
PAUL RACOVIÞÃ, INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCÞII:

“Construcþiile rezidenþiale,
cele mai predispuse la încãlcarea
autorizaþiilor”
“Neregulile constatate, la acelaºi nivel ca în 2008, când se construia
mai mult”
“Avem o iniþiativã pentru actualizarea legii privind calitatea în
construcþii”

Reporter: Câte controale a efec-
tuat Inspectoratul de Stat în Con-
strucþii (ISC) în 2014 ºi câte con-
travenþii au fost aplicate pentru ne-
respectarea calitãþii construcþiilor?

Paul Racoviþã: Controlul de stat
al calitãþii în construcþii este exerci-
tat de cãtre ISC în toate etapele de
concepere, proiectare, execuþie,
exploatare, postutilizare a con-
strucþiilor. În urma activitãþilor de
control sunt
stabilite mãsu-
ri cu caracter
preventiv-co-
rectiv, a cãror
finalizare este
urmãritã de in-
stituþia noastrã.

ISC are, astfel,
misiunea sã des-
fãºoare controlul
de stat al întregului
sistem al calitãþii, dar ºi
controlul statului privitor la dome-
niile urbanismului ºi al disciplinei
în construcþii.

Dupã primele trei trimestre ale
anului 2014, Inspectoratul a efec-
tuat 39.038 activitãþi de control în
domeni i le sale de act iv i tate .
14.724 de controale au fost în do-
meniul calitãþii în construcþii, urba-

nismului, autorizãrii lucrãrilor de
construcþii ºi al sesizãrilor (18.269
de deficienþe constatate, 17.590 de
mãsuri dispuse, 841 de contraven-
þ i i c onst at at e , î n v a loar e d e
1.086.130 lei); 2.272 de controale
în domeniul pieþei produselor pen-
tru construcþii, autorizãrii labora-
toarelor de analize ºi încercãri ºi al
diriginþilor de ºantier (1.499 de
deficienþe constatate, 1.748 de mã-

suri dispuse, 7
contravenþii con-
statate, în valoare
de 19,60 mii lei)
22.042 de con-

troale efectuate în
domeniul avizãrii
lucrãrilor publice ºi
al acordurilor (apro-

ximativ 26% dintre
documentaþiile depu-

se pentru acorduri au
fost respinse).

Reporter: Care este valoarea to-
talã a amenzilor aplicate anul tre-
cut de ISC? Neregulile constatate
în calitatea construcþiilor au cre-
scut sau au scãzut din 2008 ºi pânã
în prezent?

Paul Racoviþã: Faþã de perioada
anului 2008, când existau mai mul-
te proiecte de construcþii, neregu-
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Inspectoratul de Stat în Construcþii (ISC) a aplicat

amenzi de peste un milion de lei pentru nereguli

constatate în cadrul controalelor efectuate de in-

stituþie, la sfârºitul primelor trei trimestre din

2014, ne-a declarat Paul Racoviþã, inspectorul ge-

neral al ISC. Domnia sa ne-a precizat cã ISC a efec-

tuat 39.038 de activitãþi de control în perioada

menþionatã, iar problemele constatate s-au pãstrat

la aceleaºi valori ca în anul 2008, când se constru-

ia mai mult.

Paul Racoviþã susþine cã principalele nereguli

s-au referit la lipsa ori nerespectarea autoriza-

þiei de construire, sectorul cel mai predispus în

acest sens fiind reprezentat de construcþiile re-

zidenþiale. Domnul Racoviþã ne-a spus cã ISC are

în derulare o iniþiativã legislativã, privind actua-

lizarea prevederilor Legii 10/1995, referitoare

la calitatea în construcþii, precum ºi o propune-

re legislativã legatã de definirea concretã a atri-

buþiilor ce revin instituþiei pe linie de situaþii de

urgenþã.

de controale au fost

efectuate dupã primele

trei trimestre ale anului

2014 în domeniul avizãrii

lucrãrilor publice ºi al

acordurilor.

