baze de producţie
Reprezentant autorizat
Importator

Producător
Distribuitor
Puncte de lucru

Pe domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii ISC a efectuat controale
la operatorii economici implicaţi (producători, importatori, reprezentanţi autorizaţi,
distribuitori) şi utilizatori.
Distribuţia controalelor efectuate în funcţie de operatorul economic
la direcţiile regionale pe anul 2012
300
257

252

Număr controale

250

227
209

200

214

202

189

244

176
155

148

150
113

100

71

119

114

100

73

58

118
101

61

57
38

50
0

1

0

4

19
2

1

0

3

1

0

0

0

1

0

0

1

0
Centru

S-V
Oltenia

Producător

Nord-Vest Nord-Est

Reprezentant autorizat
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Sud
Muntenia
Distribuitor

Vest

Importator

Sud-Est BucurestiIlfov
Puncte de lucru

În cursul anului 2012 Direcţia Supravegherea Pieţei Produselor pentru Construcţii,
Autorizare Laboratoare şi Diriginţi de Şantier a dispus efectuarea a două controale tematice,
astfel:
1) Control tematic privind introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie şi punere în
operă a produselor având ca specificaţie tehnică de referinţă SR EN 14351-1+A1:2010
„Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi
exterioare pentru pietoni fără caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum”.
Controlul tematic s-a desfăşurat în perioada 06.02.2012-07.05.2012. Au fost efectuate
un număr de 672 controale la operatorii economici (producători, importatori, distribuitori,
utilizatori).
În urma analizării proceselor verbale de control întocmite şi a documentelor care au
stat la baza încheierii acestora s-au constatat următoarele neconformităţi principale:
introducerea pe piaţă fără atestarea conformităţii (sau documentele necesare atestării
conformităţii au expirat) – 77 cazuri;
produsul nu este însoţit de documentaţia cerută de legislaţie sau aceasta este incompletă
sau conţine informaţii eronate (legislaţie abrogată) – 409 cazuri;
marcajul CE nu a fost aplicat sau a fost aplicat în mod fals, greşit sau înşelător – 139
cazuri (cea mai mare parte din cazuri o reprezintă nerespectarea formei şi dimensiunilor
marcajului CE)
Din totalul de 1052 măsuri dispuse prin procesele verbale de control se disting:
18 măsuri de interzicere a introducerii pe piaţă (la producători, în urma constatărilor
lipsei încercărilor iniţiale de tip sau deficienţe în sistemul de management al calităţii
producţiei);
49 măsuri de interzicere a punerii la dispoziţie pe piaţă (la distribuitori în urma
constatărilor privind lipsa parţială a documentaţiei, respectiv declaraţia de conformitate
sau conţinutului eronat al acesteia, lipsa instrucţiunilor de depozitare sau punere în
operă);
7 măsuri de interzicere a punerii în operă (la utilizatori în urma constatării lipsei parţiale a
documentaţiei, respectiv declaraţia de conformitate sau conţinutul eronat al acesteia,
instrucţiunilor de depozitare şi punere în operă).
În urma controalelor s-a constatat necunoaşterea parţială sau înţelegerea greşită a
specificaţiei tehnice şi a legislaţiei în domeniu de către operatorii economici implicaţi
(producători, distribuitori, utilizatori), de aici rezultând şi informaţiile eronate trecute în
documentele de calitate care însoţesc produsele.
În cea mai mare parte a cazurilor când producătorii nu aveau încercările iniţiale de tip
efectuate, aceştia au demarat procedura de realizare a acestora.
2) Control tematic privind verificarea îndeplinirii condiţiilor de introducere pe piaţă,
punere la dispoziţie (comercializare) şi punere în operă pentru „Produse şi sisteme pentru
reabilitare termică (cod 1.25 si 2.38)”.
Controlul tematic s-a desfăşurat în perioada 01.08.-02.11.2012. Au fost efectuate un
număr de 851 controale la operatorii economici (producători, importatori, distribuitori,
utilizatori).
În urma analizării proceselor verbale de control întocmite şi a documentelor care au
stat la baza încheierii acestora s-au constatat următoarele neconformităţi principale din
totalul de 683 neconformităţi constatate, după cum urmează:
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a) introducerea pe piaţă fără atestarea conformităţii (sau documentele necesare atestării
conformităţii au expirat) – 15 cazuri;
b) neconformități privind conţinutul dosarului tehnic (ex: lipsă încercări periodice, lipsă
proceduri CPF, proceduri CPF incomplete) – 29 cazuri
c) neconformităţi privind existenţa şi modul de aplicare a marcajului CE – 23 cazuri
d) neconformităţi privind informaţiile ce însoţesc marcajul – 161 cazuri
e) neconformităţi privind conţinutul declaraţiei de conformitate – 204 cazuri
f) neconformităţi privind Certificatul de Conformitate – 31 cazuri
Din totalul de 761 măsuri dispuse prin procesele verbale de control se disting:


interzicerea introducerii pe piaţă – 2 cazuri;



interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă (interzicerea comercializării) – 14 cazuri;



interzicerea punerii în operă (interzicerea utilizării) – 1 caz.

