
Studiu de caz 9 

Diriginte de santier 

Rețele electrice 

Întrebare: 

Enumerați zece atributii ale dirigintelui de șantier în perioada executării lucrărilor: 

Răspuns: 

1.urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei 
de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor 
tehnice în vigoare; 
2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru 
construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse 
în proiecte; 
3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de 
conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic; 
4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic 
sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat; 
5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora 
în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi 
în reglementările tehnice; 
6. verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor 
tehnice pentru lucrarea respectivă; 
7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat; 
8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi 
ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv 
procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a 
lucrărilor ce devin ascunse etc.; 
10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 
11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările 
proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind 
neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 



12. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, 
în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; 
13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor 
dispuse de proiectant/de organele abilitate; 
14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea 
prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul 
execuţiei lucrărilor;  
15. anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către 
investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada 
de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform 
proiectului; 
16. anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost 
oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o 
perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros  

 

 

 


