
ORDIN nr. 1488 din 29 septembrie 2008 pentru 
modificarea Procedurii de autorizare a diriginŃilor de 
şantier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de 
stat al Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii nr. 595/2007 
Având în vedere dispoziŃiile art. 1 şi ale art. 5 alin. (2) din OrdonanŃa Guvernului nr. 
63/2001 privind înfiinŃarea Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii - I.S.C., aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcŃii, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind 
controlul de stat al calităŃii în construcŃii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
272/1994, 
în temeiul art. 5 pct. 24, 28 şi 29 şi al art. 13 pct. 1 şi 2 din Regulamentul de 
organizare şi funcŃionare a Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii - I.S.C., aprobat 
prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008, 
inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii emite 
prezentul ordin. 

Art. I 
Procedura de autorizare a diriginŃilor de şantier, aprobată prin Ordinul inspectorului 
general de stat al Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii nr. 595/2007, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 10 septembrie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 10, a 5-a liniuŃă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
" - Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii 
- I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008;" 

2.La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) CandidaŃii care solicită autorizarea ca «Diriginte de şantier» şi deŃin titlul de 
doctor în ştiinŃe tehnice şi activează în domeniul de autorizare pot obŃine această 
autorizare fără a mai susŃine examen, în baza dosarului depus la secretariatul 
comisiei de autorizare." 

3.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 20 
În vederea reautorizării, candidatul trebuie să depună la secretariatul inspectoratului 
teritorial în construcŃii pe raza căruia lucrează următoarele documente: 
a) cerere prin care se solicită reautorizarea (anexa nr. 3); 
b) copie de pe autorizaŃie; 
c) memoriu de activitate în perioada de valabilitate a autorizaŃiei; 
d) autorizări (ANRGN, ANRE etc.); 
e) foto 3x4 cm; 
f) dovada achitării cheltuielilor de reautorizare (50% din cheltuielile de autorizare)." 

4.Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 22 
Data stabilită pentru susŃinerea examenului în vederea autorizării se comunică la 
sediul inspectoratelor teritoriale în construcŃii, cu cel puŃin 15 zile înainte de 
examenul de autorizare." 

5.Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 32 
Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii poate dispune 
suspendarea sau anularea autorizaŃiei de diriginte de şantier pentru neîndeplinirea 
corespunzătoare a responsabilităŃilor şi atribuŃiilor specifice, la propunerea 
inspectoratelor teritoriale în construcŃii sau a investitorului." 

6.Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 40 



Propunerile privind suspendarea sau anularea autorizaŃiei se fac de către 
inspectoratul teritorial în construcŃii (care a constatat abaterea), în baza unui referat 
prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul, semnat de către inspectorul 
teritorial şef, se înaintează inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în 
ConstrucŃii în vederea luării unei decizii." 

7.La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii va elabora lista autorizaŃiilor suspendate sau 
anulate şi o va transmite spre ştiinŃă tuturor inspectoratelor teritoriale în construcŃii." 

8.La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Titularii autorizaŃiilor anulate trebuie să depună autorizaŃia la inspectoratul 
teritorial în construcŃii pe raza căruia îşi au domiciliul, în termen de 10 zile de la 
primirea comunicării." 

9.Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 46 
Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se 
realizează de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii - I.S.C., prin DirecŃia generală 
de avizare, atestare, autorizare, relaŃii, reclamaŃii şi sesizări - DirecŃia avizare, 
autorizare, atestare şi inspectoratele teritoriale în construcŃii." 
10.Anexa nr. 5 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 
11.Anexa nr. 6 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 
 

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii, 
Dorina Nicolina Isopescu 

ANEXA nr. 1: 
(- Anexa nr. 5 la procedură) 



 
ANEXA nr. 2: 

(- Anexa nr. 6 la procedură) 
ANTET I.S.C. 
Către 
............................................. 
(numele titularului autorizaŃiei) 
Spre ştiinŃă 
.................................................. 
(operatorul economic la care este angajat dirigintele de şantier) 
Ca urmare a analizării Referatului nr. ............/........................., întocmit de 
Inspectoratul Teritorial în ConstrucŃii ............................., prin care se propune 
suspendarea/anularea AutorizaŃiei de "Diriginte de şantier" nr. 
............../........................., din cauza nerespectării 
...................................................................................................... 
şi în conformitate cu prevederile cap................. din "Procedura de autorizare a 
diriginŃilor de şantier", cod PA-001, prin Ordinul inspectorului general de stat al 
Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii nr. ......./................. s-a dispus: 
 

SUSPENDAREA AUTORIZAłIEI 
PENTRU DOMENIILE DE AUTORIZARE: 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 
pentru o perioadă de...................................... luni, începând cu data de...................... 



sau 
ANULAREA AUTORIZAłIEI 

începând cu data de........................................................ 
Inspector general de stat, 

........................................... 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 700 din data de 15 octombrie 2008 
 


