
În diferitele etape de realizare a
unei investiþii pot apãrea simultan
sau succesiv mai multe cauze ºi
conjuncturi negative ce afecteazã
negativ calitatea unei construcþii.
Printre cele mai frecvent întâlnite
cauze ce au ca efect apariþia de
neconformitãþi preponderent
majore ale nivelului de calitate
cerut, atât în etapele de concepere
ºi elaborare a proiectelor, cât ºi în
etapele de execuþie ºi realizare a
investiþiilor, remarcãm câteva pe
care le prezentãm în cele ce
urmeazã.

Proiectare în condiþiile unor
date insuficiente

Destul de des, temele de proiectare
nu sunt definite corespunzãtor sau
sunt formulate incomplet, sintetic,
fãrã prezentarea detaliatã de cãtre
investitori a cerinþelor implicite ºi
explicite, precum ºi a condiþiilor de
realizare, utilizare ºi exploatare a
construcþiilor ºi instalaþiilor.

Ca urmare, proiectarea ºi ulterior
execuþia se confruntã cu o serie de
probleme a cãror rezolvare implicã
aproape întotdeauna costuri ºi
resurse materiale ºi umane
suplimentare, deloc neglijabile.
Nu de puþine ori, studiile de
fezabilitate, de impact, planurile
urbanistice zonale sau de detaliu,
proiectele pentru obþinerea
avizelor ºi acordurilor ºi proiectele
pe specialitãþi sunt elaborate într-o
formã eronatã, incompletã sau
neaplicabilã.
Apar erori începând cu faza de
proiectare pentru obþinerea
autorizaþiei de construire ºi pânã la
faza de detalii tehnice de execuþie.
De multe ori se întâmplã acest
lucru ºi din cauza unui nivel
discutabil de competenþã ºi
profesionalism a unora dintre
proiectanþi sau din cauza unei
coordonãri superficiale,
defectuoase.

În ultimii ani se constatã o scãdere
considerabilã a calitãþii multor
proiecte, în sensul în care acestea,
deºi verificate de cãtre verificatori
de proiecte atestaþi, prezintã
numeroase deficienþe, atât de
concepþie, de întocmire, cât ºi de
prezentare.
Sunt destul de frecvente cazurile
când, pentru aceeaºi investiþie, avem
proiecte cu neconcordanþe între
specialitatea de arhitecturã ºi cea de
rezistenþã, între specialitatea de
rezistenþã sau de arhitecturã ºi
specialitãþile de instalaþii (sanitare,
termice, ventilaþii, electrice, gaze) ºi
chiar ºi între specialitãþile de
instalaþii.
Toate aceste inadvertenþe duc la
apariþia de dificultãþi majore în
timpul execuþiei investiþiei, care de
cele mai multe ori se transformã în
aberaþii tehnice, inaplicabile, aflate
în afara domeniului reglementat.
În acest sens, se creeazã impresia cã
se merge dupã principiul: „lasã cã
ºtiu executanþii ce ºi cum sã facã".
De asemenea, se întâlnesc des
situaþii cu proiecte din care detaliile
tehnice de execuþie lipsesc sau sunt
incomplete, planºe ºi planuri care nu
sunt cotate complet ºi
corespunzãtor.
Nu sunt chiar izolate cazurile în care
avem proiecte ilizibile, cu planuri ºi
planºe redactate pe formate mici,
improprii, cu fonturi de scriere mi-
nuscule, neclare chiar ºi cu lupa, cu
diferite culori estompate sau
înrudite (galben cu portocaliu, vernil
cu bleu, mov cu indigo sau
maron,etc.), fãrã detalii sau cu
detalii incomplete, cu cote lipsã, cu
trasee de reþele, conducte, cabluri
sau repere suprapuse, cu
neconcordanþe între vederile ºi
secþiunile aceluiaºi obiect.
Sunt multe cazuri în care în partea

