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)

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIISTRUCTURA DE REZISTENTA
OBIECTE: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10
In conformitate cu art.22, litera c din Legea nr.10/18 ian. 1995, hotarirea nr.261/1994 si
normativele tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul
calitatii lucrarilor:
Cine intocmeste

Nr.
crt.

Fazele determinante ce se
controleaza, se verifica sau se
receptioneaza calitatea pentru care
trebuiesc intocmite documente scrise

Documentul scris care
se incheie:

şi semneaza:

PVLA-pr. Verbal de
lucrari ascunse

Regional in Constructii

PVR-pr. Verbal de
receptie calitativa
PV-pr. verbal

IRCSE– Inspectoratul

Sud-Est

Nr. şi
data
actului
incheiat

B – Beneficiar
E – Executant
P – Proiectant

1.

Receptia terenului de fundare

PVR

B + E+ G

2.

Receptie strat balast compactat

PVR

B+E+P

3.

Armare placa

PVLA

B + E + P+IRCSE

4.

Receptia intregii structuri in baza
controalelor efectuate pe parcursul
executarii si pe baza documentelor
scrise

PVR

B + E + P+IRCSE

5.

Ori de cite ori constructorul sau
PV
B+E+P
beneficiarul considera ca este necesara
prezenta proiectantului de specialitate
Observatie: Toate receptiile de mai sus se vor efectua pe elemente sau parti de element (tronsoane,
straturi, elemente constitutive distincte, etc), in functie de tehnologia de executie adoptata de catre
constructor.
INSPECTORATUL REGIONAL

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

IN CONSTRUCTII SUD-EST

NOTA:
1. Coloana 5 se completeaza la data incheierii actului prevazut în coloana 2.
2. Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minimum 3 zile inaintea datei la care
urmeaza a se face verificarea.
3. Reprezentantul Inspectoratului in Constructii va stabili fazele de lucrari la care sa fie invitat.
4. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.

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)

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIISTRUCTURA DE REZISTENTA
OBIECTE: 12; 14
In conformitate cu art.22, litera c din Legea nr.10/18 ian. 1995, hotarirea nr.261/1994 si
normativele tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul
calitatii lucrarilor:
Cine intocmeste

Nr.
crt.

Fazele
determinante
ce
se
controleaza, se verifica sau se
receptioneaza calitatea pentru care
trebuiesc intocmite documente scrise

Documentul scris care
se incheie:

şi semneaza:

PVLA-pr. Verbal de
lucrari ascunse

Regional in Constructii

PVR-pr. Verbal
receptie calitativa
PV-pr. verbal

de

IRCSE– Inspectoratul

Sud-Est

Nr.şi data
actului
incheiat

B – Beneficiar
E – Executant
P – Proiectant

1.

Receptia terenului de fundare

PVR

B + E+ G

2.

Armare fundatii

PVLA

B + E + P+IRCSE

3.

Montare carcasa buloane

PVLA

B+E+P

4.

Montare structura metalica

PVR

B + E + P+IRCSE

5.

Receptia intregii structuri in baza
controalelor efectuate pe parcursul
executarii si pe baza documentelor
scrise

PVR

B + E + P+IRCSE

6.

Ori de cite ori constructorul sau
beneficiarul considera ca este necesara
prezenta proiectantului de specialitate

PV

B+E+P

Observatie: Toate receptiile de mai sus se vor efectua pe elemente sau parti de element (tronsoane,
straturi, elemente constitutive distincte, etc), in functie de tehnologia de executie adoptata de catre
constructor.
INSPECTORATUL REGIONAL

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

IN CONSTRUCTII SUD-EST

NOTA:
1. Coloana 5 se completeaza la data incheierii actului prevazut în coloana 2.
2. Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minimum 3 zile inaintea datei la care
urmeaza a se face verificarea.
3. Reprezentantul Inspectoratului in Constructii va stabili fazele de lucrari la care sa fie invitat.
4. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.

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)

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIISTRUCTURA DE REZISTENTA
OBIECTE: 4; 11; 14
In conformitate cu art.22, litera c din Legea nr.10/18 ian. 1995, hotarirea nr.261/1994 si
normativele tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul
calitatii lucrarilor:
Cine intocmeste

Nr.
crt.

Fazele
determinante
ce
se
controleaza, se verifica sau se
receptioneaza calitatea pentru care
trebuiesc intocmite documente scrise

Documentul scris care
se incheie:

şi semneaza:

PVLA-pr. Verbal de
lucrari ascunse

Regional in Constructii

PVR-pr. Verbal
receptie calitativa
PV-pr. verbal

de

IRCSE– Inspectoratul

Sud-Est

Nr. şi
data
actului
incheiat

B – Beneficiar
E – Executant
P – Proiectant

1.

Receptia terenului de fundare

PVR

B + E+ G

2.

Armare fundatii

PVLA

B + E + P+IRCSE

3.

Receptie strat balast compactat

PVR

B+E+P

4.

Receptie armare grinzi si placa cota
±0.00

PVLA

B + E + P+IRCSE

5.

Receptia intregii structuri in baza
controalelor efectuate pe parcursul
executarii si pe baza documentelor
scrise

PVR

B + E + P+IRCSE

6.

Ori de cite ori constructorul sau
PV
B+E+P
beneficiarul considera ca este necesara
prezenta proiectantului de specialitate
Observatie: Toate receptiile de mai sus se vor efectua pe elemente sau parti de element (tronsoane,
straturi, elemente constitutive distincte, etc), in functie de tehnologia de executie adoptata de catre
constructor.
INSPECTORATUL REGIONAL

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

IN CONSTRUCTII SUD-EST

NOTA:
1. Coloana 5 se completeaza la data incheierii actului prevazut în coloana 2.
2. Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minimum 3 zile inaintea datei la care
urmeaza a se face verificarea.
3. Reprezentantul Inspectoratului in Constructii va stabili fazele de lucrari la care sa fie invitat.
4. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.