În urma neconformităţilor constatate, pe parcursul anului 2012 au fost dispuse
sancţiuni contravenţionale în valoare de 14.500 lei, distribuite după cum urmează:
trimestrul III – 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 8000 lei;
trimestrul IV – 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 6500 lei.
ISC a încheiat în anul 2010 un protocol de colaborare cu institutul de cercetări INCD
URBAN-INCERC pentru efectuarea de încercări de laborator pentru produsele la care ISC ar
avea dubii în privinţa conformităţii cu specificaţiile tehnice declarate. În anul 2012 au fost
efectuate trei seturi de încercări la cererea Direcţiilor Regionale în Construcţii după cum
urmează:
DRC Nord Est , încercări pe mixturi asfaltice aşternute în Municipiul Iaşi;
DRC Nord Vest, încercări pe mixturi asfaltice aşternute pe DN 19;
DRC Centru, încercări pe polistiren expandat (încercări în desfăşurare).
Rapoartele de încercare au fost trimise la DRC Nord Est, respectiv DRC Nord Vest
pentru analiză şi au fost dispuse măsurile necesare pentru intrarea în legalitate.
DSPPCALDS a organizat în perioada 14-15 Mai 2012, la sediul ISC o întâlnire de lucru
cu participarea Directorilor Tehnici şi a coordonatorilor compartimentelor de supraveghere a
pieţei produselor pentru construcţii. În cadrul acestei întâlniri a fost analizată activitatea din
primul trimestru, rezultatele parţiale ale primului control tematic pentru produsele din familia
„Ferestre şi Uşi”, discuţii pe studii de caz.
În 15 Mai 2012 firma Mapei a făcut o prezentare a produselor şi tehnologiilor proprii,
Mapei fiind unul dintre liderii europeni în producerea materialelor de construcţii.
Conducerea direcţiei a participat în anul 2012 la mai multe întâlniri de lucru cu
reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Asociaţiei pentru Protecţia
Consumatorului, Asociaţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii din România, ai marilor
distribuitori de materiale de construcţii, întâlniri care au avut ca scop informarea referitoare
în special la produsele pentru termoizolarea faţadelor.
Personalul Serviciului Supravegherea Pieţei Produselor pentru Construcţii şi Colaborare
cu alte Autorităţi şi Organisme au efectuat multiple controale împreună cu inspectori de
specialitate din cadrul DRC Bucureşti-Ilfov.
De asemenea conducerea DSPPCALDS şi a Serviciului au participat ca membri în mai
multe comitete tehnice.
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În Anexa 2 este prezentată situaţia staţiilor de betoane, mixturi asfaltice, de producere
agregate, baze de producţie şi cariere. Dintr-un total de 2206 de astfel de obiective aflate în
evidenţă, 1503 sunt în funcţiune, restul de 703 fiind oprite din lipsa comenzilor sau alte
motive (litigii, lichidare, în curs de desfiinţare, etc.).
Distribuţia controalelor la staţiile de producere betoane, mixturi
asfaltice, agregate minerale pe direcţii regionale pe anul 2012
60
54

