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Inspectoratul de Stat în Constructii — I.S.C., instituție publică cu
personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice, este organul tehnic specializat care exercită,
potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în
urbanism și a regimului de autorizare al construcțiilor, la aplicarea unitară
a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, precum și la
supravegherea pieței produselor pentru construcții, potrivit dispozitiilor
O.G. nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții
aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și
completările ulterioare și ale H.G. nr. 525 / 2013 pentru aprobarea
atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului
maxim de posturi, precum și a normării parcului auto a consumului de
carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C., cu
modificarile ulterioare.
În vederea aplicării în mod unitar la nivel național a prevederilor legale în
domeniu, Inspectoratul de Stat în Construcții — I.S.C. are în structura sa
organizatorică inspectorate regionale în construcții și inspectorate județene
în construcții, unități fără personalitate juridică, fără buget de venituri
cheltuieli propriu .
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Inspectoratul Județean în Construcții Hunedoara exercită controlul statului
privind realizarea cerinţelor esenţiale ale construcţiilor, respectiv rezistenţa
mecanică şi stabilitatea, securitatea în exploatare, securitatea la incendiu, igienă,
sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, izolaţie termică, hidrofugă şi
economia de energie, protecţia împotriva zgomotului, în toate etapele de
proiectare, execuţie şi exploatare în conformitate cu reglementările tehnice în
vigoare, conform Legii 10/1995 cu modificările ulterioare, privind calitatea lucrărilor
în construcţii şi controlul statului privind respectarea prevederilor actelor normative
în domeniul disciplinei în urbanism şi al amenajării teritoriului conform Legii
50/1991 republicată, cu modificările ulterioare.
I.J.C. HUNEDOARA are în componenţă un număr de 8 inspectori care îşi
desfăşoară activitatea în zone ale judeţului stabilite pentru fiecare inspector şi
conform cu fişele postului. Pentru o mai bună funcţionare , I.J.C. HUNEDOARA are
un punct de lucru în Petroşani (având în vedere că o treime din populaţia judeţului
este în Valea Jiului), cu atribuţii în emiterea de acorduri necesare pentru
modificarea construcţiilor existente , verificarea în faze determinante, răspunsuri la
reclamaţii şi sesizări şi alte activităţi care vin în sprijinul locuitorilor din Valea Jiului.
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I.J.C. HUNEDOARA îşi programează activităţile în baza unui program de activitate
trimestrial propus şi aprobat de I.S.C. ,în care se reflectă atât modul de îndeplinire a
programului de activitate propus cât şi alte acţiuni care au fost derulate ( controale
tematice, sesizări şi reclamaţii, activităţi în colaborare cu alte organisme ale statului etc.) .
În cele 9 luni ale anului 2014 I.J.C. HUNEDOARA a înregistrat un număr de 1.027
activităţi de control şi inspecţie efectuate în domeniul calităţii construcţiilor, al disciplinei de
autorizare şi execuţie a lucrărilor de construcţii precum şi în domeniului amenajării
teritoriului şi urbanismului. Datele centralizatoare privind activităţile efectuate de către I.J.C.
HUNEDOARA , în cele 9 luni ale anului 2014 sunt prezentate în următoarele anexe:
o Date statistice privind activităţile efectuate în cele 9 luni ale anului 2014;
o Graficul activităţilor de control şi inspecţie efectuate în cele 9 luni ale anului 2014;
o - Graficul comparativ al activităţilor de control şi inspecţie efectuate în 9 luni pentru anii
2012 , 2013 și 2014.
Numărul activităţilor de control şi inspecţie efectuate se raportează la un număr de 1.154
obiective de investiţii care sunt înregistrate în evidenţele I.J.C. HUNEDOARA pe baza
comunicărilor făcute de către investitori privind data de începere a execuţiei lucrărilor de
construcţii.

control şi inspecţie

Număr de activităţi
de control şi inspecţie
programate in 9 luni
ale anului 2014

Număr de activităţi
de control şi
inspecţie efectuate
in 9 luni ale anului
2014

TOTAL ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE, din care pentru:

916

1027

I. DOMENIUL CALITĂŢII CONSTRUCŢIILOR, din care:

495

504

• Activităţi de control în proiectare, verificare, expertizare

18

18

• Activităţi de control în de execuţie și recepția lucrărilor

322

309

• Activităţi de urmărire a comportării construcţiilor în timp
• Activităţi de control privind implementarea sistemului de management al calităţii
în construcţii
• Activităţi de control la laboratoare de încercări, staţii şi baze de producţie

72

94

36

29

15

22

32

32

421

523

•Reclamaţii şi sesizări

30

32

•Avizarea programelor de control şi stabilirea fazelor determinante la care
participă reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii

136

141

•Emitere acorduri pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor

210

245

•Elaborare programe,rapoarte,analiză
•Avizare registru activități experti /verificatori proiecte/ responsabili tehnici cu
execuția
•Acțiuni cu alte instituții

45

45

0

44

0

16

Principalele domenii de activitate / număr de activităţi de

• Activităţi de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii
II. ALTE ACTIVITĂŢI : RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI ,AVIZARE LUCRĂRI
PUBLICE ŞI ACORDURI , din care :

Dintr-un total de 916 activităţi programate s-au realizat un număr de 1.027 activităţi de control şi inspecţie ,
rezultând un procent de realizare a programului de activitate de 112% .
Pentru încălcări grave ale cerinţelor privind obligaţiile ce revin factorilor implicaţi în autorizarea executării
lucrărilor de construcţii şi în verificarea calităţii lucrărilor de construcţii, în cele 9 luni ale anului 2014 au fost aplicate
11 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 9,10 mii lei.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN CELE 9 LUNI ALE ANULUI 2014
DE CĂTRE I. J. C. HUNEDOARA
DOMENIUL CALITĂŢII CONSTRUCŢIILOR ,din care:

18

Activităţi de control în proiectare, verificare, expertizare

309

Activităţi de control în de execuţie

94

Activităţi de urmărire a comportării construcţiilor în timp şi
recepţia lucrărilor

29

Activităţi de control privind implementarea sistemului de
management al calităţii în construcţii

22

Activităţi de control la laboratoare de încercări,
staţii şi baze de producţie
Activităţi de control privind supravegherea pieţei
produselor pentru construcţii

32

ALTE ACTIVITĂŢI : RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI ,
AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACORDURI , din care :

32

Reclamaţii şi sesizări

141

Avizarea programelor de control şi stabilirea fazelor
determinante la care participă reprezentanţii ISC

245

Emitere acorduri pentru intervenţii în timp asupra
construcţiilor

45

Elaborare programe,rapoarte,analiză

44

Avizare registru activităţi experti /verificatori
proiecte/ responsabili tehnici cu execuţia

16

Acţiuni cu alte instituţii

R E Z U L T A T E ALE A C T I V I T Ă Ţ I L O R DE C O N T R O L ŞI I N S P E C Ţ I E
NUMĂR ACTIVITĂŢILOR DE CONTROL ŞI INSPECŢIE ALE I. J. C. HUNEDOARA



TOTAL ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE , din care :

Trimestrele 1,2,3
anul 2013

Trimestrele 1,2,3 anul
2014

-

1.391

1.027

o

DOMENIUL CALITĂŢII CONSTRUCŢIILOR

-

936

504

o

DOMENIUL DISCIPLINEI ÎN URBANISM

-

20

0

o

ALTE ACTIVITĂŢI

-

435

523