economicã a proiectelor avem liste
de cantitãþi incomplete, din care
lipsesc parþial sau total cantitãþi ºi
articole de deviz care sã descrie ºi
sã cuantizeze cât mai fidel toate
operaþiile ºi etapele tehnologice
necesare executãrii fiecãrei
categorii de lucrãri, cu încadrãri
eronate în articolele de deviz sau cu
articole asimilate improprii, cu
cantitãþi insuficiente sau
supraevaluate.
De aici rezultã o serie întreagã de
probleme la întocmirea de cãtre
executanþi a devizelor ofertã ºi la
decontarea situaþiilor de lucrãri,
precum ºi în execuþia lucrãrilor.
Trebuie menþionat ºi faptul cã
uneori în partea economicã a unor
proiecte sunt specificate anumite
resurse materiale iar în partea scrisã
sau desenatã a acestora apar altele,
cu alte proprietãþi, caracteristici sau
performanþe tehnice.

Metoda ”copy - paste" în
proiectare

Tot mai frecvent se constatã, din
pãcate, aplicarea de cãtre unii
proiectanþi a metodei ”copy -
paste" de la un proiect la altul, atât
la elaborarea memoriilor tehnice pe
specialitãþi, cât ºi a caietelor de
sarcini pe categorii de lucrãri.
În unele proiecte s-au conceput
caiete de sarcini pentru diferite
categorii de lucrãri improprii, fãrã
nicio legãturã cu investiþia în cauzã.
Tot la fel de neconform este ºi
faptul cã memoriile tehnice ale
proiectelor pe specialitãþi ºi/sau
caietele de sarcini sunt întocmite
dupã documentaþie tehnicã de
referinþã cu valabilitatea încetatã,
conþinând prevederi din
reglementãri ºi normative tehnice
neactualizate ºi care au fost
înlocuite sau abrogate de mai mulþi
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ani.
Numai un procent nesatisfãcãtor
de proiectanþi insereazã în
proiectele lor cerinþele tehnice
prevãzute în normativele ºi codurile
sau eurocodurile de proiectare în
vigoare, conferind ºi completând
astfel ºi caracteristicile de
competenþã tehnicã ºi de unicitate
ale fiecãrui proiect conceput într-un
domeniu strict reglementat.
Nu în ultimul rând, din cauza unor
lacune din contractele de
proiectare încheiate cu investitorii,
dupã elaborarea, redactarea ºi
predarea proiectelor cãtre
investitori, unii proiectanþi, în mod
eronat sau premeditat, considerã
obligaþiile asumate duse în
totalitate la îndeplinire,
nemaimplicându-se ºi
nemaiparticipând, în niciun mod, la
realizarea investiþiei, dupã
începerea execuþiei.
Destul de puþini investitori cunosc
faptul cã semnarea unui contract
de proiectare implicã pe bazã legalã
ºi participarea proiectanþilor pe
ºantier la verificãrile de calitate
cerute de prevederile
reglementãrilor tehnice în vigoare,
precum ºi la soluþionarea
eventualelor neconformitãþi ºi
neconcordanþe semnalate ºi la
urmãrirea aplicãrii pe ºantier a
soluþiilor adoptate, în conformitate
cu cerinþele legii.

Preþurile suspect de scãzute
duc la grave probleme de
calitate

Un numãr deloc neglijabil dintre
executanþi nu studiazã cu suficientã
atenþie sau profesionalism
proiectele pe specialitãþi sau
proiectele în ansamblul lor, nici
înainte de semnarea contractelor
de execuþie ºi nici chiar înainte de
începerea lucrãrilor.
Sunt rare cazurile în care
executanþii fac observaþii sau
sesizãri cãtre investitori privind
neconcordanþele sau
neconformitãþile constatate în
proiecte, atât în partea tehnicã
scrisã ºi desenatã, cât ºi în partea
economicã a acestora. Aceastã
situaþie conduce ulterior, pe
parcursul realizãrii investiþiei,
aproape inevitabil, la costuri
suplimentare rareori recunoscute ºi
acceptate de cãtre investitori ºi la
depãºirea termenelor contractuale
de execuþie, cu efecte considerabile
ºi destul de greu de cuantificat.
De asemenea, sunt situaþii în care
executanþii recurg la înlocuirea