Investiþii



lile constatate s-au pãstrat la ace-
leaºi valori. Atât timp cât sistemul
calitãþii, cu toate componentele
sa le , i nst i t u i t pr i n L e g e a nr .
10/1995, este aplicat fiecãrei con-
strucþii sau lucrãri de construire,
neconformitãþile care pot apãrea
în etapele de construire sunt iden-
tificate ºi trasate corespunzãtor.

Este importantã, aºadar, colabo-
rarea dintre ISC ºi autoritãþile ad-
ministraþiilor publice locale, de-
semnate imperativ de lege sã ela-
boreze politicile la nivel local pri-
vind dezvoltarea urbanisticã a uni-
tãþilor administrativ-teritoriale ºi sã
supravegheze la respectarea auto-
rizaþiilor de construire. La fel de im-
portantã, pentru diminuarea nere-
gulilor, este activitatea fiecãrei
componente a sistemului calitãþii
ºi a tuturor factorilor implicaþi în
activitãþile de construire (investitori,
diriginþi de ºantier, proiectanþi, ve-
rificatori de proiecte, executanþi,
responsabili tehnici cu execuþia,
experþi tehnici, laboratoare de ana-
lize ºi încercãri în construcþii, pro-
ducãtori de materiale ºi produse
pentru construcþii etc.).

Principalele deficienþe, neconfor-
mitãþi ºi nereguli constatate cu
ocazia efectuãrii activitãþilor de
control se referã la lipsa ori la ne-
respectarea autorizaþiei de constru-
ire (sectorul cel mai predispus în
acest sens fiind reprezentat de
segmentul construcþiilor reziden-
þiale), nerespectarea proiectelor
tehnice ºi a detaliilor de execuþie,
la încãlcarea prevederilor regle-
mentãrilor tehnice, neurmãrirea
executãrii corecte a lucrãrilor prin

diriginþi de ºantier, lipsa manualu-
lui calitãþii sau a planului calitãþii.
La acestea se adaugã neefectuarea
lucrãrilor de întreþinere sau repara-
þii ºi a urmãririi în timp a construc-
þiilor, autorizaþii de construire emi-
se cu încãlcarea dispoziþiilor legale
sau a documentaþiilor de urba-
nism, introducerea pe piaþã a pro-
duselor fãrã atestarea conformitã-
þii acestora, aplicarea necorespun-
zãtoare a marcajului CE, declaraþii
de conformitate/ performanþã ne-
conforme etc.

Unele neclaritãþi ale legislaþiei în
domeniu, care nu precizeazã obli-
gaþiile ºi rãspunderile tuturor celor
ce activeazã pe piaþa construcþii-
lor, precum ºi lipsa unei educaþii în
acest sens a beneficiarilor persoa-
ne fizice sunt douã aspecte impor-
tante, care favorizeazã încãlcarea
legislaþiei.

Principalele mãsuri
dispuse, corective
ºi/sau punitive,
au în vedere se-
sizarea organe-
lor de urmãrire
pe nalã pe nt r u
faptele care costi-
t u i e i nf r ac þ i u ni ,
oprirea lucrãrilor, re-
facerea lucrãrilor, exper-
tizarea lucrãrilor, consolidarea
sau desfiinþarea lucrãrilor, neauto-
rizarea continuãrii lucrãrilor ajunse
în faze determinate, interzicerea
utilizãrii construcþiilor, propuneri
de suspendare/retragere/anulare a
certificatelor de atestare a experþi-
lor tehnici, verificatorilor de pro-
iecte ºi responsabililor tehnici cu
execuþia, suspendarea sau anula-
rea autorizaþiilor diriginþilor de
ºantier etc.

Reporter: În piaþã circulã multe
zvonuri cã noile imobile de locuit,
construite în perioada de boom,
dar ºi dupã debutul crizei, vor avea
probleme la un cutremur mare.
Cum comentaþi?

