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INTRODUCERE
Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este organizat şi funcţionează ca instituţie publică cu
personalitate juridică în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
finanţată integral din venituri proprii.
Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit
legii, controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile calităţii în
construcţii, performanței energetice a clădirilor și inspecției sistemelor de încălzire/climatizare,
amenajării teritoriului şi urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcţii, supravegherii
pieţei produselor pentru construcţii, avizării, în condițiile legii, a documentaţiilor tehnico–economice
pentru investiţiile finanţate din fonduri publice.
Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele
normative aplicabile în domeniile sale de exercitare a controlului, potrivit atribuțiilor generale și
specifice, a structurii de organizare și a numărului de posturi aprobate.
Structura de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii este reglementată de
Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, de Ordonanţa Guvernului
nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobată prin Legea
nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 525/24.07.2013 privind
aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de
posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de
Stat în Construcții – I.S.C., cu modificările ulterioare și de ordinul ministrului dezvoltării regionale și
administraţiei publice nr. 322/27.02.2015 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare și
funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. are în structura organizatorică 8 inspectorate regionale
în construcții, fără personalitate juridică, în subordinea cărora își desfășoară activitatea 41 de
inspectorate județene în construcții și Inspectoratul în construcții al municipiului București.
Inspectoratele regionale în construcții funcționează în ariile teritoriale de competență care se
suprapun limitelor teritoriale ale regiunilor de dezvoltare ale României, instituite potrivit
prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu completările și
modificările ulterioare.

Capitolul 1
CADRUL DE REGLEMENTARE
Activitățile Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. sunt reglementate prin:


Programul
de
guvernare
2013 – 2016,
aprobat
prin
Hotărârea
Parlamentului
nr. 45/21.12.2012, 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 reglementările tehnice în vigoare;



Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în ConstrucțiiI.S.C., aprobată cu modificări de Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare;



Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;



Legea nr. 372/2005, republicată, privind performanța energetică a clădirilor;



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 regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice;
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Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;



Legea nr. 230/2003 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari;



Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare;



Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente, republicată;



Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de
locuințe cu modificările și completările ulterioare;



Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;



Hotărârea Guvernului nr. 525/24.07.2013 privind aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a
structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și
a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., cu modificările
ulterioare;



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. 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;



Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor
conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a
Directivei 89/106/CEE a Consiliului, din 9 martie 2011;



Ordinul comun MDLPL – ISC nr. 726/549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a
avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru documentațiile
tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;



Ansamblul de norme tehnice specifice domeniului construcţiilor, normele metodologice,
regulamentele şi proceduri de control şi inspecţie;



Protocoale inter-instituţionale.
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Capitolul 2
OBIECTIVELE INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII-I.S.C. ŞI MODUL
DE INTEGRARE A ACESTORA ÎN ANSAMBLUL ACTIVITĂŢILOR AVÂND CA SCOP
REALIZAREA POLITICILOR SECTORIALE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR
Cu o tradiţie de peste 150 de ani, înființat în anul 1862, organizat prin Decret de către domnitorul
Alexandru Ioan Cuza ca serviciu de inspecție pentru lucrările publice, colectivul de inspectori în
construcții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., are ca obiectiv promovarea prin
activitățile desfășurate a principiilor integrității, ale bunei credințe, profesionalismului, obiectivității
și respectului față de lege.
În acord cu evoluţia procesului investiţional, a volumului şi structurii activităţilor din domeniul
construcțiilor, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor avute în dezvoltarea economică a
României și de realizare a politicilor sectoriale din domeniu, ca parte a programelor naţionale de
dezvoltare, activitățile programate sunt adaptate permanent condiţiilor reale ale pieţei
construcţiilor, la data efectuării activităților.
Obiectivele principale ale Inspectoratului de Stat în Construcţii:
1. 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;


creșterii performanței energetice a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/
climatizare;



disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului;



autorizării executării lucrărilor de construcţii;



supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu reglementările
armonizate;



urmăririi comportării în exploatare 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 persoane fizice sau juridice 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,

2. Asigurarea activităţii de monitorizare, control şi evaluare, precum şi de diseminare şi culegere a
datelor şi informaţiilor din piaţa construcţiilor;
3. Organizarea și exercitarea de către factorii responsabili a activităților privind disciplina în
construcţii;
4. Asigurarea liberei circulaţii a produselor pentru construcţii pe piaţa unică europeană, în condiţii
de siguranţă pentru utilizatori şi mediu.
Întregul ansamblu de activităţi are ca scop:


întărirea funcţiei de control al statului 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 pentru
autorizarea continuării lucrărilor ajunse în fazele determinante pentru rezistența
mecanică şi stabilitatea construcţiilor;



aplicarea, în mod echidistant, cu responsabilitate şi transparenţă a prevederilor legale;



susţinerea unor politici active în domeniul sistemelor de management al calităţii în
construcţii, dezvoltării şi optimizării sistemelor de management aplicabile, de stimulare
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a implementării și certificării sistemelor de management al calităţii de către operatorii
economici cu activitate în construcţii;


participarea ca avizator și factor consultativ în procesul de elaborare a reglementărilor
tehnice în construcţii.

Capitolul 3
DATE STATISTICE
În trimestrul I al anului 2015, pe baza programelor întocmite de către colectivele de inspectori în
construcții organizate la nivelul inspectoratelor județene în construcții, respectiv ale Inspectoratului
în construcții al municipiului București, a fost aprobată de către conducerea Inspectoratului de Stat
în Construcții efectuarea unui număr de 4.281 activități de control în domeniul calității în
construcții, disciplinei de autorizare a executării lucrărilor de construcții, amenajarea teritoriului și
urbanismul, performanța energetică a clădirilor, supravegherea pieţei produselor pentru construcţii
și evaluarea laboratoarelor de încercări în construcții, din care 747 activități de control în faze
determinante și raportate un număr de 4.950 activități de control. Din acestea, un număr de 2.909
activități de control reprezintă activitățile programate și realizate.
Potrivit atribuțiilor specifice, suplimentar activităților de control se desfășoară activități de avizare
lucrări publice, emitere acorduri pentru intervenții asupra construcțiilor existente, autorizare
laboratoare de încercări în construcții, autorizare diriginți de șantier, soluționare petiții, participare
în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, intervenții în caz de calamități și accidente tehnice
în exploatare, fapt ce determină înregistrarea unui număr total de 13.802 activități și 5.258
deficiențe constatate, pentru care au fost dispuse 5.242 de măsuri și 362 sancțiuni
contravenționale aplicate, în cuantum de 369,56 mii lei.
Datele centralizatoare privind activităţile efectuate de către Inspectoratul de Stat în Construcţii –
I.S.C., în trimestrul I al anului 2015 sunt prezentate în anexele:


