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Ministrul Economiei ?i Infrastructurii, Sergiu Railean, a întreprins ast?zi o vizit? de lucru la Agen?ia pentru
Supraveghere Tehnic? (AST). În cadrul vizitei, directorul AST, Vasile Radu, a raportat activit??ile desf??urate la zi,
dar ?i m?surile întreprinse de Agen?ie în perioada st?rii de urgen??.

Astfel, conform graficului controalelor planificate asupra activit??ii de întreprinz?tor, pentru perioada ianuarie – iunie
curent, au fost planificate 696 de controale. Pân? la instituirea moratoriului, precum ?i pe perioada st?rii de urgen??
în condi?iile impuse de situa?ia epidemiologic? din ?ar?, de c?tre AST au fost executate 92 de controale planificate
?i 8 inopinate.

Potrivit directorului AST, începând cu anul curent în domeniul construc?iilor ?i urbanismului, în vederea asigur?rii
respect?rii standardelor de calitate, Agen?ia a efectuat 31 de controale. În rezultatul constat?rilor neconformit??ilor
au fost aplicate amenzi în valoare total? de 296 760 mii lei.

De asemenea, în rezultatul înc?lc?rilor depistate, Agen?ia a înaintat c?tre Comisia de atestare 3 propuneri privind
sistarea valabilit??ii ?i anularea certificatelor de atestare tehnico-profesional? a responsabililor tehnici, dirigin?ilor
de ?antier, proiectan?ilor, verificatorilor de proiecte ?i a altor speciali?ti implica?i în procesul de construc?ie.

„Agen?iei pentru Supraveghere Tehnic? îi revine o misiune foarte important?, mai ales în condi?iile actuale. Este
imperativ s? asigur?m la cel mai înalt nivel calitatea ?i siguran?a construc?iilor, func?ionarea ?i exploatarea
obiectelor industriale periculoase în condi?ii de securitate ?i inofensivitate, supravegherea pie?ei ?i protec?ia
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consumatorilor privind materialele de construc?ie ?i utilajele industriale periculoase etc.”, a spus ministrul Sergiu
Railean.

Dup? reluarea controalelor asupra activit??ii de întreprinz?tor, din data de 1 iulie, de c?tre inspectorii Agen?iei sunt
în proces de lucru 114 controale planificate ?i 13 inopinate.
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