Paul Racoviþã: Calitatea con-
strucþiilor este totalitatea perfor-
manþelor de comportare a aces-
tora în exploatare, în scopul sa-
tisfacerii, pe întreaga duratã de
existenþã, a exigenþelor utilizatori-
lor ºi colectivitãþilor. La obþinerea
calitãþii în construcþii îºi aduc con-
tribuþia toþi factorii implicaþi în eta-
pele de concepere, realizare, ex-
ploatare ºi postutilizare a construc-
þiilor, fiecare în funcþie de dome-
niul de activitate ºi responsabilitã-
þile sale specifice.

Indiferent de forma de finanþare

sau de perioada în
care a fost edifi-
catã, nicio con-
strucþie nu este
datã în exploa-
tare fãrã a i se

efectua în prea-
labil recepþia la

terminarea lucrãri-
lor, iar prin procesul

verbal de recepþie se pre-
ia lucrarea de cãtre investitor ºi se

certificã faptul cã executantul a
îndeplinit prevederile proiectului
ºi pe cele ale contractului de exe-
cuþie – inclusiv (ºi în primul rând)
cerinþa esenþialã privind rezistenþa
mecanicã ºi stabilitatea -, construc-
þia fiind aptã sã fie folositã conform
destinaþiei sale.

Reporter: Sunt sau nu diferenþe
între exigenþele de realizare a
structurii de rezistenþã a imobilelor
din perioada dinainte de 1989 ºi
cele aplicate în prezent? Vã rog sã
detaliaþi.

Paul Racoviþã: Reglementãrile
tehnice (normative) care stau la
baza proiectãrii ºi realizãrii unei
construcþii se schimbã în timp ºi se
îmbunãtãþesc odatã cu evoluþia de
cunoaºtere din domeniu. Normati-
vul pentru proiectarea antiseismi-
cã a construcþiilor, indicativ P 100,
a fost modificat în 1977, pe baza
analizei concluziilor efectelor cu-
tremurului din acel an, apoi dupã
1990, pentru ca, în prezent, dupã
alinierea la standardele europene,
sã se transforme în Cod de proiec-
tare seismicã P100/2013. Regle-
mentãrile tehnice, cum este ºi ca-
zul Normativului P100, au înãsprit
condiþiile care trebuie îndeplinite
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"În acest an, este prioritarã implicarea instituþiei în
programele naþionale privind construcþia de locuinþe

sociale, creºterea performanþei energetice la blocurile de
locuinþe, reabilitarea sistemelor de alimentare cu apã ºi

canalizare, a staþiilor de tratare a apei potabile ºi staþiilor
de epurare a apelor uzate în localitãþile cu o populaþie de

pânã la 50.000 de locuitori".

controale au fost efectuate
la clãdiri expertizate tehnic
ºi încadrate în clasa I de risc

seismic sau clasa I de risc
seismic ºi care prezintã

pericol public.



de cãtre edificii, reducând astfel in-
fluenþa abaterilor. Acest demers de
îmbunãtãþire a normelor privind
proiectarea ºi executarea construc-
þiilor are drept scop realizarea unor
construcþii care, în cazul unui se-
ism, sã se comporte cât mai bine,
iar degradãrile ºi pagubele sã fie
minime.

Reporter: Cum verificã ISC în te-
ren cã structura de rezistenþã a
unui imobil este executatã con-
form standardelor în vigoare?

Paul Racoviþã: În cadrul controa-
lelor desfãºurate pe ºantier, in-
spectorii ISC verificã existenþa Pro-
cesului verbal de recepþie a struc-
turii de rezistenþã, semnat de pro-
iectant. De asemenea, Inspectora-
tul analizeazã, în toate stadiile de
execuþie, concordanþa dintre pre-
vederile proiectului ºi situaþia de
fapt de pe ºantier ºi se asigurã cã
sunt respectate cerinþele Normati-
vului pentru verificarea calitãþii ºi
recepþia lucrãrilor de instalaþii afe-
rente construcþiilor, indicativ C 56.