ANEXA nr. 1 – Date statistice privind activitatea efectuată în trimestrul I al anului 2015;



ANEXA nr. 2 – Graficul activităţilor de control efectuate în trimestrul I al anului 2015.

Detalierea pe domenii de activitate a numărului activităților este prezentată în tabelul de mai jos:
Număr activităţi de
efectuate
în trim. I 2015

Principalele domenii de activitate

TOTAL ACTIVITĂŢI, din care pentru:

13.807

A. DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII, PERFORMANȚEI ENERGETICE A
CLĂDIRILOR, URBANISMULUI, AMENAJĂRII TERITORIULUI ȘI
AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
B. DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU
CONSTRUCŢII, AL STAȚIILOR DE PRODUCERE BETOANE, MIXTURI
ASFALTICE ȘI AGREGATE MINERALE, AUTORIZAREA LABORATOARELOR
DE ÎNCERCĂRI ȘI A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER

4.482

514

C. AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE ŞI EMITERE ACORDURI

6.490

D. SOLUȚIONARE PETIȚII ȘI SOLICITĂRI DE INFORMAȚII ÎN BAZA LEGII
NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES
PUBLIC

1.587

E. PARTICIPAREA ÎN COMISIILE DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

734

Activităţile de control efectuate se raportează la un număr de 39.705 obiective de investiţii care
sunt înregistrate în evidenţele inspectoratelor județene în construcţii respectiv a Inspectoratului în
construcții al municipiului București, pe baza comunicării făcute de către investitori privind data de
începere a execuţiei lucrărilor de construcţii.
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3.1. Activitatea de control desfășurată în domeniul calității în construcții,
performanței energetice a clădirilor, urbanismului, amenajării teritoriului
și autorizării executării lucrărilor de construcții
Număr activităţi de
control efectuate

Domeniul de activitate

DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII, PERFORMANȚEI ENERGETICE A
CLĂDIRILOR, URBANISMULUI, AMENAJĂRII TERITORIULUI ȘI
AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, Total, din care:

4.482

 Activităţi de control în proiectare

123

 Activităţi de control în execuţie

3.195

 Activităţi de control privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor
 Activităţi de control privind implementarea sistemului de management al calităţii în
construcţii

482

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

227

217

212

 Activităţi de control privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Total sume încasate de către Inspectoratul de Stat în Construcții în trimestrul I 2015,
reprezentând cotele de 0,1% respectiv 0,7% pentru efectuarea activităților controlului statului
privind disciplina în urbanism, respectiv pentru controlul de stat privind calitatea în construcții
(mii lei)

26

48.540,69

Măsurile dispuse pentru soluționarea neconformităților constatate ca urmare a acţiunilor de
control efectuate, sunt centralizate și sistematizate în tabelul următor:
Măsuri dispuse

Număr măsuri

Sesizarea Instituţiei Prefectului sau a emitentului autorizaţiei de construire
/autorizaţiei de desfiinţare în vederea anulării actului de autoritate emis
Sesizarea autorităţii publice în vederea aplicării art. Total, din care:
Preşedinţii Consiliilor judeţene
29 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
Primarii localităţilor urbane
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
Primarii localităţilor rurale
Sesizarea MDRAP potrivit Legii nr. 3/2011 de aprobare a OG nr. 41/2010

10
12
3
9
1

Sesizarea organelor de urmărire penală, pentru faptele care constituie infracţiuni
Oprirea lucrărilor
Refacerea lucrărilor
Expertizarea lucrărilor
Consolidarea lucrărilor
Interzicerea utilizării construcţiilor
Alte măsuri dispuse

1
74
301
194
2
6
4.098

TOTAL MĂSURI DISPUSE

4.703

Numărul de sancțiuni contravenționale aplicate:
Cuantumul amenzilor aplicate (mii lei)


355
340,61

Activitatea de control în domeniul calității în construcții reprezintă ponderea cea mai

mare a controalelor efectuate și se prezintă astfel:

a. Control în proiectare – au fost efectuate 123 controale la societățile comerciale cu
activitate de proiectare în domeniul construcțiilor, constatându-se 201 de neconformități
majore și grave privind elaborarea de proiecte incomplete, care conțin neconcordanțe între
partea scrisă și desenată, fără detalii de execuție, cu caiete de sarcini incomplete,
nerespectări ale normelor și reglementărilor tehnice în vigoare, pentru care au fost aplicate
10 amenzi contravenționale în cuantum de 4,10 mii lei.
b. Control în execuție – au fost efectuate 3.195 controale la obiectivele în execuție lucrări
de construcții, din care 1.383 controale în faze determinante. Au fost constatate 2.878 de
neconformități majore și grave privind:
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 încălcarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele esențiale ale construcțiilor;
 nerespectarea proiectelor, a tehnologiilor sau utilizarea de tehnologii neadecvate în
execuție, rezultând abateri semnificative de la cerințele de rezistență și stabilitate
proiectate;
 execuția de lucrări fără personal calificat;
 lipsa personalului responsabil cu urmărirea execuției lucrărilor (diriginți de șantier
autorizați, responsabili tehnici cu execuţia atestați);
 neconvocarea reprezentanților ISC la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante,
acceptate de către aceștia, conform programului de control avizat;
 execuția de construcții fără a fi respectat amplasamentul acestora raportat la limitele de
proprietate și aspectele fațadelor, așa cum au fost autorizate;
 executarea de lucrări de construcții fără autorizații de construire, pentru care s-au dispus
oprirea lucrărilor, expertizarea tehnică a acestora care să stabilească influența lucrărilor
executate asupra rezistenței și stabilității construcțiilor existente, obținerea autorizației
de construire și s-au aplicat sancțiuni contravenționale etc.;
 unii proprietari au efectuat, fără autorizație de construire, modificări ale apartamentelor
prin crearea de goluri sau desființări ale elementelor structurale. Au fost dispuse, în
regim de urgență, opriri ale lucrărilor, efectuarea de expertize tehnice care să stabilească
măsurile de intervenție necesare, iar proprietarii au fost sancționați contravențional;
 neconformitățile fără impact major asupra realizării cerințelor esențiale ale construcțiilor
au fost soluționate pe parcursul efectuării controalelor.
Au fost aplicate 294 sancțiuni contravenționale în cuantum de 259,26 mii lei.

