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RAPORTUL 

activităţilor de control întreprinse în cadrul Programului sectorial de supraveghere a pieţei 

produselor pentru construcţii în cursul anului 2018. 

 

 I.S.C. este desemnată prin H.G. 1236/2012 ca autoritate de supraveghere a pieței 

produselor pentru construcții reglementate în baza Regulamentului (UE) 305/2011 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii 

armonizate de comercializare a produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 

89/106/CEE a Consiliului. Conform prevederilor legislației europene și naționale mai sus 

menționate, autoritatea de supraveghere a pieței trebuie să stabilească pentru fiecare an 

un program sectorial de control privind produsele pentru construcții. 

În cadrul Programului sectorial de supraveghere a pieţei pentru domeniul produselor 

pentru construcţii pentru anul 2018, Inspectoratul de Stat în Construcţii, prin structurile 

teritoriale, a efectuat controale la operatori economici (producători, reprezentanţi 

autorizaţi, importatori şi distribuitori) şi utilizatori, pentru familia de produse ”învelitori 

metalice pentru acoperișuri” având ca specificație tehnică de referință standardul SR EN 

14782:2006 - Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la 

exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe. 

 Au fost efectuate 397 controale, tabelul 1 conținând numărul de controale realizate 

de către Inspectoratele Regionale în Construcții în funcție de operatorul economic 

controlat. 

Tabel 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRC Producători Distribuitori Utilizatori Total 

Nord Est 6 32 4 42 

Sud Est 8 59 5 72 

Sud Muntenia 6 34 3 43 

Sud Vest Oltenia 3 51 9 63 

Vest 6 29 4 39 

Nord Vest 9 66 14 89 

Centru 2 24 4 30 

București-Ilfov 2 13 4 19 

Total 42 308 47 397 
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Din totalul de 397 controale, s-au efectuat 42 controale la producători (10.6%), 308 

controale la distribuitori (77.6%) și 47 (11.8%) controale la utilizatori. 
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 Au fost constatate 355 neconformități, din care: 

- 301 neconformități reprezentate de lipsa unor informații din declarația de performanță și 

din informațiile ce însoțesc marcajul de conformitate CE sau lipsa aplicării acestuia; 

- 5 neconformități în cazuri în care produsul nu a fost însoțit de documentele de atestare a 

conformității; 

- 3 neconformități în cazuri în care produsul a fost pus în comercializare fără a se face 

dovada atestării conformității; 

- 46 de alte neconformități (ex: lipsă registru plângeri, produse neconforme, rechemări 

produse).  

 Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse 394 măsuri, în conformitate cu 

legislația europeană armonizată (Regulamentul (UE) 305/2011, Regulamentul (CE) 

765/2008, etc) și cu legislația națională de armonizare aplicabilă (HG 668/2017, HG 

1236/2012, HG 306/2011, etc.). Pentru produsele la care nu s-a făcut dovada îndeplinirii 

condițiilor legale, au fost dipuse: 

-  2 măsuri de interzicere a introducerii de piață; 

- 15 măsuri de interzicere temporară a comercializării; 

- 156 măsuri de informare a producătorilor; 

- 85 măsuri de intrare în legalitate; 

- 95 măsuri preventive; 

- 42 alte măsuri.  

 O parte dintre măsurile dispuse sunt cu caracter general preventiv, prin reamintirea 

fiecărui operator economic în cauză a obligațiilor prevăzute de legislația relevantă, 

respectiv a Regulamentului (UE) 305/2011. 

IRC Nr. controale Nr. neconformități Nr. măsuri 

Nord Est 42 21 19 

Sud Est 72 67 77 

Sud Muntenia 43 45 44 

Sud Vest Oltenia 63 52 65 

Vest 39 54 68 

Nord Vest 89 62 73 

Centru 30 19 18 

București-Ilfov 19 35 30 

Total 397 355 394 

   

Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 50.000 lei (pentru 

neîndeplinirea la termen a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control și pentru 

punerea la dispoziție pe piață a produselor fără atestarea conformității). În aplicarea 

sancțiunilor contravenționale s-a ținut cont de prevederile legislației europene armonizate 

cu privire la modul de tratare a neconformităților formale (Regulamentul (UE) nr. 

305/2011, Regulamentul (CE) 765/2008).  
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IRC Nr. sancțiuni Valoare 

Nord Est 1 10000 

Sud Est 0 0 

Sud Muntenia 0 0 

Sud Vest Oltenia 0 0 

Vest 0 0 

Nord Vest 1 10000 

Centru 1 30000 

București-Ilfov 0 0 

Total 3 50000 
 

 Din rapoartele centralizatoare la nivelul inspectoratelor județene și regionale se 

constată îndeplinirea de către factorii implicați a măsurilor dispuse în termenele stabilite 

prin procesele verbale de control sau după aplicarea sancțiunilor contravenționale. 

 În cadrul controlului tematic, prin măsurile preventive dispuse s-a avut în vedere și 

menținerea la un nivel ridicat a conștientizării factorilor implicați în ceea ce privește 

respectarea în continuare a obligațiilor și răspunderilor aferente domeniului de activitate, 

stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 305/2011. 

Alte date detaliate sunt prezentate în Anexa la prezentul raport.  
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