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Nr. 047 din 024.01.2017 
 
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier, asociaţie profesională 

reprezentativă a specialiştilor în construcţii, diriginţi de şantier, responsabili din punct 
de vedere legal cu asigurarea urmăririi unei execuţii de calitate a lucrărilor de 
construcţii, cu peste 900 de membri, vă transmitem mai jos punctul nostru de vedere, 
realizat după consultarea şi aprobarea de către membrii asociaţiei, cu privire la : 
Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei 
lucrărilor şi a construcţiilor: 

 
Propunere 1.  

Se consideră a fi necesară completarea art.9 cu situaţiile în care este 

obligatorie obligatorie verificarea proiectelor şi la care cerinţă fundamentală.  
Această prevedere este necesară pentru că în practica curentă se solicită de 

către autorităţile publice verificarea proiectelor la toate cerinţele fundamentale, 
indiferent de tipul de construcţie sau categoria de importanţă. Acest lucru duce la o 
aplicare formală a legii deoarece verificatorii de proiecte sunt compleşiţi de proiecte 
cu importanţă redusă, în cele din urmă abordând superficial şi proiectele importante. 

Sistemul calităţii a fost preluat în România după modelul existent în unele state 
europene(Belgia) şi în care rolul verificatorilor de proiecte era: 

a. Asigurarea verificării proiectelor ca şi reprezentanţi al autorităţii publice 
pentru investiţiile realizate din fonduri publice, în condiţiile în care 
autoritatea nu are calitatea tehnică de a face acest lucru; 

b. Verificarea proiectelor la clădiri din clase de consecinţe ridicate, element 
preluat şi în legislaţia românească prin SREN1990 şi NE012, dar care nu s-
a aplicat niciodată. 

Se impune menţionarea în expres a categoriilor de clădiri la care este necesară 
verificarea deoarece pe amplasament ajung în majoritatea cazurilor proiecte cu o 
importanţă mare care nu respectă cerinţele fundamentale(ex.: conformare scară, 
lăţimi holuri, conformare clădiri publice pentru persoanele cu dizabilităţi, suprafeţe 
minime de camere, dotări minime obligatorii,….). Rolul dirigintelui nu este acela de 
a asigura verificarea proiectelor dar, conform actualei reglementări, el este obligat să 
verifice dacă proiectul respectă legislaţia, deşi nu are atribuţii pe domeniu.  

Categorii de construcţii se pot stabili pornind de la principiile SREN1990 şi 
prin consultare cu asociaţiile profesionale cu atribuţii în domeniu(OAR, AICPS, 
AIIR, etc…). 

Ne-abordarea acestei probleme ar duce la o modificare legislativă fără greutate. 
Este important să folosim acest prilej pentru a clarifica acele aspecte care cunoaştem 
că duc la o aplicare formală. 
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Propunere 2. 
Se va completa art. 12, aliniatul 2) cu : 
“fără a depăşi de 10 ori valoarea contractului de prestări servicii”. 

 

Fără a se preciza o limită va exista tentaţia abuzurilor şi se poate ajunge la o 
situaţie inaplicabilă. În esenţă, beneficiarul trebuie să îşi asume că prin preţul de 
prestare serviciu stabilește o limită de calitate. Spre exemplu: la  o investiţie de 100 
000 de euro, valoarea de proiectare reprezintă aproximativ 3%, la care se mai adaugă 
asistenţa tehnică 2% şi verificarea de proiecte aproximativ 1%. Răspunderea în 
solidar face ca valoarea asigurată şi pentru care se pot plăti despăgubiri este de 60% 
din valoarea investiţiei. Ori practic ea este o valoare semnificativă, acoperită de 
asigurare, căci nu pot apărea erori care să ducă la refaceri de un asemenea nivel. 

Practica este oricum discreționară deoarece nu mai există nici o reglementare 
tehnică în care proiectanții, diriginții sau alte categorii profesionale să răspundă în 
nume propriu pentru mai mult decât valoarea propriului contract, sau valoarea 
asigurată, stabilită de comun acord cu beneficiarul și parte a valorii totale a 
contractului de prestări servicii.  

 
 

Propunere 3. 
Se va completa art. 21 cu litera h) şi art. 26 cu litera g): “să notifice I.S.C. cu 

privire la momentul la care preia sau îşi întrerupe activitatea la o lucrare cu cel puţin 
3 zile înainte”; 

 
Propunere 4. 
Se va completa art. 31, litera c) astfel: 
“încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata 

exercitării dreptului de practică. Asigurarea de răspundere civilă profesională se 

încheie anual, cuantumul asigurării stabilindu-se în funcţie de natura şi riscurile 

asociate serviciilor prestate; valoarea asigurată anual va fi egală cu de 10 ori 

valoarea celui mai mare a contract de prestări servicii aflat în desfăşurare, dacă prin 

contract părţile nu stabilesc o valoare mai mare; asiguratorii trebuie să realizeze 

despăgubirea pentru orice daună rezultată în perioada de timp în care legal 

specialistul are răspundere pentru viciile ascunse, chiar dacă la momentul în care 

paguba se produce specialistul mai dispune de asigurare sau nu”. 

Faptul că nu se precizează un cuantum crează deficienţe în aplicare. Este 
nevoie astfel să stabilim o valoare estimată, de referinţă mai ales pentru lucrările 
publice. Actualmente acest sistem este inaplicabil ca urmare lipsei valorii de referinţă. 

Trebuie definit deoarece nu se ştie: dacă la momentul realizării serviciului 
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exista asigurare profesională, specialistul nu mai practică şi paguba de produce 
ulterior, când nu mai continuă menţinerea ei. Asiguratorii se vor folosi de acest lucru 
pentru a nu acoperi paguba, deşi la momentul prestării serviciului asigurarea 
acoperea. În general pagubele se pot observa ulterior prestării serviciului. 