Exemplificări ale neconformităţilor majore întâlnite pe parcursul execuţiei lucrărilor de
construcţii:
La controlul efectuat la obiectivul “Cinematograf Melodia” în mun. Dorohoi, jud. Botoşani,
s-a constatat că după executarea structurii metalice a supantei, au fost efectuate lucrări de
finisaje înainte de realizarea protecţiei anticorozive a elementelor de metal şi fără
efectuarea controlului în fază determinantă prevăzut în programul de control vizat de I.J.C.
Botoşani, fapt care ar fi dus în timp la reducerea capacităţii portante a subansamblelor
structurale din oţel. S-a dispus executantului desfacerea lucrărilor de finisaj din jurul
structurii metalice, executarea protecţiei anticorozive şi convocarea factorilor implicaţi în
efectuarea controlului în faza determinantă „Verificarea protecţiei anticorozive”.
Controlul în faza determinantă „Verificare armare grinzi şi placă peste parter” la obiectivul
„Pensiune turistică P+1E+M” din com. Tulnici, jud. Vrancea, a pus în evidenţă numeroase
greşeli de armare ale executantului, constând din nerealizarea lungimii de ancorare a
armăturilor inferioare în grinzi, nerealizarea lungimii de petrecere a plaselor sudate în
placă, nerealizarea lungimii de ancorare a barelor verticale ale stâlpilor şi lipsa etrierilor în
nodurile stâlp-grindă. Lucrările astfel executate ar fi compromis capacitatea portantă a
planşeului peste parter, în cazul unor seisme mai importante existând chiar riscul unor
pagube materiale majore şi al pierderii de vieţi omeneşti. Odată cu aplicarea sancţiunii
contravenţionale, s-a dispus executantului ca măsură refacerea armării şi reconvocarea
controlului în fază determinantă.
Deficienţe importante privind lucrările de execuţie/montaj armărtură au fost identificate şi
în alte cazuri, cum ar fi „Clădire centru de excelenţă în afaceri pentru tinerii întreprinzători
– Parcul municipal Vest” din mun. Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 285B, jud Prahova şi „Staţie
de epurare” în oraşul Bechet, jud. Dolj. În primul caz, la planşeul tronsonului 1 nu s-au
montat etrierii în nodurile stâlp-grindă, iar în al doilea armarea pereţilor tip diafragmă din
beton armat ai bazinelor parţial îngropate a fost realizată necorespunzător, cu
nerespectarea unor specificaţii ale detaliilor proiectului.
La controlul efectuat la investiţia „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie şi a
sistemului de canalizare, inclusiv staţii de pompare apă uzată – contract CL11” din com.
Hoghiz, jud. Braşov, s-a constatat nerealizarea corespunzătoare a lucrărilor de compactare
a umpluturii şi a suprafeţelor de îmbrăcăminte cu macadam. Pe baza celor constatate,
executantul a fost sancţionat contravenţional şi s-a dispus ca măsură refacerea
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suprafeţelor sistemelor rutiere în baza interpretării de către proiectant a rapoartelor de
încercare şi a dispoziţiilor de şantier emise de către proiectant, vizate de verificatorul de
proiecte atestat şi însuşite de executant şi investitor.
 Prin Ordinul nr. 77/17.02.2015 emis de către inspectorul general al I.S.C., s-a aprobat
controlul tematic pentru verificarea calităţii lucrărilor de execuţie a obiectivelor de
investiţii derulate prin programele coordonate/gestionate de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice. Controlul tematic a fost iniţiat din data de 17.02.2015
şi se va derula pe întreg parcursul anului, până pe 13.11.2015, având ca obiect
Programul Naţional de Dezvoltare Locală (aprobat cu O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările
şi completările ulterioare), Programul de dezvoltare a construcţiei de locuinţe (conform
Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), Programul
naţional privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe (conform
O.U.G. nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare) şi Proiectul „Sistem integrat
de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei
potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la
50.000 de locuitori” (potrivit Legii nr. 224/2007, cu modificările şi completările
ulterioare).
c.

Control privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor – au fost efectuate

482 controale privind modul în care sunt respectate de către proprietarii și utilizatorii de
construcții, obligațiile de a organiza și efectua activități de urmărire a comportării în timp a
construcțiilor pe baza cerințelor cuprinse în cărțile tehnice ale construcțiilor. Au fost
constatate 785 de neconformități cu grad mare de repetabilitate, care constau în lipsa
documentelor și a documentațiilor care stau la baza efectuării acestei activități, precum și
lipsa angajării de personal specializat în acest domeniu de către proprietarii care dețin
construcții pentru a putea efectua activitatea de urmărire curentă. Au fost aplicate 17
sancțiuni contravenționale în cuantum de 23,20 mii lei.
La obiectivul "Patinoar artificial, mun. Gheorgheni” jud. Harghita, s-a efectuat un control în
urma căruia s-a constatat că nu este organizată activitatea de urmărire a comportării în
exploatare a construcţiei nefiind numit un responsabil UCE, iar neefectuarea lucrărilor
periodice de reparaţii capitale a condus la apariţia de fisuri în zidăria frontoanelor laterale,
la deteriorarea structurii de lemn a acoperişului şi a învelitorii din azbociment ondulat. Ca
urmare, măsurile dispuse proprietarului au fost de expertizare tehnică a clădirii, înlocuirea
învelitorii deteriorate, numirea responsabilului cu urmărirea curentă a comportării
construcţiei în exploatare şi completarea cărţii tehnice pe baza concluziei expertizei
tehnice, precum şi asigurarea executării la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la
termenele legale şi rezultate din activitatea de urmărire curentă, astfel încât satisfacerea
cerinţelor esenţiale de calitate să fie îndeplinită pe întreaga durată de existenţă a
construcţiei.

