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Program de urmărire și control al calității lucrărilor de construcții pe parcursul execuției 

Prezentul document se aplică investiției 

MONTARE LIFT EXTERIOR ÎN CADRUL AMBULATORIULUI INTEGRAT AL 
SPITALULUI ORĂȘENESC "SF. DIMITRIE" TÂRGU - NEAMȚ 

 
Amplasată pe strada Ștefan cel Mare nr. 62, oraș Târgu - Neamț, jud. Neamț, NC 52708 

 

 Nr. 
crt. 

Faze de lucrări, inclusiv faze 
determinante care se verifică sau se 
recepționează calitativ pentru care 

trebuie întocmite documente de 
atestare a calității lucrărilor 

Documente care se întocmesc 
PV – Proces verbal 
PVLA – Proces verbal de lucrări ascunse 
PVR – Proces verbal de recepție 

Participanți 
I – Inspecţia de 
stat in construcţii 
B – Beneficiar 
E – Executant 
P - Proiectant 

Data efectuării 
controlului 

conform graficului 
de  execuţie 

1  Predarea-primirea amplasamentului  PV B, E, P(topo)  

2  Trasare construcție, predare borne de 
reper 

 PV B, E  

3  Natura terenului de fundare  PVLA B, E, P(geo)  

4  Montarea cofrajelor pentru fundaţii  PVLA 
 Montarea cofrajelor conf. C56-85, caietul de 

sarcini şi NE 012/2-2010 

B, E  

5  Montarea armăturilor pentru fundaţii  PVLA 
 Certificate de calitate la armături conf. C56-

85, caietul de sarcini şi NE 012/2-2010 

B, E  

6  Verificare premergătoare turnării 
betonului în radier 

 PVLA B, E, P(structura)  

7  Turnarea betonului în radier  PVLA B, E  
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 Condica betoanelor 
 Bonuri de transport 
 Certificate de calitate betoane 
 Buletine de încercare a probelor 

conf. C56-85, caietul de sarcini, NE 012/1-
2007 şi NE 012/2-2010 

8  Recepţia calitativă a aspectului betonului 
după decofrare 

 PV conf. C56-85, caietul de sarcini şi NE 012/2-
2010 

B, E  

9  Stadiul fizic premergător montării 
structurii metalice. Recepţia cotei -1,75 m 

 PVR B, E  

10  Recepţia calitativă şi cantitativă a 
construcţiilor metalice uzinate 

 PVR 
 Certificate de conformitate care să ateste 

calitatea materialelor conf. SR EN 1090-2, 
STAS 767/0-88, C56-85, caietul de sarcini 

E  

11  Montarea structurii metalice  PV 
 Fişa tehnologică 

B, E  

12  Turnarea stratului de suprabetonare radier  PVLA 
 Condica betoanelor 
 Bonuri de transport 
 Certificate de calitate betoane 
 Buletine de încercare a probelor 
 conf. C56-85, caietul de sarcini, NE 012/1-

2007 şi NE 012/2-2010 

B, E  

13  Recepţia structurii de rezistenţă, 
verificarea calităţii montajului elementelor 
structurale metalice 

 PVR conf. SR EN 1090-2, STAS 767/0-88, C56-
85 și caietul de sarcini 

B, E  

14  Verificarea montajului structurii metalice  PV conf. SR EN 1090-2, STAS 767/0-88, C56-
85, caietul de sarcini 

B, E, P(structura)  

15  Verificarea montării închiderilor (panouri 
sandwich, ferestre, uși) 

 PV 
 

B, E  

 

NOTE: 
1. Data verificării / recepţiei din coloana 4 se va completa de executant, în conformitate cu graficul de execuţie. 
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2. Prezentul documemt este întocmit în conformitate cu Legea nr. 10/1995 „Asigurarea calităţii în construcţii” (modificată şi completată la 6 
iulie 2015 prin legea 177/2015), Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat cu H.G. 272/1994 și Regulamentul de 
recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu H.G. 273/1994. 
3. Antreprenorul trebuie să anunţe în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează să se facă 
verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe şantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuţiilor şi 
răspunsurilor proiectantului pentru verificarea calităţii execuţiei prevăzute în Legea nr. 10/1995 (modificată şi completată la 6 iulie 2015 prin 
legea 177/2015). 
4. Recepţia calitativă pe categorii şi faze de lucrări, altele decât cele prevăzute în prezentul Program de control se va efectua de beneficiar şi 
executant în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
5. Produsele puse în operă vor avea certificată calitatea prin documente şi vor avea aplicată marca „CS”, respectiv „CE”; se interzice punerea în 
operă a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a calităţii. 
6. Proiectantul de specialitate va fi convocat pe şantier ori de câte ori la apar situaţii neprevăzute. 
7. Un exemplar din prezentul Program de constrol, împreună cu documentele întocmite, încheiate şi semnate (împreună cu anexele) pe 
parcursul efectuării lucrărilor va fi ataşat la Cartea tehnică a construcţiei, care va fi întocmită înainte de recepţia obiectivului. 
8. Prezentul document stabileşte categoria lucrărilor de execuţie care urmează a fi recepţionate din punctele de vedere al rezistenţei şi 
stabilităţii construcţiei şi siguranţei în exploatare şi pentru care trebuie întocmite documente scrise (tipul documentului, cine îl întocmeşte şi 
semnează, data închiderii). 
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