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PROPUNERI PRIVIND REGULAMENTUL
PENTRU INSTITUIREA CONTROLULUI DE STAT AL CALITÅŢII

CONSTRUCŢIILOR

Consideraţiile prezentate în continuare pornesc de la constatări care încearcă
în sinteză, identificarea unor factori şi cauze ce au generat non-calitate.

Schimbarea mentalităţii de abordare a problemei calităţii nu poate fi
concepută fără elaborarea unei strategii adecvate pentru trecerea la economia de
piaţă.

Sistemul calităţii existent a avut ca "punct forte" constituirea unui puternic
control intern, bazat în principal pe principiul autocontrolului.

Chiar dacă prevederile legislative au stabilit atribuţii şi răspunderi pentru
executanţi, realităţile au scos în evidenţă existenţa de deficienţe care au pus în
discuţie necesitatea adoptării unui nou sistem al calităţii.

Fără a avea pretenţia unei identificări exhaustive, se vor enumera în cele ce
urmează cîţiva dintre factorii care au cauzat nefuncţionarea corespunzătoare a
sistemului calităţii în construcţii:

1. Compartimentele CTC ale unităţilor de execuţie nu au avut şi nu au o
independenţă reală, acestea fiind subordonate conducerii unităţii, al căror interes
prioritar este realizarea unui volum cît mai însemnat de lucrări, cu profit cît mai
mare. Astfel, în loc să existe un real interes pentru întărirea componentei
conducerilor calităţii din unităţile executante, aspectul calitativ al lucrărilor rămîne
privit fie ca un factor de frînare al producţiei, fie ca o problemă de ordin secundar,
carenţe de mentalitate, ale conducerilor  unitaţilor în cauză, care nu realizează nici
măcar gradul de responsabilitate asumat prin astfel de măsuri adoptate.

2. Intre unităţile de execuţie nu există în prezent o concurenţă reală, care să
contribuie efectiv la ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor.

3. Personalul de specialitate al beneficiarilor de investiţii (diriginţii de
şantier) este lipsit de o reală exigenţă, avînd un nivel de pregătire mult inferior
personalului din compartimentele CTC ale executanţilor. În aceste condiţii,
documentele de atestare a calităţii lucrărilor executate sînt semnate formal, de
multe ori fără a fi respectate prescripţiile normativelor de calitate, activitatea
principală a acestora rezumîndu-se la decontarea lucrărilor efectuate.



4. Factorul  cu exigenţa cea mai mare în materie de calitate, Inspecţia de stat
în construcţii, dispune de un număr redus de personal în organismele sale
teritoriale care nu poate fi omniprezent, făcînd verificări asupra modului în care
"autocontrolul" asigură calitatea în faze determinante şi prin sondaje.

In acest sens considerăm că perspectiva imediată are mare nevoie de
translaţia exigenţelor privind calitatea construcţiilor în sfera de maxim
interes, fapt care ar putea constitui condiţia esenţială a reuşitei implementării
noului sistem al calităţii.

Eficienţa exigenţei controlului realizat de reprezentantul beneficiarului, nu
credem că mai necesită nici un fel de argumentare dacă se invocă numai imensa
diferenţiere calitativă a construcţiilor, realizate de aceiaşi muncitori şi specialişti
români în ţară sau în străinătate.

Reprezentantul beneficiarul investitor fiind un factor deosebit de important
în sistemul calităţii, rolul şi locul acestuia vor trebui reconsiderate.

Deoarece în activitatea pe care o desfăşoară apar probleme care interferă atît
cu problematici ale execuţiei cît şi cu cea a proiectării, necesitatea atestării
reprezentanţilor beneficiarilor apare drept un deziderat major, care
funcţionează în Comunitatea Europeană.

Experienţa din ţările Comunităţii Europene, unde a început integrarea
în domeniul asigurării calităţii, ar putea reprezenta un model performant şi
cu siguranţă ar implica şi cele mai reduse cheltuieli.

Considerăm că în viitorul apropiat va apare prioritară necesitatea organizării
unor ample dezbateri atît în cadrul Inspecţiei de stat în construcţii cît şi cu
specialişti din ţară şi din străinatate, în scopul instituirii unui sistem de calitate
eficient, care să protejeze cu adevărat consumatorii.

Opţiunea propusă de Inspecţia judeţeană în construcţii Bihor este adoptarea
unui sistem de asigurare a calităţii, în care rolul primordial să revină
reprezentantului investitorului, cu pregătire profesională corespunzătoare (inginer)
şi atestat pentru această funcţie.

In aceste condiţii, elaborarea unor propunei referitoare la un regulament
pentru instituirea controlului de stat al calităţii construcţiilor, o considerăm
prematură.
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