d. Control privind implementarea sistemului de management al calității în
construcții – au fost efectuate 217 activități de control pentru verificarea gradului de
implementare a propriului sistem de management al calității la agenții economici cu
activitate în proiectare și execuție. Au fost identificate 348 de neconformități, cele cu grad
mare de repetabilitate constând în lipsa de înregistrări privind neconformitățile constatate
în timpul verificărilor proprii în șantier precum și soluționarea necorespunzătoare a
acestora de executant în baza soluțiilor elaborate de proiectant, implementarea și
certificarea formală a sistemelor de management a calității, lipsa personalui specializat și
instruit.
La investiţia „Imobil P+2E cu spaţiu comercial la parter şi etaj şi birouri la et. 2” din str. 1
Mai fn, mun. Rădăuţi, jud. Suceava, s-a constatat că executantul nu avea un sistem
propriu de calitate şi efectua lucrările fără responsabil tehnic cu execuţia atestat. Odata cu
sancţiunea contravenţională aplicată, s-a dispus continuarea lucrărilor numai în condiţiile
asigurării nivelului de calitate conform cerinţelor esenţiale cu responsabil tehnic cu execuţia
atestat.


Control în domeniul performanței energetice a clădirilor – au fost efectuate 227
controale privind performanța energetică a clădirilor în scopul aplicării unitare a cerințelor
prevăzute de Legea nr. 372/2005, republicată la clădiri noi și la clădiri existente la care s-au
executat lucrări de creștere a performanței energetice, în privința elaborării și afișării
certificatelor de performanță energetică, realizarea programelor de inspecție a sistemelor de
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încălzire și a sistemelor de climatizare. Au fost constatate 230 deficiențe, pentru care au fost
dispuse tot atâtea măsuri și în două cazuri au fost aplicate sancțiuni contravenționale.



Control în urbanism, amenajarea teritoriului și respectarea disciplinei de autorizare
și executare a lucrărilor de construcții – au fost efectuate 238 controale, parțial
programate și în mare măsură ca urmare a petițiilor înregistrate la nivelul inspectoratelor
județene, respectiv al Inspectoratului în Construcții al Municipiului București, prin care au fost
înregistrate 263 cazuri de încălcare a prevederilor legale și pentru care au fost dispuse 232
măsuri și aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 50,50 mii lei.
 În urma controalelor s-a constatat că activitatea de eliberare a documentelor de
autoritate la nivelul autorităților locale nu se desfășoară în condițiile legii în toate
localitățile, neconformitățile născându-se pe fondul fluctuației de personal din
compartimentele de urbanism, slaba pregătire profesională a acestora, lipsa de
control/coordonare din partea consiliilor județene. Efectele acestor neconformități pot fi
eliberarea de autorizații de construire ilegale care, introduse în circuitul civil pot genera
prejudicii solicitanților.
 De asemenea, la nivelul autorităților publice din mediul rural, emiterea autorizațiilor se
face, în multe cazuri, în baza unor documentații incomplete.
 Alte deficiențe constatate: încălcarea procedurii de eliberare a autorizațiilor de construire,
neorganizarea sistemului propriu de control precum și nerespectarea cerințelor de
proiectare și competențe de elaborare a documentațiilor urbanistice.
 Au fost constatate încălcări ale prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv execuția de lucrări de construire fără autorizație de
construire, pentru care s-a dispus expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor executate
și obținerea autorizației de construire.
 Anveloparea sediului comisariatului judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu
s-a realizat fără autorizaţie de construire, fapt pentru care s-a aplicat sancțiune
contravențională atât investitorului cât executantului și s-a dispus măsura de intrare în
legalitate în condiţiile prevăzute de Legea nr. 50/1991.
 La investiţia „Autostrada Sebeş – Turda, lot 4, km 53+700 – km 70+000, sector 5 km
64+500 – km 68+550” în jud. Cluj, coloanele forate, radierul şi elevaţiile aferente unor
poduri, pasaje şi viaducte au fost executate înainte de emiterea autorizaţiei de construire
de către Ministerul Transporturilor, fapt pentru care executantul lucrărilor a fost
sancţionat contravenţional şi s-a dispus expertizarea tehnică a lucrărilor astfel realizate.
 În cazul lucrării „Reabilitare, modernizare şi dotare centru cultural”, com. Păuleşti, jud.
Prahova, s-a constatat că intervenţia asupra construcţiei existente se realiza fără
expertiză tehnică şi fără ca în certificatul de urbanism să se solicite acordul I.S.C. S-a
dispus oprirea lucrărilor, expertizarea tehnică a clădirii şi soluţionarea neconformităţilor
apărute în execuţie, precum şi intrarea în legalitate a lucrării executate.
 Pe parcursul trimestrului IV, la nivelul Inspectoratului în Construcții al Municipiului
București s-a notificat începerea lucrărilor de reabilitare termică a unui număr de 16 școli
gimnaziale, licee și colegii, lucrări pentru care s-au emis autorizații de construire fără
acordul de intervenții asupra construcțiilor existente emis de către Inspectoratul de Stat
în Construcții, așa cum era prevăzut în certificatele de urbanism. În aceste condiții,
inspectorii în construcții din cadrul Inspectoratului în Construcții al Municipiului București
au demarat un control la autoritatea publică emitentă pentru verificarea respectării
prevederilor legale în ce privește emiterea autorizațiilor de construire, control care este în
desfășurare și pe parcursul trimestrului I 2015.



Pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor
umane, materiale, financiare sau de altă natură, necesare restabilirii stării de normalitate,
Comitetul pentru situaţii de urgenţă organizat la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii,
ca parte a Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, a asigurat funcţiile
de sprijin pentru managementul situaţiilor de urgenţă din domeniile de competență și
responsabilitate avute privind:
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 monitorizarea pericolelor, a riscurilor specifice construcţiilor, precum şi a efectelor negative
asupra acestora;
 verificarea efectuării lucrărilor publice şi inginereşti, de reabilitare la construcţii, instalaţiile
şi amenajările afectate sau avariate ca urmare a producerii de calamități naturale, evaluare
rapidă a stabilităţii structurilor în vederea stabilirii măsurilor de intervenţie în prima urgenţă
la construcţiile vulnerabile şi care constituie un pericol public, participând în comisiile mixte
de verificare a pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice înregistrate în
județele Arad, Mehedinți, Gorj, Olt, Sibiu, Alba, Buzău, Vrancea, Bacău, Iaşi, Constanţa și
Tulcea, precum și ca urmare a seismelor în județele Buzău și Vrancea.

3.2. Activitatea desfăşurată în domeniul supravegherii pieței produselor pentru
construcții, al stațiilor de producere betoane, mixturi asfaltice, agregate
minerale, al laboratoarelor de încercări în construcții și al autorizării
laboratoarelor de încercări în construcții și a diriginților de șantier
Inspectoratul de Stat în Construcţii este desemnat prin HG nr. 1236/2012 privind stabilirea cadrului
instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011, ca
organ de control pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii.
În îndeplinirea atribuţiei de monitorizare a produselor pentru construcţii introduse pe piaţă, ISC
organizează controale inopinate şi punctuale la operatorii economici implicaţi (producători,
reprezentanţi autorizaţi, importatori, distribuitori), pentru a verifica dacă acestea corespund
prevederilor legislaţiei Uniunii Europene, a actelor normative de aplicare a acesteia şi a celorlalte
prevederi normative naţionale.
Sinteza privind numărul activităților de control efectuate în domeniul supravegherii pieţei
produselor pentru construcţii, al laboratoarelor de încercări în construcții, staţiilor de producere
betoane, mixturi asfaltice și agregate minerale este prezentată în tabelul următor:
Număr activităţi de
control efectuate

Domeniul de activitate
DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII, AL STAȚIILOR
DE PRODUCERE BETOANE, MIXTURI ASFALTICE, AGREGATE MINERALE ȘI AL
LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ȘI DIRIGINȚI DE ȘANTIER, Total, din care:

 Activităţi de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii

514
298

 Activităţi de control la staţii de producere betoane, mixturi asfaltice și agregate minerale

77

 Activităţi de control la laboratoare de analize şi încercări în construcţii

98

 Activități privind autorizarea laboratoarelor de încercări și a diriginților de șantier

39



Pe parcursul trimestrului I al anului 2015 au fost efectuate un număr de 298 controale pe
domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții și un număr de 77 controale la
stațiile de producere betoane, mixturi asfaltice și agregate minerale.
În urma controalelor au fost constatate neconformităţi, dintre acestea principale fiind:
a) introducerea pe piaţă fără atestarea conformităţii (sau documentele necesare atestării
conformităţii au expirat);
b) neconformităţi privind conţinutul dosarului tehnic (ex: lipsă proceduri CPF, proceduri CPF
incomplete);
c) neconformităţi privind existenţa şi modul de aplicare a marcajului CE;
d) neconformităţi privind informaţiile ce însoţesc marcajul CE;
e) neconformităţi privind conţinutul declaraţiei de conformitate/performanţă;
f) neconformităţi privind depozitarea produselor pentru construcții.

Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse măsuri prin procesele verbale de control în
conformitate cu prevederile legale și au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de
28,95 mii lei.
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La laboratoare de încercări în construcții au fost efectuate 98 activități ce includ atât inspecțiile
de supraveghere privind menținerea condițiilor avute la autorizare cât și evaluări în vederea
autorizării/extinderii/reînnoirii/modificării autorizației, costatându-se un număr de 128 de
neconformități, pentru care au fost dispuse 99 de măsuri corective.



Activitatea de autorizare a laboratoarelor de analiză şi încercări în
activitatea de construcţii și a diriginților de șantier

În cursul trimestrului I 2015, au fost emise 20 autorizaţii pentru laboratoare de analize şi încercări
în activitatea de construcţii și 2 modificări de autorizații.
În activitatea de autorizare a diriginților de șantier au fost emise 17 autorizații de diriginte de
șantier, fără examen, cu aprobarea comisiei de autorizare, au fost aplicate 3 sancțiuni de
avertisment, 1 (una) suspendare a autorizației pentru 6 luni și 1 (una) anulare a autorizației.
Comisia de autorizare a diriginților de șantier a aprobat 17 cereri de participare la
examenele de autorizare.
3.3. Activitatea desfășurată în domeniul avizării lucrărilor publice și acorduri


În realizarea funcției de reglementare și avizare, ISC avizează, potrivit Ordinului comun MDLPL
– ISC nr. 726/549/2007, din punct de vedere tehnic, documentațiile tehnico – economice
aferente obiectivelor de investiții noi care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice sau
din credite externe, contractate sau garantate de stat, ai căror indicatori tehnico – economici
se aprobă de Guvern, în condițiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și documentațiile tehnico –
economice aferente lucrărilor de intervenții la construcții existente, finanțate din fonduri publice
sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii
determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislația în vigoare prevede organizarea
de licitații deschise. În aceste condiții, au fost analizate 130 de documentații și s-au emis 7
avize tehnice.



S-au formulat 28 adrese prin care s-au solicitat completări şi refaceri la documentaţiile
înregistrate. Au fost reanalizate, ca urmare a completărilor primite, un număr de 9
documentații.



