PUNCT DE VEDERE
AL INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

CU PRIVIRE LA
ARTICOLUL PUBLICAT ÎN ZIARUL ONLINE ORDINEA ZILEI „MARINELA TEPUS: AȘTEPTĂM
AVIZUL I.S.C. , PENTRU A FI SCOȘI DE PE LISTA CU BULINE”

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. a luat cunoştinţă de conţinutul articolului
intitulat „MARINELA TEPUS: AȘTEPTĂM AVIZUL I.S.C. , PENTRU A FI SCOȘI DE PE LISTA CU
BULINE”, publicat în ediția online în data de 15.09.2016, ora 10:45, care face referire la
necesitatea obţinerii avizului din partea I.S.C în vederea scoaterii din lista clădirilor cu
„bulină” a Teatrului Nottara situat în strada JULES MICHELET NR. 2-6, SECT. 1, BUCUREŞTI.
Primăria Municipiului București, Direcția Generală Dezvoltare și Investiții, Direcția
Investiții, Serviciu Consolidări a solicitat, prin adresă scrisă, instituției noastre analiza
expertizei tehnice a Teatrului Nottara, întocmită de către S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT
SRL, expert tehnic atestat dr. ing. Ioan Mihai Paul. Analiza expertizei a necesitat un timp
mai îndelungat datorită faptului că au fost solicitate expertului tehnic unele completări și
justificări mai în detaliu.
În urma analizei s-a concluzionat faptul că expertiza tehnică a fost întocmită cu
respectarea conținutului cadru prevăzut la cap. 8.3 din reglementarea tehnică „ Cod de
proiectare seismică, Partea a-III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor
existente”, indicativ P 100-3/2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 647bis/2009.
Evaluarea seismică a imobilului s-a realizat cu respectarea metodologiei prevăzute de
indicativul P 100-3/2008.
Precizăm următoarele:
Verificările efectuate de instituţia noastră asupra expertizei de evaluare seismică
întocmită conform
„ Cod de proiectare seismică, Partea a-III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a
clădirilor existente”, indicativ P 100-3/2008, nu priveşte corectitudinea calculului
indicatorilor R1, R2, R3 şi nici corectitudinea încadrării clădirii în clasă de risc
seismic.
În consecinţă, instituţia noastră a înaintat expertiza tehnică la M.D.R.A.P. spre a fi
analizată din punct de vedere al corectitudinii calculelor și al încadrării în clasa de risc
seismic a imobilului în cauză.
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