Ca urmare a informaţiilor apărute în mass-media, referitoare la pasajul rutier subteran
Piaţa Sudului, pentru corecta informare a opiniei publice, Inspectoratul de Stat în
Construcţii face următoarele
PRECIZĂRI

La obiectivul „Pasaj rutier subteran Piaţa Sudului”, lucrările se realizează în baza
Autorizaţiei de Construire nr. 123/7299 din 10.06.2014, emisă de Primarul General al
Municipiului Bucureşti (Investitor: Primăria Municipiului Bucureşti, Executant: Asocierea
Astaldi SPA- Euroconstruct Trading 98 SRL- RCV Global Group SRL, Proiectant: SC Tecnic
Consulting Engeneering România SRL).
În conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii
şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu H.G. nr. 273/1994, Art. 1. - Recepţia constituie
o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care investitorul declară
că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. Prin
actul de recepţie, se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în
conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie, Art. 6. Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute
în contract, printr-un document scris confirmat de investitor.
Totodată, conform Art.7. - Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile
aferente acestora se vor numi de către investitor.
Menţionăm că, până la această dată, instituţia noastră nu a fost notificată să participe la
Recepţia la terminarea lucrărilor.
Conform Art. 8 al aceluiaşi Regulament, „pentru obiectivele de investiţii finanţate din
fonduri publice, precum şi pentru obiectivele de investiţii constând în construcţii încadrate
în categoria de importanţă A - "excepţională" şi B - "deosebită", indiferent de sursele de
finanţare ale acestora, prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii I.S.C. în calitate de membri ai comisiilor de recepţie este obligatorie”.
Referitor la afirmaţia că I.S.C. a solicitat executarea de lucrări, altele decât cele din
proiectul de execuţie, menţionăm că, în conformitate cu prevederile HGR 525/2013 pentru
aprobarea atribuţiilor generale şi 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., aceste atribuţii nu se regăsesc în
competenţele instituţiei noastre, proiectul fiind proprietatea investitorului şi proprietatea
intelectuală a proiectantului. Reiterăm că darea în folosinţă a obiectivului „Pasaj rutier
subteran Piaţa Sudului” se face în conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, doar
după acceptarea de către investitor a recepţiei la terminarea lucrărilor.
Reamintim că Inspectoratul de Stat în Construcţii stă la dispoziţia tuturor celor interesaţi
pentru a furniza informaţii reale şi actualizate care vizează activitatea instituţiei.
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