Este finalizată și propusă spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și
administrației publice Metodologia de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în

Construcții – I.S.C. pentru documentațiile tehnico – economice aferente obiectivelor de
investiții finanțate din fonduri publice.


În îndeplinirea aceleiași funcții menționate mai sus, la nivelul inspectoratelor județene și
regionale au fost analizate 3.790 documentații tehnice depuse pentru emiterea de acorduri
pentru intervenții asupra construcțiilor existente precum și la cele noi, în situațiile în care
acestea pot induce influențe asupra construcțiilor existente. Au fost emise 2.763 de acorduri,
1.027 de documentații fiind respinse pentru refacerea documentației necesare, datorită în
principal documentațiilor neavizate de expertul tehnic atestat sau verificatorul de proiecte,
memoriile tehnice nu tratează în detaliu lucrările ce urmează a fi executate, unele expertize
tehnice nu sunt întocmite potrivit prevederilor normativului P 100 – 3, respectiv nu sunt tratate
corespunzător elementele de fundare, construcția nu este încadrată în clasa de risc seismic
înainte și post execuție, nu se face referire la influența lucrărilor ce urmează a fi executate
asupra construcțiilor învecinate sau a construcției în ansamblu, neconcordanțe între scopul
declarat de investitor în certificatul de urbanism și documentația prezentată, documentațiile
conțin în bibliografie acte normative abrogate, ș.a.



O altă atribuție a ISC este aceea de avizare a programelor de control a lucrărilor ajunse în faze
determinante pentru rezistența și stabilitatea lucrărilor de construcții, stabilite de proiectanți.
Au fost analizate 2.570 programe și s-au avizat 2.540.
Număr activităţi
efectuate

Domeniul de activitate

C. AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACORDURI, Total, din care:
 Avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţii finanţate din fonduri publice

6.490
130

 Avizarea programelor de control al lucrărilor ajunse în faze determinante pentru rezistenţa
şi stabilitatea lucrărilor de construcţii

2.570

 Emitere acorduri pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor

3.790
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3.4. Activitatea de soluționare a petițiilor
Activitatea de soluționare a petițiilor și a solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informațiile de interes public, a necesitat analizarea conținutului unui număr de 1.587 sesizări
pentru care, după caz, s-a dispus asupra redirecționării acestora către alte instituții ale statului
abilitate în soluționarea acestora, solicitarea de informații de la autoritățile competente și
efectuarea de controale în domeniul de competență, activități care suplimentează capacitatea de
control programat.
3.5. Activitatea de participare în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor
Potrivit prevederilor HG nr. 444/2014 de modificare și completare a Regulamentului de recepție a
lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin HG nr. 273/1994, reprezentanții
ISC participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de investiții, indiferent de sursa de
finanțare, de forma de proprietate sau de destinație și în mod deosebit la construcțiile din categoria
de importanță excepțională, având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranței, destinația,
modul de utilizare, complexitatea și volumul lucrărilor care fac obiectul recepției. În cursul
trimestrului I al anului 2015, inspectorii în construcții din cadrul inspectoratelor județene și
Inspectoratul în construcții al municipiului București au participat în 734 de comisii de recepție. În
28 de cazuri s-a recomandat amânarea recepției, într-un singur caz recomandându-se respingerea
acesteia.
3.6. Alte activități specifice desfășurate


Analizarea și verificarea unor propuneri de acte legislative din domeniul construcțiilor.



Operarea datelor în sistemul informatic destinat managementului activității ISC și gestionării
proceselor de lucru, capabil să furnizeze date și informații necesare luării deciziilor de către
conducerea ISC.



Participări în Comitetul Tehnico-Economic al M.D.R.A.P. pentru avizarea, în vederea aprobării
documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții – construcții noi și extinderi,
precum și intervenții, inclusiv în primă urgență, la construcții existente – din domeniul de
activitate al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, finanțate integral sau
parțial din fonduri publice precizate conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare, precum și alte documentații privind activitatea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, după caz.



Participări în comisiile de avizare a agrementelor tehnice, constituite la nivelul Comitetului
Tehnic Permanent pentru Construcții.



Participări în comitetele tehnice de specialitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice pentru analizarea și avizarea de reglementări tehnice.

3.7. Factori care au modificat structura și numărul activităților de control
cuprinse în programul de activitate aprobat de conducerea ISC
Activitățile de control efectuate în cursul trimestrului I al anului 2015 nu au acoperit în totalitate
structura și numărul activităților de control programate, situație generată în principal de următorii
factori:


Nerealizarea stadiilor fizice aferente verificării calității lucrărilor, inclusiv a celor ajunse în faze
determinante;



Participarea inspectorilor în construcții la un număr mare de recepții la terminarea lucrărilor;



Participarea la activități de control la obiective importante pentru care comunicarea de
începere a lucrărilor s-a înregistrat după aprobarea programului de activitate;



Lipsa finanțării ritmice a lucrărilor aflate în curs de execuție;



Numărul mare de petiții;



Participarea în comisiile de evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice
deosebite, seism și alunecări de teren;



Concediile medicale/odihnă înregistrate în această perioadă;
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Oprirea lucrărilor dispuse de către inspectoratele județene în construcții;



Efectuarea de activități neprogramate, cu termene fixe de finalizare, conform atribuțiilor din
fișa postului și ROF;



Solicitări cu termene ale organelor de cercetare (Corpul de Control al Primului Ministru,
Direcția Națională Anticorupție, Departamentul pentru Luptă Antifraudă, Inspectoratul General
de Poliție);



Numărul redus al personalului de execuție.
Capitolul 4
PRIORITĂŢI ȘI PROPUNERI PRIVIND ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE STAT
ÎN CONSTRUCŢII



Punerea în aplicare a Planului Sectorial de Integritate la nivelul Inspectoratului de Stat în
Construcții privind prevenirea corupției prin remedierea vulnerabilităților și implementarea
sistematică a măsurilor preventive, creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului
de disponibilitate a datelor publice deschise, respectiv de creștere a gradului de educație
anticorupție și combaterea corupției prin acțiuni de instruire profesională și formare continuă a
personalului și de consolidare a mecanismelor de control administrativ și sancționare a
cazurilor constatate de încălcare a standardelor de etică și de conduită.