Reporter: Bucureºtiul încã nu a
rezolvat problema imobilelor cu
clasa I de risc seismic. Ce atribuþii
are ISC în domeniu ºi cum puteþi
sprijini autoritãþile în programul de
consolidãri, care se deruleazã ex-
trem de greu?

Paul Racoviþã: Potrivit Ordonan-
þei Guvernului nr. 20/1994, repu-
blicatã, ºi Normelor metodologice
de aplicare a acesteia aprobate
prin H.G. nr. 1364/2001, atribuþiile
privind identificarea ºi inventarie-
rea construcþiilor care prezintã risc
seismic, precum ºi monitorizarea
acþiunilor de intervenþie privind re-
ducerea riscului seismic al acesto-
ra, cuprinzând expertizarea tehni-
cã, proiectarea ºi execuþia lucrãri-
lor de intervenþie, revin consiliilor
judeþene ºi locale.

Aºa cum se cunoaºte, problemele
în desfãºurarea programului de
consolidãri ale imobilelor vechi,
încadrate în clasa I de risc seismic,
decurg din lipsa fondurilor ºi nece-
sitatea obþinerii acordurilor de la
toþi proprietarii etc. Multe imobile
de acest fel sunt ºi monumente
istorice, iar intervenþiile asupra
acestora se fac numai pe baza ºi cu
respectarea avizelor emise de Mi-
nisterul Culturii ºi Cultelor.

Inspectoratul Regional în Con-
strucþii Bucureºti Ilfov a desfãºurat,
în perioada ianuarie 2010 - iunie
2011, controale la un numãr de 111

clãdiri expertizate tehnic ºi încadra-
te în clasa I de risc seismic sau clasa
I de risc seismic ºi care prezintã pe-
ricol public, încheind 111 proce-
se-verbale de control – urmãrirea
comportãrii în timp a construcþiilor
ºi 18 procese-verbale de constatare
ºi sancþionare a contravenþiilor.

Reporter: Care sunt mãsurile pe
care le propuneþi pentru încuraja-
rea investiþiilor viitoare în con-
strucþii de calitate?

Paul Racoviþã: Încurajãm respec-
tarea prevederilor legale, de cãtre
toþi factorii implicaþi, pe toatã du-
rata de existenþã a construcþiei, în
etapele de concepere, realizare,
exploatare ºi postutilizare a aceste-
ia. ISC nu poate ºi nu are dreptul sã
se substituie niciunuia dintre
aceºti factori. Instituþia noastrã se
strãduieºte sã desfãºoare, în limita
posibilitãþilor, controlul calitãþii
construcþiilor, însã verificarea ne-
mijlocitã ºi efectivã a tuturor con-
strucþiilor de cãtre inspectori este,
practic, imposibilã.

De asemenea, dorim sã comba-
tem cazurile deosebite de nere-
spectare a legislaþiei în domeniu,
în vederea diminuãrii fenomenului
de indisciplinã în autorizarea ºi
executarea lucrãrilor de construc-
þii, precum ºi pentru prevenirea ac-
cidentelor ºi asigurarea calitãþii
construcþiilor. În ideea eficientizãrii
activitãþii, strâns legat de principii-
le managementului calitãþii, în ulti-
mul an, instituþia noastrã a elabo-
rat ºi a promovat spre aprobare Mi-
nisterului Dezvoltãrii Regionale ºi

Administraþiei Publice, o serie de
proceduri operaþionale (de lucru)
privind efectuarea diverselor tipuri
de controale ºi de activitãþi în ca-
drul controlului de stat. De aseme-
nea, încercãm sã promovãm mo-
dele de bunã practicã în domeniu.

Reporter: Care sunt obiectivele
ºi prioritãþile Inspectoratului de
Stat în Construcþii pentru acest an?