53

Număr controale

50

40

36
32

30

30

27

26

20

1716

20

18

1717

17

16

14

10

10

10
5

5
2

0

2

5

7

0

7

5
0

0

0 0

0
Centru

Staţii betoane

S-V
Oltenia

Nord-Vest Nord-Est

Staţii mixturi asfaltice

Sud
Muntenia

Vest

Staţii agregate şi balastiere

Sud-Est BucurestiIlfov
Baze de producţie

Situaţia neconformităţilor constatate si a masurilor dispuse se regăseşte in Anexa 3.
Activitatea de autorizare a diriginţilor de şantier desfăşurată în anul 2012 a constat în:
preschimbarea autorizaţiilor emise anterior Procedurii de autorizare a diriginţilor de
şantier, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările şi completările
ulterioare şi emiterea noilor autorizaţii ;
organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examinare a diriginţilor de şantier şi emiterea
autorizaţiilor candidaţilor declaraţi admişi ;
analizarea de către comisia de autorizare a diriginţilor de şantier organizată la nivel I.S.C.
a dosarelor de autorizare a solicitanţilor pentru susţinerea examenelor sau pentru
autorizarea fără examen, precum şi a solicitărilor foştilor angajaţi I.S.C. în conformitate
cu prevederile Regulamentului intern al I.S.C. ;
soluţionarea solicitărilor de modificare a datelor personale în registrul diriginţilor de
şantier autorizaţi;
analizarea propunerilor de sancţionare a diriginţilor de şantier;
emiterea la solicitare a duplicatelor autorizaţiilor declarate pierdute sau deteriorate;
întocmirea documentelor necesare pentru desfăşurarea activităţii;
soluţionarea tuturor solicitărilor referitoare la activitatea de autorizare a diriginţilor de
şantier
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Astfel, în cursul anului 2012 au fost organizate următoarele sesiuni de examinare a
diriginţilor de şantier:
 sesiune specială de examinare a diriginţilor de şantier la solicitarea MDRT pentru
autorizarea ca diriginte de şantier a personalului acestuia în domeniul 3 – Drumuri, poduri,
tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu. Comisia de autorizare a diriginţilor de şantier
constituită la nivel ISC a analizat un număr de 5 dosare de autorizare care au fost
acceptate. La examene au participat 4 candidaţi, toţi fiind declaraţi admişi. 1 candidat a
solicitat participarea la sesiunea din perioada 11-15 iunie 2012, solicitare fiind acceptată.
Taxele de autorizare a diriginţilor de şantier care au participat la examenele din această
sesiune au fost în valoare de 800 lei;
 prima sesiune de examinare din anul 2012 în perioada 11-15 iunie. Pentru această
sesiune comisia de autorizare a diriginţilor de şantier constituită la nivel ISC a analizat un
număr de 817 dosare de autorizare din care 800 au fost acceptate şi 17 respinse. Au fost
acceptaţi să participe la examen un număr de 743 de candidaţi care au făcut dovada plăţii
taxei de autorizare. Din acest număr, 40 de candidaţi nu s-au prezentat la examen, restul de
703 candidaţi au susţinut examene la unul sau mai multe domenii/subdomenii de autorizare.
În timpul desfăşurării examenelor, 1 candidat a fost sancţionat cu eliminarea din examen
pentru încercare de fraudă, iar la 3 candidaţi lucrările de examen au fost anulate datorită
nerespectării instrucţiunilor de completare a acestora. La această sesiune au fost înregistrate
un număr de 52 de contestaţii cu privire la rezultatele examenelor. În urma analizării
acestora de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor au fost declaraţi admişi la un
examen 14 candidaţi. După soluţionarea contestaţiilor, pentru un număr de 518 candidaţi
care au fost declaraţi admişi la unul sau mai multe domenii/subdomenii au fost emise
autorizaţii de diriginte de şantier, iar pentru un număr de 182 de candidaţi nu se vor emite
autorizaţii aceştia fiind declaraţi respinşi la toate examenele susţinute. Taxele de autorizare a
diriginţilor de şantier care au participat la examenele din această sesiune au fost în valoare
de 249000 lei;
în trimestrul al IV-lea, a doua sesiune de examinare din anul 2012, în perioada 12-16
noiembrie. Pentru această sesiune comisia de autorizare a diriginţilor de şantier constituită
la nivel ISC a analizat un număr de 773 dosare de autorizare din care 685 au fost acceptate
şi 88 respinse. Au fost acceptaţi să participe la examen un număr de 638 de candidaţi care
au făcut dovada plăţii taxei de autorizare. Din acest număr, 602 candidaţi au susţinut
examene la unul sau mai multe domenii/subdomenii de autorizare, 19 de candidaţi nu s-au
prezentat la examen şi 17 candidaţi au solicitat reprogramarea la sesiunea următoare. La
această sesiune au fost înregistrate un număr de 56 de contestaţii cu privire la rezultatele
examenelor. În urma analizării acestora de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor au
fost declaraţi admişi la un examen 21 candidaţi. După soluţionarea contestaţiilor, pentru un
număr de 372 candidaţi care au fost declaraţi admişi la unul sau mai multe
domenii/subdomenii se emit autorizaţii de diriginte de şantier, iar pentru un număr de 230
de candidaţi nu se vor emite autorizaţii aceştia fiind declaraţi respinşi la toate examenele
susţinute. Taxele de autorizare a diriginţilor de şantier care au participat la examenele din
această sesiune au fost în valoare de 187600 lei;
În anul 2012 au fost emise următoarele autorizaţii de diriginţi de şantier :
a) 1155 autorizaţii de diriginte de şantier ca urmare a solicitării de preschimbare a
autorizaţiilor emise anterior Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin
Ordinul 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare, din care 80 în trimestrul al IVlea;
b) 894 autorizaţii de diriginte de şantier pentru candidaţii declaraţi admişi la cele 3
sesiuni de examinare organizate în anul 2012, din care 372 în sesiunea din trimestrul al IVlea ;
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c) 42 autorizaţii de diriginte de şantier emise în conformitate cu prevederile art. 12 din
procedura de autorizare, respectiv fără examen, din care una pentru un solicitant cetăţean
cu dublă cetăţenie, română şi italiană, din care 11 în trimestrul al IV-lea;
d) 108 autorizaţii de diriginte de şantier pentru foşti angajaţi ai I.S.C. în conformitate cu
prevederile art. 17 din Regulamentul intern, din care 4 în trimestrul al IV-lea.
În cursul anului 2012, DSPPCALDS a primit trei solicitări de înscriere în Registrul
diriginţilor de şantier autorizaţi, ale unor cetăţeni români sau cetăţeni ai altui stat membru
U.E sau S.E.E, care au fost autorizaţi să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier într-un
alt stat membru U.E. sau S.E.E. În urma analizării acestor solicitări a fost aprobată înscrierea
în registru a doi solicitanţi.
Pentru autorizarea celor 42 de diriginţi de şantier în conformitate cu prevederile art.
12 din procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, au fost achitate taxe de autorizare în
valoare de 9800 lei.
În total, în anul 2012 au fost încasate taxe de autorizare în valoare de 447200 lei.
În cursul anului 2012, prin procesele verbale de control şi inspecţie încheiate de
inspectorii de specialitate din cadrul direcţiilor regionale în construcţii – compartimentele
control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii ca urmare a acţiunilor de control şi
inspecţie, au fost dispuse unui număr de 5 diriginţi de şantier, din care 4 în trimestrul al IVlea, sancţiunea de “avertisment”. Ca urmare a faptului că un diriginte de şantier a fost
sancţionat cu două avertismente a fost propusă şi aprobată sancţionarea acestuia cu
suspendarea autorizaţiei pe o perioadă de 6 luni, sancţiune pentru care a fost emisă şi
decizia inspectorului general. Pentru faptul că un diriginte de şantier a desfăşurat activitate
de dirigenţie de şantier în afara domeniului/subdomeniului de autorizare, în trimestrul al IVlea, s-a propus şi aprobat anularea autorizaţiei acestuia. Sancţiunile de avertisment şi de
suspendare au fost înscrise în Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi.
În cursul anului 2012, în cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii, subcomisiile de
examinare a diriginţilor au asigurat desfăşurarea şi finalizarea examenelor de autorizare din
sesiunea de examinare din perioadele 11-15 iunie 2012 și 12-16 noiembrie 2012.
La finele anului 2012, în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de
construcţii sunt înregistrate un număr de 903 laboratoare. Un număr de 54 de laboratoare
au notificat I.S.C. privind întreruperea sau încetarea activităţii sau desfiinţarea acestora.
Activitatea de autorizare a laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de
construcții desfăşurată în anul 2012 a constat în :
 analizarea de către comisia de autorizare a laboratoarelor de analize și încercări în
activitatea de construcții organizată la nivel I.S.C. a dosarelor de autorizare/ reînnoire/
extindere/ modificare a solicitanţilor – laboratoare, a solicitărilor de evaluare a unor noi
șefi de laborator precum și aprobarea funcționării laboratoarelor mobile ale laboratoarelor
de grad I sau II autorizate și programarea inspectorilor evaluatori pentru efectuarea
evaluării la față locului a laboratoarelor;