 
 
Propunere 5. 
Se va completa art. 31, litera c) astfel: 
“participă obligatoriu, în perioada de valabilitate a dreptului de practică,  la 

programe de perfecţionare profesională continuă cu durata de cel puţin 40 de ore, 

respectiv la cursuri de formare profesională organizate de universităti tehnice de 

învăţământ superior acreditate, de furnizori de formare profesională acreditaţi şi/sau 

de asociaţii profesionale în domeniul construcţiilor,arhitecturii şi instalaţiilor pentru 

construcţii, după caz.”  

Regulamentul trebuie să aibă substanţă şi să precizeze în clar anumite aspecte. 
Astfel pregătirea permanentă trebuie să fie obligatorie; de asemenea este necesar a se 
preciza şi durata minimă a cursurilor de pregătire; considerăm că o săptămâna de 
pregătire la fiecare cinci ani, având în vedere că vorbim de specialişti cu atribuţii 
importante, este necesară. Nu se poate face calitate fără pregătirea continuă iar dacă 
ea nu este obligatorie atunci nu se va realiza şi nimic nu se va modifica. Experienţa 
arată că fără obligativitate o minoritate va face acest lucru. Un sistem al calităţii 
performant trebuie să implice pregătirea continuă. 

 
 
Solicitare clarificare: conform art. 35) diriginţii de şantier vor putea desfăşura 

şi activitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi vice-versa? Având în vedere că cele 
două categorii de specialişti desfăşoară activităţi similare o astfel de măsură s-ar 
impune în vederea simplificării. În acest caz trebuie totuşi o altă formulare pentru a 
nu se lăsa loc de interpretări: 

 
 
Propunere 6. 
Se va completa art. 35) cu aliniatul  
(3) Pentru lucrările de construcţii executate în regie proprie, fără scop 

comercial, la  

a) clădiri de locuinţe cu maxim două unităţi locative cu suprafaţa 
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desfăşurată a construcţiei nu mai mare de 250 m2, sau 

b) anexe gospodăreşti, 

beneficiarul, având şi calitatea de executant, poate dispune asigurarea urmăririi 

lucrărilor de construcţii numai prin unul din cei doi specialişti atestaţi, acesta 

asumându-şi obligaţiile aferente ambelor specializări profesionale; la aceste 

categorii de construcţii este obligatorie urmărirea lucrărilor cel puţin până la 

recepţia structurii de rezistenţă, dacă părţile nu convin altfel;  

 
 

Este necesară reducerea birocraţiei pentru aceste cazuri. Practica curentă arată 
că în realitate beneficiarii optează fie pentru nici un specialist, fie pentru unul, celălalt 
fiind adoptat superficial doar în acte. Nu se impune pentru aceste construcţii 
verificarea de ambii specialişti, cu atât mai mult cu cât beneficiarul este şi executant. 
Sistemul trebuie debirocratizat pentru a căpăta valoare. Cu privire la perioada în care 
este necesară urmărirea lucrărilor, practica curentă oricum arată să supervizarea se 
face doar pe partea de construcţie aferentă structurii de rezistenţă, dar nu există baza 
legală ca urmărirea să nu se asigure şi ulterior. 

 
(4) Dirigintele de şantier nu se poate afla în perioada de verificare a lucrărilor 

de construcţii în nici o relaţie contractuală cu executantul lucrărilor; 

 
Trebuie evitată situaţia în care un specialist este responsabil tehnic cu execuţia 

la o lucrare, dar la o alta, executată cu aceeaşi companie, să fie diriginte de şantier. 
 
Propunere 7. 
Se va completa art. 32 cu aliniatul  

2) Eventualele litigii dintre specialişti  pot fi rezolvate de către un expert tehnic de 

calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele 

părţi, iar răspunderea revine acestuia, cheltuiala aferentă expertizei urmând a se 

acoperi de către specialitul în culpă.  

Această prevedere, existentă în actualul regulament, este necesar a fi preluată. 
În caz contrar se poate ajunge la procese de durată şi decizii de instanţă. Să luăm în 
considerare că avem investiţii publice unde este necesară o soluţionare rapidă căci 
altfel se ajunge la blocarea fondurilor, inclusiv europene. 

 
 
Propunere 8. 
La art.36 – se impune ca evidenţa să fie făcută de către o singură instituţie; în 

acest fel cele două registre vor fi în esenţă o bază de date unică, sau interconectate. 
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De asemenea costurile de dezvoltare vor fi mai mici. O separare va face ca în cele din 
urmă resurse bugetare să fie consumate inutil.  

O bază de date de auto-gestionează şi considerăm oportun şi necesar ca această 
bază de date să fie gestionată de către I.S.C. deoarece M.D.R.A.P. nu are calitatea 
directă de a asigura supervizarea sectorului construcţiilor.  

Solicităm modificarea articolului în consecinţă.  
 
Propunere 9. 
La art. 34, aliniatul 1) este necesară completarea astfel: 
“Specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi ca verificatori de proiecte, 

experţi tehnici, diriginţi de şantier şi responsabili tehnici cu execuţia îşi păstrează 

calitatea de specialişti atestaţi şi după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.” 

Nu există nici o bază logica ca pentru două categorii să se facă această 
afirmaţie şi pentru celelalte două nu. 

 
 

 
 

  Cu respect deosebit şi colegial, 
Preşedinte, 

ing. Cezar George PETRE, 

Secretariat@colegiu-diriginti-santier.ro 