Paul Racoviþã: În acest an, este
prioritarã implicarea instituþiei în
programele naþionale privind con-
strucþia de locuinþe sociale, creºte-
rea performanþei energetice la blo-
curile de locuinþe, reabilitarea si-
stemelor de alimentare cu apã ºi
canalizare, a staþiilor de tratare a
apei potabile ºi staþiilor de epurare
a apelor uzate în localitãþile cu o
populaþie de pânã la 50.000 de lo-
cuitori. Alte programe importante
sunt reabilitarea sistemelor centra-
lizate de alimentare cu energie ter-
micã (37 de obiec-
tive), dar ºi cel pri-
vind Dezvoltarea
Localã.

ISC are ca obiec-
t i v º i u r m ãr i r e a
prioritarã a obiecti-
velor finanþate de
CNADNR, în urma
unui acord între in-
stituþie ºi Ministerul Transporturi-
lor, precum ºi a altor programe de-
rulate de autoritãþile publice. De
asemenea, a semnat un protocol
cu Institutul Naþional al Patrimo-
niului din cadrul Ministerului Cul-
turii, în vederea unei abordãri uni-
tare faþã de îndeplinirea atribuþii-
lor stabilite prin lege.

Printre obiectivele Inspectoratu-
lui de Stat în Construcþii se numãrã
ºi armonizarea legislaþiei naþionale
din domeniul construcþiilor cu le-
gislaþia europeanã, în domeniul de
competenþã în care se exercitã
controlul.

ISC are, de asemenea, în derulare,
o iniþiativã legislativã privind ac-
tual izarea preveder i lor Legi i

10/1995 privind calitatea în con-
strucþii, precum ºi o propunere le-
gislativã legatã de definirea con-
cretã a atribuþiilor ce revin institu-
þiei pe linie de situaþii de urgenþã.

Mai avem în vedere intervenþia
operativã în toate cazurile produ-
cerii unor accidente tehnice la con-
strucþii aflate în exploatare sau în
execuþie, pentru impunerea mãsu-
rilor de limitare a utilizãrii con-
strucþiilor care pot constitui un pe-
ricol la adresa cetãþenilor, pentru
izolarea zonelor afectate ºi experti-
zarea tehnicã a construcþiilor, în
vederea stabilirii deciziei de inter-
venþie.

De asemenea, ISC vrea sã redi-
mensioneze numãrul de inspectori
din structurile teritoriale de con-
trol, pe domenii ºi specialitãþi de
control ºi în raport cu obiectivele
de construcþii aflate în evidenþa
acestora. Trebuie sã restructurãm

activitatea de con-
trol de execuþie,
prin reducerea nu-
mãrului de contro-
ale în faze determi-
nante, astfel încât
ac e st e a sã nu
d e p ã º e a s c ã
20-25% din totalul
activitãþilor de con-

trol programate. Participarea re-
prezentanþilor ISC la controlul cali-
tãþii lucrãrilor ajunse în faze deter-
minante va fi fãcutã prin sondaj, în
funcþie de categoria de importanþã
a obiectivului de investiþii, execu-
tantul având, totuºi, obligaþia sã
transmitã inspectoratului convocã-
rile la fazele determinante prevã-
zute în Programul de control în
faze determinante avizat.

În plus, vrem sã îmbunãtãþim gra-
dul de colectare a cotelor, în con-
textul revenirii la sistemul de auto-
finanþare, precum ºi sã folosim efi-
cient resursele umane ºi materiale.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Problemele în
desfãºurarea programului

de consolidãri ale
imobilelor vechi,

încadrate în clasa I de risc
seismic, decurg din lipsa
fondurilor ºi necesitatea

obþinerii acordurilor de la
toþi proprietarii etc."

"Nicio construcþie nu
este datã în

exploatare fãrã a i se
efectua în prealabil

recepþia la terminarea
lucrãrilor".

Investiþii