emiterea autorizațiilor;



analizarea propunerilor de sancţionare a laboratoarelor;



întocmirea documentelor necesare pentru desfăşurarea activităţii;



soluţionarea tuturor solicitărilor referitoare la activitatea de autorizare a laboratoarelor

Comisia de autorizare a laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de
construcţii, organizată la nivel I.S.C., a analizat în perioada 03.04.2012-31.12.2012 un număr
de 246 de dosare de autorizare / reînnoire autorizaţii existente / extindere profiluri sau/şi
încercări autorizate / modificare autorizaţii existente laboratoare, din care pentru 219 s-a
întocmit raportul de evaluare şi s-au emis autorizaţii restul de 27 fiind în curs de evaluare la
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faţa locului sau de îndeplinire a măsurilor dispuse ca urmare a evaluării la faţa locului. De
asemenea, au fost analizate un număr de 35 de dosare de evaluare a unor noi şefi de
laborator fiind finalizate un număr de 26 restul de 9 fiind în curs de evaluare sau de
îndeplinire măsuri dispuse la evaluare. În anul 2012 au fost analizate un număr de 16
solicitări de deschidere de laboratoare mobile aparţinând unor laboratoare de grad I sau II
autorizate de I.S.C. şi 3 solicitări de extinderi încercări la laboratoare mobile. Pentru aceste
laboratoare mobile, în urma evaluării la faţa locului s-a aprobat funcţionarea acestora.
În cursul anului 2012 au fost emise 234 autorizaţii pentru laboratoare de analize şi
încercări în activitatea de construcţii, din care:
 138 autorizaţii pentru laboratoare noi, din care 24 în trimestrul al IV-lea;


79 autorizaţii pentru reînnoiri autorizaţii laboratoare existente, din care 22 în trimestrul al
IV-lea;
5 autorizaţii pentru reînnoiri şi extinderi profiluri/încercări laboratoare existente
autorizate, din care 2 în trimestrul al IV-lea;
31 autorizaţii pentru extinderi profiluri/încercări laboratoare existente autorizate, din care
6 în trimestrul al IV-lea;
12 autorizaţii pentru modificarea autorizaţiilor existente, pe perioada de valabilitate a
acestora, ca urmare a schimbărilor survenite în structura laboratoarelor din punct de
vedere juridic, din care 2 în trimestrul al IV-lea.