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.



Elaborarea și reactualizarea de proceduri pentru domeniile de control: proietare, urbanism și
amenajarea teritoriului.



Armonizarea legislaţiei din domeniul construcţiilor cu normele şi cerinţele europene, respectiv
Legea nr. 10/1995, Legea nr. 50/1991, Legea nr. 350/2001.



Intervenţia operativă în toate cazurile producerii unor accidente tehnice la construcţii aflate în
exploatare sau în execuție, pentru impunerea măsurilor de limitare a utilizării construcţiilor
care pot constitui un pericol public la adresa sănătății şi vieţii 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, asigurarea calităţii construcţiilor, inclusiv prin înlăturarea
neconformităţilor şi menţinerea pe toată durata de existenţă a construcţiilor a cerinţelor de
calitate.

Având în vedere datele rezultate din analiza activităților de control a personalului cu atribuții de
control din cadrul inspectoratelor regionale în construcții, sunt necesare măsuri care să asigure:


Urmărirea şi îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță în activitatea de control, a
metodelor de planificare a controlului calității, de normare a timpului specific necesar
desfășurării în condiții de risc minim a activităților de control pe domenii și categorii de lucrări
supuse controlului.



Aplicarea unitară a unor criterii de programare a activităților de control, pentru prevenirea și
limitarea anumitor tendințe în practică, de programare a unui număr redus de activități și de
efectuare și raportare a unui număr mult mai mare de activități.



Sporirea cu minimum 85% a numărului de inspectori cu atribuţii de control (ingineri
constructori şi arhitecţi cu experienţă), pentru a se crea condiţia minimă necesară exercitării
controlului de stat pe întreaga arie investiţională din construcţii;



Corelarea programelor periodice de activitate cu activitatea realizată şi raportată, astfel încât
să fie acoperite toate obiectivele investiţionale importante aflate în evidenţă;



Activități de instruire și perfecționare a personalului cu atribuții de control, cu privire la
aplicarea unitară a modificărilor legislative și a procedurilor aprobate în anul 2014.
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În cadrul activităților de control în domeniul urbanismului, se propune constituirea unui grup
de lucru format din reprezentanți ai compartimentelor de control urbanism constituite la
nivelul inspectoratelor regionale în construcții precum și specialiști din cadrul MDRAP, respectiv
Serviciul ATU al DT din DGRI și din DGACRPDS, în scopul elaborării unor propuneri privind
procedura de control la autoritățile publice locale ce aprobă documentații de amenajarea
teritoriului și de urbanism.



Inițierea unui control tematic cu privire la modul de asigurare, la nivel local, a funcției publice
de arhitect – șef, cu personal având formația profesională prevăzută de Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare, precum și structura de
specialitate constituită la nivel local.



Redimensionarea numărului de inspectori din structurile teritoriale de control, pe domenii și
specialități de control și în raport cu numărul obiectivelor de construcții aflate în evidența
acestora, complexitatea, categoria de importanță a acestora, prioritățile impuse prin
programele naționale de dezvoltare a echipamentelor de infrastructură.



Propunere legislativă în vederea stabilirii atribuțiilor inspectorilor în construcții în cadrul
comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor.
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ANEXA nr. 1

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA
EFECTUATĂ ÎN TRIMESTRUL I AL ANULUI 2015
Trimestrul
I 2015

DATE REFERITOARE LA ARIA DE ACTIVITATE
1

OBIECTIVE DE INVESTIŢII
Număr obiective de investiţii în evidenţă
din care:

39.705

a) investiţii publice realizate cu fonduri interne
b) investiţii publice realizate cu fonduri externe
c) investiţii cu capital privat

2

OPERATORI ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN CONSTRUCŢII

din care cu: a) activitate de proiectare

7.071

STAŢII DE BETOANE, MORTARE, MIXTURI ASFALTICE SI AGREGATE MINERALE
Număr de staţii în evidenţă
din care:

2.045

a) staţii de betoane, mortare

873

b) staţii de mixturi

323

c) staţii de producere a agregatelor minerale

849

LABORATOARE DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII
Număr de laboratoare în evidenţă
din care:

5

953

a) laboratoare gradul I

62

b) laboratoare gradul II

599

c) laboratoare gradul III

292

OPERATORI ECONOMICI CU ACTIVITATE PRIVIND INTRODUCEREA/PUNEREA LA
DISPOZIȚIE PE PIAŢĂ A PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII
Număr agenţi economici în evidenţă

3.240

a) nr. producători/fabricanți

1.207

b) nr. reprezentanţi autorizaţi

6

104

c) nr. importatori

203

d) nr. distribuitori

1.726

CONSTRUCŢII ÎN EVIDENŢĂ LA CARE SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE SPECIALĂ DE
URMĂRIRE A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR ÎN TIMP
Număr de obiective (total)

7

10.237
3.166

b) activitate de execuţie

4

2.733
30.726

Număr de societăţi comerciale, instituţii, persoane fizice etc., cu activitate
de construcţii în evidenţă

3

6.246

177

UNITĂŢI TERITORIAL ADMINISTRATIVE
Categorii de unităţi teritorial administrative:
a) judeţene

41

b) municipale

103

c) orăşeneşti

217

d) comunale

2.861
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DATE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

Trim. I
2015

NUMĂRUL TOTAL DE ACTIVITĂȚI

13.807

Număr total de deficienţe constatate

5.258

Număr total de măsuri dispuse

5.242

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

A

369,56

ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII,
PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR, URBANISMULUI, AMENAJĂRII
TERITORIULUI ȘI AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR
4.482

Număr total de controale
Număr total de deficienţe constatate

4.727

Număr total de măsuri dispuse

4.703

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

A1

355
340,61

ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII
4.017

Număr total de controale
Număr total de deficienţe constatate

4.212

Număr total de măsuri dispuse

4.212

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

A1.1

362

322
288,11

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

123

Număr total de deficienţe constatate

201

Număr total de măsuri dispuse

201

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

10
4,10

A1.2 ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN EXECUŢIE
Număr total controale

