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5. PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR 
 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95 republicata in 2015, normativului C56/02 
şi HG 273/94, participanţii care concură la realizarea planului de control a urmăririi execuţiei, 
astfel încât lucrările executate să fie conforme cu prevederile normelor în vigoare, iar 
instalaţia executată să se încadreze în parametri normali de performanţă, calitate şi fiabilitate 
sunt: 
B= Beneficiarul (dirigintele de şantier desemnat de acesta) 
E= Executantul (responsabilul tehnic cu execuţia) 
P= Proiectantul (şeful de proiect) 

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 republicata in 2015 secţiunea 3 art. 25d, 
executantul are obligaţia convocării factorilor ce participă la verificări .Prezenţa proiectantului 
şi certificarea de către acesta a calităţii lucrărilor executate este obligatorie pentru următoarele 

faze : 

 predarea amplasamentului şi trasarea lucrării (montarea aparatajelor şi tuburilor de 
protecţie) 

 ori de cîte ori condiţiile obiective de pe şantier impun modificarea soluţiilor proiectului 

 la recepţia la terminarea lucrărilor 

 la recepţia punerii în funcţiune 
 
Recepţia lucrărilor 

Recepţia lucrărilor se va efectua în strictă conformitate cu prevederile normativelor şi 
legislaţiei în vigoare. Fazele de recepţie la lucrărilor sunt: 

 recepţia la terminarea lucrărilor 

 recepţia punerii în funcţiune 

 recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţiei legală 
 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor respecta întocmai prevederile proiectului de 
execuţie, ale standardelor şi normativelor în vigoare, ale tehnologiilor moderne de execuţie. 

Înainte de montare, toate echipamentele şi materialele folosite vor fi inspectate vizual 
de către executant, pentru a putea depista din această fază eventualele defecte, 
neconcordanţe cu nivelul de calitate prescris în certificatele de calitate şi conformitate, sau cu 
prevederile prezentei documentaţii. 
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Nr Faza de execuţie Cine 
verifică 

Faza Observaţii 

1 Verificarea caracteristicilor şi 
calităţii materialelor puse în 
lucru( declansator manual de 
alarmare, decetor de incendiu, 
dispozitiv de alarmare acustic, 
echipamnet 
adresabil,echipament de control 
si semnalizare) 

B+E FN Executantul va prezenta copii 
după buletinele de calitate a 
materialelor 

2 Verificarea traseelor si poziţiilor 
tuburilor si dozelor in cofraje, 
înaintea turnării betoanelor 

B+E FN Se va întocmi proces verbal de 
lucrări ascunse 

3 Verificarea traseelor şi 
continuităţii conductelor şi 
cablurilor electrice din instalatie 
de detecatre, semnalizare si 
avertizare incendiu 

B+E FN Se va întocmi proces verbal cu 
specificarea tuturor verificărilor 

4 Verificarea izolaţiei conductelor 
şi cablurilor electrice 

B+E FN Se va întocmi proces verbal cu 
specificarea tuturor verificărilor 

5 Punerea în funcţionare a 
instalaţiei de detectare, 
semnalizare si avertizare 
incendiu în vederea recepţiei 

B+E FN Se vor consemna probele 
efectuate 

6 Recepţia la terminarea lucrării B+E+P FN Se va întocmi proces verbal de 
recepţie 

 
FN = Fază normală de execuţie 

  
Participanţii la fazele de urmărire a calităţii lucrărilor vor fi anunţaţi de către executant, 

fie direct, fie prin intermediul beneficiarului 
 
 
 
 

     Întocmit,   
               ing. Borsa Sorin 
 