Cheltuielile de autorizare încasate în anul 2012 au fost în valoare de 161800 lei.
De asemenea, în anul 2012 au fost aplicate 2 sancţiuni laboratoarelor de analize şi
încercări în activitatea de construcţii, respectiv suspendarea pe o perioadă de 3 luni a
autorizaţiei pentru un profil şi încercările aferente acestuia şi o retragere a autorizaţiei. La
expirarea termenului de suspendare, în urma efectuării evaluării la faţa locului a laboratorului
suspendat, s-a propus şi aprobat ridicarea sancţiunii de suspendare.
În cursul anului 2012 inspectorii de specialitate evaluatori au realizat un număr de 363
controale de supraveghere privind menţinerea condiţiilor de autorizare a laboratoarelor, din
care 211 în trimestrul IV, 2 controale de evaluare în vederea reluării activităţii după
suspendarea autorizaţiei, 1 control în vederea reluării activităţii după oprire, 1 control prin
sondaj şi 5 controale la sesizări, din care 2 în trimestrul IV.
De asemenea, inspectorii de specialitate evaluatori au realizat şi un număr de 598
evaluări (controale) la fața locului a laboratoarelor în vederea autorizării sau a reînnoirii
şi/sau extinderii autorizaţiilor laboratoarelor existente.
În urma controalelor efectuate au fost constatate un număr de 1091 neconformităţi, din
care 432 în trimestrul IV, pentru care s-au dispus un număr de 924 măsuri din care 439 în
trimestrul IV. Din totalul de 924 măsuri, 3 măsuri au fost propuneri de suspendare , din care
una pe trimestrul IV şi 1 (una) de retragere a autorizaţiilor. În trimestrul IV, pentru
propunerea de suspendare, în urma analizării dosarului de autorizare, s-a constatat că nu
sunt îndeplinite cerinţele pentru suspendarea autorizaţiei.
Pe parcursul anului 2012, Direcţia Supravegherea Pieţei Produselor pentru Construcţii,
Autorizare Laboratoare (DSPPCALDS) şi Diriginţi de Şantier prin Serviciul Autorizare
Laboratoare şi Diriginţi de Şantier (SALDS) a mai desfăşurat și următoarele activităţi:
-

a iniţiat, ca urmare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1157 din 25 noiembrie 2011
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea
atribuţiilor generale si specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de
posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., modificarea şi completarea celor două
16/18

proceduri de autorizare specifice, respectiv Procedura de autorizare a diriginţilor de
şantier, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011 şi Procedura privind evaluarea
laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării,
aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1497/2011, precum şi la modificarea Regulamentului de
funcţionare a comisie de autorizare a laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea
de construcţii şi a comisiei de autorizare a diriginţilor de şantier. Modificările şi
completările au fost negociate cu Departamentul Afacerilor Europene şi cu Comisia
Europeană, din punct de vedere al respectării prevederilor Directivei Servicii (Directiva
CE/123/2006);
-

a elaborat Procedura de lucru la nivelul Serviciului Autorizare Laboratoare şi Diriginţi de
Şantier care a fost aprobată prin deciziei a inspectorului general al ISC;

-

la solicitarea conducerii ISC, DSPPCALDS a analizat şi a propus modificări şi completări
ale Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG
272/1994 şi ale Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări
în activitatea de construcţii, aprobat prin HG 808/2005
în vederea armonizării
prevederilor acestora cu legislaţia în domeniu, în vigoare;

-

conducerea direcţiei a participat în anul 2012 la realizarea modulelor aferente gestionării
activităţii de autorizare a laboratoarelor şi diriginţilor de şantier, din aplicaţia informatică
SIMA, realizată în cadrul proiectul “Sistemul Informatic destinat Managementului
Activităţii Inspectoratului de Stat în Construcţii” finanţat din Fondul Social European în
cadrul programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi personalul din
cadrul direcţiei a participat la sesiunile de instruire pentru utilizarea acestei aplicaţii.

-

persoanele nominalizate în Grupul de Lucru al IMI S NET şi al IMI PQ Net Ro au participat
la reuniunile, sesiunile de instruire şi conferinţele organizate de responsabilii cu
implementarea celor două proiecte, respectiv Ministerul Afacerilor Europene pentru
proiectul „Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru servicii în România" şi
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru proiectul strategic ”Reţeaua
Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET
România)” proiecte cofinanţate din Fondul Social European, prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, precum şi la Vizita de studiu din
Regatul Olandei, în perioada 5-10 noiembrie 2012, activitate desfășurată în cadrul
proiectului strategic ”Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din
România (IMI PQ NET România)”;

-

utilizatorii Sistemul de Informare al Pieţei Interne – IMI din cadrul direcţiei, numiţi prin
decizie au răspuns la cererea de informaţii nr. 22823, transmisă la I.S.C. prin Sistemul
de Informare al Pieţei Interne – IMI pentru aria legislativă servicii de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului ca urmare a fragmentării cererii formulate de
autoritatea Austria – Guvernul Landului Carinthia, prin care aceasta solicită informaţii cu
privire la respectarea legislaţiei/normelor profesionale atunci când, prestatorul RCV Holz
SRL, nr. de înregistrare la ONRC J21/121/2012, furnizează în comun aceste servicii:
45000000-7 – Lucrări de construcţii şi 99999999-9-Servicii diverse;

-

a participat, în vederea îndeplinirii de la distanţă, prin mijloace electronice, a tuturor
procedurilor şi formalităţilor necesare înregistrării, autorizării şi desfăşurării activităţi de
prestare de servicii pe teritoriul României, indiferent de Statul Membru de origine al
furnizorului, în conformitate cu prevederile Directivei Servicii (Directiva CE/123/2006), la
transpunerea, în limba română şi în limba engleză, a procedurilor de autorizare a
diriginţilor de şantier şi de evaluarea a laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea
de construcţii în vederea autorizării, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic
(PCU) gestionat de Centrul Naţional “România Digitală”;
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-

în lunile ianuarie-februarie 2012, personalul din cadrul Direcţiilor Regionale în Construcţii
cu atribuţii în acest sens au vizat Registrele de evidenţă a activităţii de dirigenţie de
şantier pentru anul 2011 şi au înregistrat în aplicaţia informatică dedicată informaţiile
privind activitatea diriginţilor de şantier.

