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 PE FAZE DETERMINANTE INSTALATII
ELECTRICE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in
constructii (HG. Nr. 766/1998) 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)” amplasat
in: Orasul Isaccea, jud. Tulcea
Nr. crt.

Faza de lucrare supusa controlului

Cine
intocmeste si
semneaza

Nr. si data
actului
incheiat

Documentul de
atestare a
controlului

1

Priza de împământare:
- verificarea materialelor de executie priza de
impamantare;
- verificarea rezistentei de dispersie.

B.E.P.I.

PVLA

2

Recepţie finală

B+E+P+I

P.V.P.I.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 :

Proiectant,

B – beneficiar,

P – proiectant, E – executant, I – inspector

P.V.

–

proces verbal

P.V.L.A.

–

proces verbal de lucrări ascunse

P.V.P.I.F.

–

proces verbal punere în funcţiune

Beneficiar,

Inspector,

Executant,
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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 CALITĂŢII LUCRARILOR
INSTALATII ELECTRICE
În conformitate cu Legea 10/95, H.G. 272/1994, C56/2002 si Normativul I7/2011, cu standardele specifice în
vigoare, se stabileşte următorul program pentru controlul calităţii 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)” amplasat in: Orasul Isaccea, jud. Tulcea

Nr. crt.

Cine
intocmeste si
semneaza

Faza de lucrare supusa controlului

Nr. si data
actului
incheiat

Documentul de
atestare a
controlului

1

Predare – primirea frontului de lucru

B+E

P.V.

2

Trasarea lucrărilor

B+E

P.V.

3

Verificarea certificatelor de calitate pentru
elementele de instalatii si constructii livrate

E

C

4

Verificare echipamentelor electrice de joasă
tensiune si a cablurilor (continuitate, rezistenta de
izolatie)

E

BI

5

Verificare echipamente si materiale electrice joasa
tensiune:
- verificare caracteristici tehnice si calitate
materiale, aparate, tablouri;
- verificare loc si pozitie montaj;
- verificarea reglajului aparatelor de protectie si
comanda;
- verificare racorduri de echipotentialitate

B.E.

P.V.

6

Verificarea traseelor si pozitiilor pentru tuburi,
doze, goluri

B+E

P.V.

7

Testarea circuitelor – instalatii curenti slabi

B+E

P.V.

8

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.
Notatii :

B – beneficiar,
P.V.
C
DS
BI

Proiectant,

P – proiectant,
–
–
–
–

E – executant

proces verbal
certificat
dispoziţie de şantier
buletin de încercări
Beneficiar,

Executant,
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