ºi/sau utilizarea de produse pentru
construcþii ºi instalaþii neconforme,
cu caracteristici, performanþe ºi
specificaþii tehnice inferioare celor
prevãzute prin proiecte ºi/sau
reglementãri tehnice.
Acestea reprezintã încercãri ale
executanþilor, de multe ori reuºite,
de a „recupera" toate cheltuielile ºi
costurile suplimentare pe care nu
le-au prevãzut iniþial din cauza
însuºirii incomplete, superficiale ºi
necorespunzãtoare a proiectelor, a
memoriilor ºi a caietelor de sarcini
încã din fazele de ofertare ºi cele
premergãtoare semnãrii
contractelor de execuþie, precum ºi
nepregãtirii corespunzãtoare a
execuþiei lucrãrilor.
La fel de grav, la unele firme de
execuþie se constatã lipsa din unul
sau mai multe compartimente a
personalului tehnic de specialitate
în construcþii ºi instalaþii cu diferite
niveluri de pregãtire, ingineri,
tehnicieni, devizieri, maiºtri,
muncitori specializaþi ºi calificaþi.
Fenomenul reverbereazã în modul
cel mai negativ cu putinþã asupra
calitãþii.
În cazuri destul de frecvente,
firmele de execuþie nu au în
structura proprie specialiºti atestaþi
tehnic, spre exemplu Responsabil
Tehnic cu Execuþia atestat (R.T.E.).
Obligaþi de lege, multe din aceste
firme încheie totuºi diferite forme

de contracte de muncã sau de
prestãri servicii cu terþe persoane
fizice care deþin atestatul tehnic. De
cele mai multe ori, preþurile acestor
contracte de prestãri servicii sunt
derizorii, putând fi asimilate unei
politici de „dumping".
Preþurile derizorii sunt generate, pe
de o parte, de tendinþa firmelor de
a-ºi „proteja" cheltuielile indirecte
sau de a-ºi mãri sau cel puþin a
menþine intact profitul. Pe de altã
parte, de dorinþa unora dintre
persoanele fizice atestate de a avea
cât mai multe lucrãri, chiar ºi în
detrimentul calitãþii prestaþiei,
pentru a-ºi atinge nivelul de venituri
propus.
Pe cale de consecinþã, se poate
constata faptul cã îndeplinirea de
cãtre aceste persoane, chiar ºi în
condiþiile gestionãrii optime a
timpului, a obligaþiilor tehnice se
ridicã la nivelul preþului, adicã
scãzut. Este greu de crezut pentru
oricine faptul cã o singurã persoanã
reuºeºte sã-ºi îndeplineascã în mod
corespunzãtor obligaþiile tehnice la
10, 20 sau mai multe investiþii din
locaþii diferite, realizate simultan de
diferite firme de execuþie. S-ar
putea trage concluzia cã, de cele

mai multe ori, preþul suspect de
scãzut duce la noncalitate.
De asemenea, utilizarea în execuþie
a personalului insuficient sau
necorespunzãtor pregãtit din punct
de vedere tehnic duce în modul cel
mai direct cu putinþã la neatingerea
nivelului de calitate cerut.

În construcþii, nimic nu poate
fi considerat ieftin, depinde
cum te raportezi la cerinþe

Ca ºi în cazul executanþilor, mulþi
investitori opteazã pentru servicii
de dirigenþie de ºantier prestate de
persoane care, în virtutea
„cuceririi" pieþei de profil, devin
pãrþi semnatare ale unor contracte
la preþuri modice. La fel, rezultatele
prestaþiei lor pot îmbrãca diferitele
forme ale noncalitãþii ºi
superficialitãþii.
Toþi investitorii, indiferent de
statutul lor juridic sau profesional,
trebuie sã asigure, conform legii,
nivelul de calitate corespunzãtor
pentru lucrãrile de investiþii.
Aceastã obligaþie se realizeazã prin
diriginþi de specialitate autorizaþi de
cãtre Inspectoratul de Stat în
Construcþii sau prin agenþi
economici de consultanþã
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specializaþi ºi care au în structura
proprie personal autorizat.
În ultimii ani s-a conturat tot mai
evident faptul cã mulþi investitori
sunt tentaþi sã contracteze
elaborarea proiectelor de investiþii,
execuþia lucrãrilor de construcþii ºi
instalaþii, precum ºi prestarea
serviciilor de consultanþã ºi
asistenþã tehnicã de specialitate la
preþuri neobiºnuit, inexplicabil sau