CAPITOLUL 4 – PRIORITĂŢI ÎN ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE STAT ÎN
CONSTRUCŢII











Realizarea si implementarea sistemului informatic destinat Managementului Activităţii
Inspectoratului de Stat în Construcţii, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, cod SIMS
27423 – destinat gestionării proceselor de lucru, capabil să furnizeze rapoarte, analize
statistice şi informaţii.
Identificarea unor modele de bună practică pentru a putea fi adoptate şi generalizate în
pratică, la nivel naţional, în domeniu.
Identificarea efectelor produse de modificările din legislaţia naţională precum şi
identificarea modificărilor şi completărilor necesare a fi realizate în domeniul de
competenţă în care se exercită controlul.
Armonizarea legislaţiei din domeniul construcţiilor cu normele şi cerinţele europene.
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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ANEXA 1

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA
INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
Trimestrul al IV-lea al anului 2012 şi total An 2012

DATE REFERITOARE LA ARIA DE ACTIVITATE

Trim.
I 2012

Trim.
II 2012

Trim.
III 2012

Trim.
IV 2012

1 OBIECTIVE DE INVESTIŢII
Număr obiective de investiţii în evidenţă - total trimestru
din care:

17.596

18.068

23.554

22.505

a) investiţii publice realizate cu fonduri interne

4.939

4.789

5.157

3.686

b) investiţii publice realizate cu fonduri externe

1.667

1.935

2.288

1.944

10.990

11.344

16.109

16.875

10.015

9.946

10.376

10.227

3.137

3.150

3.254

3.063

6.878

6.796

7.122

7.164

2.307
1.029
351
927

2.282
1.010
342
930

2.285
1.010
349
926

2.334
914
338
827

132

149

128

131

1.174

c) investiţii cu capital privat
2 AGENTI ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN CONSTRUCŢII
Număr de societăţi comerciale, instituţii, persoane fizice etc., cu activitate
de construcţii în evidenţă (total)
din care cu: a) activitate de proiectare (total)
b) activitate de execuţie (total)
3 STAŢII DE BETOANE, MORTARE, MIXTURI ASFALTICE SI AGREGATE
Număr de staţii în evidenţă (total)
din care:
a) staţii de betoane, mortare
b) staţii de mixturi
c) staţii de producere a agregatelor
4 BAZE DE PRODUCŢIE
Număr baze de producţie în evidenţă (total)
5 LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI
Număr de laboratoare în evidenţă (total)
din care:

1.244

1.173

1.147

a) laboratoare gradul I

60

62

61

65

b) laboratoare gradul II

584

574

631

616

600

537

464

493

3.756

3.701

3.695

3.734

1.440

1.437

1.454

1.467

b) nr. reprezentanţi autorizaţi

153

121

121

105

c) nr. importatori

256

204

198

220

1.907

1.939

1.922

1.942

363

225

164

256

3.218

3.218

3.218

3.218

42

42

42

42

103

103

103

103

c) laboratoare gradul III
AGENŢI ECONOMICI CU ACTIVITATE PRIVIND INTRODUCEREA PE
6
PIAŢĂ A PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII
Număr agenţi economici în evidenţă (total)
a) nr. producători

d) nr. de agenţi distribuitori
CONSTRUCŢII ÎN EVIDENŢĂ LA CARE SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE
7
SPECIALĂ DE URMARIRE A COMPORTARII CONSTRUCŢIILOR ÎN TIMP
Număr de obiective (total)
8 UNITĂŢI TERITORIAL ADMINISTRATIVE
Număr de unităţi teritorial administrative
din care:

a) judeţene + municipiul Bucureşti
b) municipale
c) orăşeneşti / sectoare
d) comunale
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217

217

217

217

2.856

2.856

2.856

2.856

DATE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

Trim. I
2012

Trim. II
2012

Trim. III
2012

Trim. IV
2012

Total
An 2012

NUMĂRUL TOTAL DE ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE

16.129

24.186

26.101

21.711

88.127

Număr total de deficienţe constatate

5.087

5.127

4.815

5.198

20.227

Număr total de măsuri dispuse

5.679

6.184

6.124

6.493

24.480

207

210

240

275

932

611,49

396,20

436,28

474,76

1.918,73

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

A

ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN
CONSTRUCŢII, URBANISMULUI, AMENAJĂRII TERITORIULUI, AUTORIZĂRII
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI
9.275

