RAPORTUL
activităŃii întreprinse în anul 2011 în cadrul Programului sectorial de
supraveghere a pieŃei produselor pentru construcŃii.
În cadrul Programului sectorial de supraveghere a pieŃei pentru domeniul produselor
pentru construcŃii pe anul 2011, Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii, prin inspectoratele
judeŃene, a efectuat controale la operatori economici (producători, reprezentanŃi autorizaŃi,
importatori şi distribuitori) şi utilizatori, pentru un număr de 14 produse/familii de produse.
Astfel, au fost efectuate un număr de 1607 controale împărŃite pe familiile de produse,
după cum urmează:
Număr de controale efectuate pe familii de produse din cadrul Programului sectorial 2011
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1. OŃel beton pentru armarea betonului

2. Produse pentru zidărie categoria I şi II

3. Agregate minerale pentru beton, mortar, pastă de ciment, mixturi bituminoase, etc.

4. Produse termoizolante

5. Adezivi pentru construcŃii

6. Uşi, porŃi şi ferestre

7. Cimenturi

8. Produse prefabricate din beton

9. Mixturi bituminoase

10. Obiecte sanitare

11. Geosintetice, geotextile

12. Membrane

13. Produse pentru instalaŃii de ape uzate în exteriorul clădirilor

14. Foi plane şi profilate pentru acoperişuri

Un număr de 411 controale au fost efectuate la producători, 726 la distribuitori, 500 la
utilizatori şi 30 la reprezentanŃi autorizaŃi ai producătorului, importatori şi prelucrători.
DistribuŃia numărului de controale în funcŃie de tipul societăŃii economice controlate
Reprezentanti
Autorizati 5

Importatori 10

Producători 411

Distribuitori 726

Utilizatori 500
Prelucrători 15

Controalele au fost, în principal, planificate – 1323, inopinate – 85, tematice – 175 şi
24 ca urmare a sesizărilor.
DistribuŃia numărului de controale efectuate în funcŃie de tipul controlului
Tematice 175

Sesizari 24

Inopinate 85

Planificate 1323

S-au constatat un număr de 1188 neconformităŃi, pentru care au fost dispuse un
număr de 1050 măsuri.
NeconformităŃile constatate au fost de tipul:
- produsul este introdus pe piaŃă fără atestarea conformităŃii;
- procedura de atestare a conformităŃii este incorect aleasă;
- produsul nu este însoŃit de documentaŃia cerută de legislaŃie;
- documentaŃia de atestare a conformităŃii este greşită;
- informaŃiile care însoŃesc produsul sunt incomplete sau greşite;
- produsul prezintă caracteristici neconforme specificaŃiei tehnice de referinŃă;
- transportul şi/sau depozitarea afectează conformitatea produsului.
Măsurile dispuse au constat, în principal, în interzicerea comercializării sau utilizării
până la stingerea neconformităŃilor şi intrarea în legalitate.