suspect de mici. Situaþia ne duce
cu gândul la o formã de aplicare a
concurenþei neloiale pe piaþa
construcþiilor sau la punerea în
practicã a unor politici ce pot fi
asimilate „dumping-ului".
Din pãcate, aceste aspecte, de cele
mai multe ori, duc la neatingerea
obiectivelor de calitate propuse ºi
cerute.
Nu cred cã greºesc afirmând faptul

cã, cel puþin în domeniul
construcþiilor, nimic nu poate fi
considerat ieftin, depinde de cum
te raportezi la cerinþe. Opþiunea
pentru o potenþialã economie, care
poate risca sã devinã pierdere
efectivã, în contrapondere cu
preþul real, care asigurã
competenþã, profesionalism ºi
seriozitate, poate sã conducã, în
cele mai multe situaþii, direct la
noncalitate.

Execuþia în regie proprie, fãrã
consultarea unor specialiºti
duce inevitabil la noncalitate

Pornind de la considerentul unor
ipotetice economii bãneºti, mulþi
investitori, în special persoane
fizice, recurg la aºa-zisa „execuþie în
regie proprie". În multe din aceste
situaþii, economiile prezumate se
transformã pe parcursul execuþiei
lucrãrilor în veritabile pierderi,
uneori considerabile.
Acestea pot fi cauzate, printre altele,
de slaba pregãtire sau minima

calificare profesionalã a persoanelor
angajate pentru execuþia lucrãrilor,
lacunelor din eventualele contracte
de execuþie încheiate cu acestea,
utilizãrii unor materiale de construcþii
ºi instalaþii de provenienþã îndoielnicã
sau adoptãrii unor improvizaþii sau
soluþii de compromis în execuþia
lucrãrilor.
Oricare din aceste cauze duce în
mod inevitabil la noncalitate ºi în fi-
nal la costuri suplimentare ºi
neprevãzute, greu de suportat.
Efectele negative sunt aceleaºi, dar
se pot preveni sau corecta prin
angajarea de cãtre aceºti investitori,
înainte de începerea lucrãrilor, a
unor diriginþi de ºantier de
specialitate sau agenþi economici de
consultanþã specializaþi. n
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Cele mai frecvente deficienþe de calitate a
construcþiilor pe care domnul Aurelian Sgondea,
director general, Prompt Consulting Engineer-
ing, le-a întâlnit în activitate sa sunt cele legate
de securitatea la incendiu, economia de energie
ºi izolarea termicã.
Cauza acestor deficienþe poate fi atât calitatea
materialelor, cât ºi slaba pregãtire profesionalã a
lucrãtorilor. “Aceste cauze sunt datorate
exclusiv dorinþei de a reduce costurile de
execuþie”, subliniazã domnul Sgondea.
În schimb, una dintre greºelile majore care au la
bazã aceeaºi cauzã este tratarea cu
superficialitate a proiectãrii ºi faptul cã
proiectanþii “cedeazã” prea uºor solicitãrilor
beneficiarului de a reduce costurile de execuþie
prin alegerea la limita legii a materialelor ºi
soluþiilor tehnice de executie.
Beneficiarul ºi dezvoltatorul pot controla

calitatea lucrãrilor de construcþii ºi instalaþii prin
implicarea chiar de la începutul proiectului a
specialiºtilor desemnaþi pentru urmãrirea
calitãþii: diriginþi de ºantier, responsabili tehnici
cu execuþia, consultanþi ºi “sã le acorde totalã
încredere în relaþiile directe” spune domnul
Sgondea.
În acelaºi timp, domnul Sgondea subliniazã cã nu
este adeptul execuþiei “în regie proprie”.
Pentru a asigura respectarea atât a indicatorilor
de calitate, cât ºi termenele de execuþie, precum
ºi bugetul investitorii pot angaja pe baza de con-
tract firme de Project Management (full service).
Acestea urmãresc atât execuþia proiectãrii,
avizarea proiectului, întocmirea bugetului ºi a
graficului de execuþie, urmãrirea execuþiei prin
întocmirea documentelor aferente Cãrþii
Construcþiei.n
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