3.195

din care faze determinante

1.383

Număr total de deficienţe constatate

2.878

Număr total de măsuri dispuse

2.878

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
Număr total de controale

482

Număr total de deficienţe constatate

785

Număr total de măsuri dispuse

785

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

A1.4

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

217

Număr total de deficienţe constatate

348

Număr total de măsuri dispuse

348

Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

1
1,55

ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL PERFORMANȚEI ENERGETICE A
CLĂDIRILOR
Număr total de controale

227

Număr total de deficienţe constatate

230

Număr total de măsuri dispuse

230

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

A3

17
23,20

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate

A2

294
259,26

2
1,00

ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL URBANISMULUI, AMENAJĂRII
TERITORIULUI ŞI AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR
Numărul total de controale

238

Număr total de deficienţe

285

Număr total de măsuri dispuse

261

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

31
51,50
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A3.1

ACTIVITATEA DE CONTROL PRIVIND AUTORIZAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCŢII
Număr total controale

212

Număr total de deficienţe constatate

263

Număr total de măsuri dispuse

232

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

A3.2

ACTIVITATEA DE CONTROL PRIVIND AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI URBANISMUL
Număr total controale

26

Număr total de deficienţe constatate

22

Număr total de măsuri dispuse

29

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate

B

Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)
ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU
CONSTRUCŢII, AL STAȚIILOR DE PRODUCERE BETOANE, MIXTURI ASFALTICE ȘI
AGREGATE MINERALE, AUTORIZARE LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI ŞI DIRIGINŢI
DE ŞANTIER
Număr total de activități

531
539

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

298

Număr total de deficienţe constatate

250

Număr total de măsuri dispuse

289

Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)
ACTIVITATEA DE CONTROL LA STAȚII DE PRODUCERE BETOANE, MIXTURI
ASFALTICE, AGREGATE MINERALE ȘI LA BAZE DE PRODUCȚIE

77

Număr total de deficienţe constatate

153

Număr total de măsuri dispuse

151

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)
ACTIVITATEA DE CONTROL LA LABORATOARE DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN
CONSTRUCȚII

98

Număr total de controale

128

Număr total de măsuri dispuse

99

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate

-

Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

-

ACTIVITATEA PENTRU AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ȘI A
DIRIGINŢILOR DE ŞANTIER
Număr total autorizații eliberate, din care:

39

Număr autorizații pentru laboratoare de încercări

20

Număr autorizații pentru diriginți de șantier

17

Număr sancțiuni aplicate, din care:

2

Suspedare autorizații diriginți de șantier

1

Anulare autorizații diriginți de șantier

1

AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE ȘI EMITERE ACORDURI
6.490

Număr total activități

C1

AVIZAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTIŢII
FINANŢATE DIN FONDURI PUBLICE
130

Număr total activități
Număr avize emise

C2

2
1,15

Număr total de deficienţe constatate

C

5
27,80

Număr total de controale

B4

7
28,95

Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate

B3

514

Număr total de măsuri dispuse
Valoarea sancţiunilor aplicate (mii lei)

B2

1
1,00

Număr total de deficienţe constatate
Număr total de sancţiuni contravenţionale aplicate

B1

30
50,50

7

Număr documentaţii retrase
AVIZAREA PROGRAMELOR DE CONTROL AL LUCRĂRILOR AJUNSE ÎN FAZE
DETERMINANTE PENTRU REZISTENŢA ŞI STABILITATEA LUCRĂRILOR DE
CONSTRUCŢII
Număr total activități
Număr programe avizate

42

2.570
2.540

Număr programe respinse

30
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C3

EMITERE ACORDURI PENTRU INTERVENŢII ÎN TIMP ASUPRA CONSTRUCŢIILOR
3.790

Număr total activități

D

E

Număr acorduri emise

2.763

Număr documentaţii pentru emitere acorduri respinse
ACTIVITATEA PENTRU SOLUȚIONAREA PETIȚIILOR ȘI A SOLICITĂRILOR DE
INFORMAȚII ÎN BAZA LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA
INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC
Număr activități pentru soluționarea petițiilor

1.027

Număr activități pentru soluționarea solicitărilor de informaţii în baza Legii nr. 544/2001
ACTIVITATEA DE PARTICIPARE ÎN COMISIILE DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR
Număr total activități
Număr recepții încheiate cu propunerea de acceptare
Număr recepții încheiate cu propunerea de amânare
Număr recepții încheiate cu propunerea de respingere
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1.520
67

734
705
28
1

ANEXA nr. 2

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE CONTROL
DESFĂŞURATE ÎN TRIMESTRUL I AL ANULUI 2015

Domeniu A
urmărirea comportării în
timp: 10%
sistemul de management
al calității: 4%

performanța energetică a
clădirilor: 5%
disciplina de autorizare a
lucrărilor: 4%
execuție: 64%
urbanism și amenajarea
teritoriului: 1%

supraveghere piața
produse: 6%
stații: 2%
proiectare: 2%

Domeniu B

laboratoare de
încercări: 2%

A. ACTIVITĂŢI DE CONTROL ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII, PERFORMANȚEI ENERGETICE A
CLĂDIRILOR, URBANISMULUI, AMENAJĂRII TERITORIULUI, AUTORIZĂRII EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

123 activităţi de control în proiectare
3.195 activităţi de control în execuţie
482 activităţi de control privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor
217 activităţi de control privind implementarea sistemului de management al calităţii
227 activităţi de control în domeniul performanței energetice a clădirilor
212 activităţi de control în domeniul autorizării executării lucrărilor
26 activităţi de control în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului
B. ACTIVITĂŢI DE CONTROL ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU
CONSTRUCŢII, AL STAȚIILOR DE BETOANE, MIXTURI ASFALTICE ȘI DE PRODUCERE AGREGATE, AL
LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII

298 activităţi de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii
77 activităţi de control la staţii de betoane, mixturi asfaltice și de producere agregate
98 activități de control la laboratoare de analize și încercări în construcții

