COMUNA MIHALT
JUDEȚUL ALBA

Vizat,
I.S.C.
Inspectoratul Regional în Construcții Centru
Inspectoratul Județean în Construcții Alba

PROGRAM PENTRU CONTROLUL PE ȘANTIER AL CALITĂȚII
EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Denumirea lucrării:

MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, ÎNLOCUIRE
PODURI, PODEȚE ÎN LOCALITATEA MIHALT TRONSON III
Beneficiar (B): COMUNA MIHALT
Proiectant General (P): S.C. GG TEHNIC PROIECT S.R.L.
Executant (E):
Inspectoratul de Stat în Construcții (I)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 actualizată privind calitatea în
construcţii, a Hotărârii de Guvern nr. 272/1994 pentru aprobarea regulamentului
privind controlul de stat al calităţii în construcţii precum și a reglementărilor în vigoare,
se propune spre analiză și aprobare următorul program pentru controlul pe șantier al
calității execuției lucrărilor:

PROGRAM PENTRU CONTROLUL PE ȘANTIER AL CALITĂȚII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR
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Documentul care se
întocmește :
Lucrări ce se verifică sau se recepționează calitativ și
pentru care trebuiesc întocmite documente scrise

PVLA – proces verbal de
lucrări ascunse

Cine execută controlul
și cine semnează

PVRC – proces verbal de
recepție calitativă
PVFD – proces verbal de
fază determinantă

0

1

I – I.C.L.P.U.A.T.
B – beneficiar

Elemente de verificat

Nr. și data
actului
întocmit la
verificările
executate

4

5

E – executant
P – proiectant

2

3

a

Recepționarea calitativă a materialelor la aprovizionare

PVRC a materialelor

B+E

b

Verificarea calității materialelor puse în operă

BULETIN ANALIZĂ /
CERTIFICATE

laborator

1

Predare amplasament și borne de reper

PV

B+E+P

2

Trasare lucrări

PV

B+E

3

Verificare natură teren de fundare și atingerea cotei de
fundare pentru toate lucrarile proiectate

PVLA

B+E+P

4

Stadiu fizic premergător asternerii stratului de balast din
trotuar pe primii 50 m realizati.

PVLA

B+E

5

Stadiu fizic premergător asternerii stratului de
piatra sparta din trotuar pe primii 50 m realizati.

PVRC/PVFD

B+E+P+I

6

Stadiul fizic premergator montarii bordurilor prefabricate
din beton aferente trotuarelor

PVLA/PVRC

B+E

7

Stadiu fizic premergător montarii pavajului din
trotuar pe primii 50 m realizati.

PVRC/PVFD

B+E+P+I

8

Stadiul fizic premergator turnarii betonului in santuri pe
primii 50 m

PVLA

B+E

Cota, dimensiuni, panta.

9

Stadiul fizic premergator turnarii betonului in accese
(primul acces)

PVLA

B+E

Cota, dimensiuni, panta.

10

Recepție la terminarea lucrărilor

PVRTL

Conform comisiei
de recepție

11

Recepție finală – la expirarea perioadei de
garanție

PVRTL

Conform comisiei
de recepție

Ing. Gheorghe Grigore Vilcu
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Cote, poziții kilometrice, borne
Poziția lucrărilor ce urmează a fi
executate
Cotă, capacitate portantă
Cota, dimensiuni, capacitatea portanta,
poziția cofrajului, montare armături.
Cota, latimea, panta, capacitatea
portanta, tipul materialului
Cota, latimea, panta, aspectul
Cota, latimea, panta, aspectul

NOTĂ:
1.Executantul va anunţa în scris ceilalți factori interesaţi pentru participarea cu
minimum 5 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea;
2.Prezentul program de inspecție pe faze determinante nu exclude respectarea
condițiilor prezentate în caietul de sarcini și documentația de execuție;
3.Coloana 5 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2;
4.La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la
cartea construcţiei;
5.La data recepției lucrărilor se vor avea în vedere atât prevederile documentației cât
și prescripțiile tehnice din domeniu, în vigoare la data respectivă;
6.Procesul verbal de recepţie calitativă se semnează de către Executant, Beneficiar,
Inginer proiectant și Inspectorul reprezentant al I.S.C.

LEGENDĂ:
I – Inspector I.S.C.;
B – Beneficiar;
E – Executant;
P – Proiectant;
PVLA – proces verbal de lucrări ascunse;
PVRC – proces verbal de recepție calitativă;
PV – proces verbal;
PVFD – proces verbal de fază determinantă ;
PVRTL – proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
ISC ALBA

BENEFICIAR
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PROIECTANT