14.499

15.506

13.637

52.917

Număr total de deficienţe constatate

Număr total de controale

4.149

3.465

3.510

3.932

15.056

Număr total de măsuri dispuse

4.833

3.570

3.699

4.092

16.194

207

210

237

272

926

611,49

396,20

428,28

468,26

1.904,23

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

A1

ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN
CONSTRUCŢII
6.540

11.666

12.523

10.861

41.590

Număr total de deficienţe constatate

Număr total de controale

3.458

2.554

2.678

3.122

11.812

Număr total de măsuri dispuse

3.422

2.516

2.499

2.820

11.257

133

133

173

199

638

238,69

172,33

230,36

266,56

907,94

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

A1.1

ACTIVITATEA DE CONTROL ŞI INSPECŢIE ÎN PROIECTARE, VERIFICARE,
EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
Număr total controale

156

91

56

87

390

Număr total de deficienţe constatate

323

153

320

463

1.259

Număr total de măsuri dispuse

318

127

141

164

750

1

1

2

4

8

0,30

0,77

1,30

3,44

5,81

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

A1.2 ACTIVITATEA DE CONTROL ŞI INSPECŢIE ÎN EXECUŢIE
5.400

11.070

12.008

10.263

38.741

din care faze determinante

Număr total controale

3.695

9.829

10.806

8.796

33.126

Număr total de deficienţe constatate

1.893

1.872

1.883

2.013

7.661

Număr total de măsuri dispuse

1.880

1.870

1.883

2.013

7.646

111

126

153

192

582

208,50

158,69

206,21

261,62

835,02

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

A1.3

ACTIVITATEA DE CONTROL PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP
A CONSTRUCŢIILOR ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR
814

439

382

430

2.065

Număr total de deficienţe constatate

Număr total de controale

1.060

444

377

547

2.428

Număr total de măsuri dispuse

1.056

438

377

544

2.415

21

4

16

3

44

29,89

9,77

19,30

1,50

60,46

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

A1.4

ACTIVITATEA DE INSPECŢIE PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII
Număr total de controale

170

66

77

81

394

Număr total de deficienţe constatate

182

85

98

99

464

Număr total de măsuri dispuse

168

81

98

99

446

0

2

2

0

4

0,00

3,10

3,55

0,00

6,65

1.468

1.009

1.080

1.067

4.624

691

911

832

810

3.244

1.279

1.054

1.200

1.272

4.805

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

A2

ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE ÎN DOMENIUL DISCIPLINEI ÎN
URBANISM
Numărul total de controale
Număr total de deficienţe
Număr total de măsuri dispuse
Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

69

77

64

73

283

361,80

223,87

197,92

201,70

985,29

1.365

959

1.007

997

4.328

610

867

782

761

3.020

1.192

1.015

1.139

1.205

4.551

ACTIVITATEA DE CONTROL SI INSPECTIE PRIVIND RESPECTAREA

A2.1 DISCIPLINEI DE AUTORIZARE ŞI EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE
CONSTRUCŢII
Număr total controale
Număr total de deficienţe constatate
Număr total de măsuri dispuse
Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)
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68

77

64

73

282

356,80

223,87

197,92

201,70

980,29

A2.2

ACTIVITATEA DE CONTROL ŞI INSPECŢIE PRIVIND AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI URBANISMUL
Număr total controale
Număr total de deficienţe constatate la organele administraţiei publice locale şi judeţene
Număr total de măsuri dispuse
Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

A3

Număr solicitări informaţii în baza Legii 544/2001
Număr reclamaţii, petiţii şi sesizări în domeniul calităţii în construcţii
Număr reclamaţii, petiţii şi sesizări în domeniul disciplinei în urbanism şi amenajarea
teritoriului
Număr reclamaţii, petiţii şi sesizări în domeniul autorizării executării lucrărilor de
construcţii
Număr reclamaţii, petiţii şi sesizări în domeniul pieţei produselor pentru construcţii şi
laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii
ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE ÎN DOMENIUL PIEŢEI PRODUSELOR
PENTRU CONSTRUCŢII, AUTORIZARE LABORATOARE ŞI DIRIGINŢI DE
ŞANTIER
Număr total de activităţi

1.267

1.824

1.903

1.709

6.703

29
375

50
476

93
428

38
450

210
1.729

290

421

456

317

1.484

551

881

963

888

3.283

17

5

7

7

36

7.049

1.266

5.171

Număr total de măsuri dispuse

846

1.578

1.499

1.386

5.309

0

0

3

3

6

0,00

0,00

8,00

6,50

14,50

ACTIVITATEA DE CONTROL PRIVIND SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR
PENTRU CONSTRUCŢII
Număr total de controale

449

1.026

1.347

502

3.324

Număr total de deficienţe constatate

644

1.092

909

476

3.121

Număr total de măsuri dispuse

598

1.149

1.121

619

3.487

0

0

2

3

5

0,00

0,00

7,00

6,50

13,50

ACTIVITATEA DE CONTROL ŞI INSPECŢIE LA LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI,
STAŢII ŞI BAZE DE PRODUCŢIE
Număr total de controale

