Amenajarea punctului international de trecere a frontierei de stat romanoucrainiene pentru pasageri si marfa in regim de bac intre localitatile
Isaccea (Romania) si Orlivka (Ucraina)

PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR – INSTALATII TERMICE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in
constructii si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea
constructiilor, se stabileste prezentul program de control pe faze determinante la lucrarea: AMENAJAREA PUNCTULUI
INTERNATIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC
INTRE LOCALITATILE ISACCEA (ROMANIA) SI ORLIVKA (Ucraina).

Nr. crt.

Cine întocmeste
și semnează:

Faza de lucrare supusa controlului

Nr. si data actului
incheiat

Documentul de
atestare a
controlului

INSTALATII TERMICE
1

Predare amplasament

B+E

P.V

2

Trasarea poziţiei conductelor, echipamentelor

B+E

P.V

3

Echiparea cu obiecte şi echipamente corespunzătoare,
verificarea caracteristicilor şi a calităţii materialelor
puse în operă

B.E

P.V

4

Verificarea lucrărilor de instalaţii, ce devin ascunse
prin ingropare (sau acoperire) in perete si pardoseala

E

B.I

5

Incercarea de functionare a instalatiei de incalzire

B+E

P.V

6

Controale curente în execuţie

B+E+P

DS

Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 3 zile inainte de ajungerea in faza de executie
determinanta sau care se receptioneaza, prin grija antreprenorului.
Notaţii :

B – beneficiar,

P – proiectant,

E – executant,

P.V. - proces verbal
DS - dispoziţie de şantier
BI - buletin de încercări

Proiectant,

Program Faze determinante-IT.docT

Beneficiar,

Executant,
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PROGRAM PRIVIND CONTROLUL PE FAZE DETERMINANTE – INSTALATII TERMICE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in
constructii si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea
constructiilor, se stabileste prezentul program de control pe faze determinante la lucrarea: AMENAJAREA PUNCTULUI
INTERNATIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC
INTRE LOCALITATILE ISACCEA (ROMANIA) SI ORLIVKA (Ucraina).

Nr. crt.

Cine
întocmeste și
semnează:

Faza de lucrare supusa controlului

Nr. si data actului
incheiat

Documentul de
atestare a
controlului

INSTALATII TERMICE
1

Proba de presiune

B.E.P

P.V.L.A

2

Încercarea de rezistenţă la cald a conductelor de apă
caldă

B.E.P

P.V.L.A

3

Proba de etanseitate

B.E.P

P.V.L.A

4

Recepţia finală

B.E.P

P.V.P. F

Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 3 zile inainte de ajungerea in faza de executie
determinanta sau care se receptioneaza, prin grija antreprenorului.
Notaţii :

B – beneficiar,

P.V.L.A.
P.V.P. F.

Proiectant,

Program Faze determinante-IT.docT

–
–

P – proiectant,

E – executant,

proces verbal de lucrări ascunse
proces verbal punere în funcţiune

Beneficiar,

Executant,
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