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PROGRAM DE CONTROL PE SANTIER
pentru controlul calităţii lucrărilor
În conformitare cu legea 10/1995, se stabileşte de comun acord prezentul program pentru control al
calităţii.

Nr.
crt.

Lucrări ce se controlează, se verifică sau se
recepţionează calitativ şi pt. care trebuie
întocmite documente

Document
scrise care
se încheie

0

1

2

Cine participă la
întocmirea şi
semnarea
documentului
3

PV

B+E+P

1

Predare-primire amplasament

2

Trasarea construcţiei

3

Lucrări premergătoare turnarii soclu beton
armat
Verificare montaj structura secundara
Verificare realizare canal tehnologic inainte
de turnarea betonului
Verificare realizarea buciardare pardoseala
si montare tiranti
Verificare montaj panouri sandwich

4
5
6
7

Nota:
FD = Faza determinantă
PVLA = proces verbal lucrări ascunse
PV = proces verbal
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B = beneficiar
E = executant
P = proiectant
G= geotehnician
I = ISCLPUAT
 La toate fazele, executantul va prezenta certificatele de garanţie, agrement tehnic, certificate de calitate şi
rezultatul probelor de laborator (buletine încercări beton şi oţel beton) pentru materialele puse sau ce se vor
pune în operă.
 Anunţarea proiectantului se va face în scris, cu minim trei zile înainte de data efectuarii controlului, pentru fiecare
etapă şi fază determinantă în parte.
 În cazul în care la una din etape sau faze determinante, proiectantul nu a fost chemat, acesta îşi rezervă dreptul
de a nu mai participa la fazele următoare, nemaiputând certifica faza anterioară.
 Prin faza determinanta se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constructii odata ajunsa nu mai poate
continua fara acceptul scris al beneficiarului , executantului si proiectantului – dupa caz – organelor
Inspectoratului de Stat in Constructii .
 La recepţia obiectivului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea construcţiei.
 Trecerea la execuţie se va face numai la însuşirea şi semnarea de către executant şi beneficiar a programului
de control.
 In tariful de proiectare este inclusa participarea proiectantului o singura data la o faza determinanta .
 Pentru participarea proiectantului la repetarea fazelor sau la fractionari ale acestora se va intocmi un contract
de asistenta tehnica si de urmarire a executiei, sau cu plata anticipata a prestarii .
Procesele verbale pentru Faza Determinanta se vor semna de catre toti factorii implicati, respectiv :
 Beneficiarul prin Inspectorul de santier (Diriginte de santier)
 Constructorul impreuna cu Responsabilul tehnic cu executia (R.T.E. )
 Proiectantii
 Dupa caz Geolog sau Inspectia de Stat In Constructii
Neprezentarea sau inexistenta tuturor factoriilor implicati la semnarea proceselor verbale atrage dupa sine
nesemnarea acestora de catre proiectant .
Neconvocarea in timp util a Proiectantului pe santier va reprezenta preluarea de catre beneficiar a
atributiilor si raspunderilor privind calitatea executiei.
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