175

266

240

439

1.120

Număr total de deficienţe constatate

294

570

396

790

2.050

Număr total de măsuri dispuse

248

429

378

767

1.822

0

0

1

0

1

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

78

537

35

383

1.033

700

340

396

136

1.572

5.452

7.518

8.577

6.614

28.161

163

316

237

414

1.130

86

261

192

349

888

4

21

4

6

35

Număr total activităţi

1.556

2.611

3.654

1.979

9.800

Număr programe avizate

1.556

2.604

3.648

1.979

9.787

0

7

6

0

13

3.694

4.555

4.630

4.173

17.052

2.796

3.519

3.704

3.182

13.201

798

1.036

926

1.015

3.775

39

36

56

48

179

AUTORIZARE DIRIGINŢI DE ŞANTIER

ALTE ACTIVITĂŢI

AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACORDURI
Număr total activităţi
AVIZAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTIŢII
FINANŢATE DIN FONDURI PUBLICE
Număr total activităţi
Număr avize emise
Număr documentaţii retrase
AVIZAREA PROGRAMELOR DE CONTROL AL LUCRĂRILOR AJUNSE ÎN FAZE
DETERMINANTE PENTRU REZISTENŢA ŞI STABILITATEA LUCRĂRILOR DE
CONSTRUCŢII

Număr programe respinse
EMITERE ACORDURI PENTRU INTERVENŢII ÎN TIMP ASUPRA CONSTRUCŢIILOR
Număr total activităţi
Număr acorduri emise
Număr documentaţii pentru emitere acorduri respinse

C4

254
1
5,00

1.460

Număr total alte activităţi

C3

67
0
0,00

1.305

Număr autorizaţii de diriginte de şantier emise

C2

61
0
0,00

2.018

Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

C1

39
0
0,00

1.662

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate

C

224

87
1
5,00

2.169

Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

B4

296

49

938

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate

B3

70

50

1.402

Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

B2

73

44

Număr total de deficienţe constatate

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate

B1

50

81

RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI
Număr total de activităţi

B

103

ALTE ACTIVITĂŢI
Număr alte activităţi

3/3

ANEXA 2

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR
DESFĂŞURATE ÎN TRIMESTRUL AL IV-LEA AL ANULUI 2012

430

81

997
70
1.709

Domeniu A
502
439 Domeniu B

10.263

383
136

414
1.979

Domeniu C
87 48

4.173

A. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII, URBANISMULUI, AMENAJĂRII
TERITORIULUI, AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, RECLMAŢII ŞI SESIZĂRI
87 activităţi de control şi inspecţie în proiectare
10.263 activităţi de control şi inspecţie în execuţie
430 activităţi de control şi inspecţie privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor
81 activităţi de control şi inspecţie privind implementarea sistemului de management al calităţii
997 activităţi de control şi inspecţie în domeniul autorizării execuării lucrărilor
70 activităţi de control şi inspecţie în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului
1.709 reclamaţii şi sesizări
B. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU
CONSTRUCŢII, AUTORIZARE LABORATOARE ŞI DIRIGINŢI DE ŞANTIER
502 activităţi de control şi inspecţie privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii
439 activităţi de control şi inspecţie la laboratoare de încercări, staţii şi baze de producţie
383 autorizare diriginţi de şantier
136 alte activităţi
C. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACORDURI
414 avizare documentaţii tehnico-economice pentru investiţii finanţate din fonduri publice
avizare programe de control al lucrărilor ajunse în faze determinante pentru rezistenţa şi
1.979
stabilitatea lucrărilor de construcţii
4.173 emitere acorduri pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor
48 alte activităţi

ANEXA 2’

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR
DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2012

394
2.065

4.328
296

6.703

Domeniu A
3.324
1.120

Domeniu B

1.033
38.741

1.572
1.130

9.800

Domeniu C
390 179

17.052

A. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII, URBANISMULUI, AMENAJĂRII
TERITORIULUI, AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, RECLMAŢII ŞI SESIZĂRI
390 activităţi de control şi inspecţie în proiectare
38.741 activităţi de control şi inspecţie în execuţie
2.065 activităţi de control şi inspecţie privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor
394 activităţi de control şi inspecţie privind implementarea sistemului de management al calităţii
4.328 activităţi de control şi inspecţie în domeniul autorizării execuării lucrărilor
296 activităţi de control şi inspecţie în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului
6.703

reclamaţii şi sesizări

B. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU
CONSTRUCŢII, AUTORIZARE LABORATOARE ŞI DIRIGINŢI DE ŞANTIER
3.324 activităţi de control şi inspecţie privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii
1.120 activităţi de control şi inspecţie la laboratoare de încercări, staţii şi baze de producţie
1.033 autorizare diriginţi de şantier
1.572 alte activităţi
C. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACORDURI
1.130 avizare documentaţii tehnico-economice pentru investiţii finanţate din fonduri publice
avizare programe de control al lucrărilor ajunse în faze determinante pentru rezistenţa şi
9.800
stabilitatea lucrărilor de construcţii
17.052 emitere acorduri pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor
179 alte activităţi

