S.C. PARSYMONIA S.R.L.
TIMIŞOARA

AVIZAT
INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII
JUD. TIMIŞ

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR
PROIECTATE ŞI ÎN CURS DE EXECUŢIE
Investiţia:

Construire corp de cladire cu birouri Primaria Vladimirescu

Obiectul supus controlului:

INSTALAŢII TERMICE

Beneficiar:

Primaria Comunei Vladimirescu

Proiectant:

S.C. “PARSYMONIA” S.R.L.

Executant:

........reprezentat de ........................................................

În conformitate cu Legea nr. 10/1995 ”Legea privind calitatea în construcţii”; Legea 123/2007;C56-2002 – Normativ
privind verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente; HG 925/ 1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi
expertiza tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei construcţiilor, complectat cu Ordinul de aplicare MLPTL nr. 777/2003; HG nr. 272/1994
referitor la Regulamentul privind controlul de stat în construcţii; HG Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea şi
asigurarea calităţii în construcţii – Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor; HG Nr. 273/1994 privind
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente; OG nr. 623/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în
Construcţii; HG nr. 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii; HG 278/1994 –
Regulamentul privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii; HG 456/1994 privind ”Regulamentul de recepţie a lucrărilor de
montaj utilaje, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie; şi Normativele tehnice în vigoare, se stabilesc de comun
acord cu prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor.
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Lucrări ce se controlează, verifică,
recepţionează

Documentul scris care
se încheie

Cine întocmeşte
şi semnează
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P.V.
P.V.L.A.
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P, B, E
B, E
B, E
B, E
B, E

P.V.
P.V.

B, E
B, E

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

B, E
B, E

Predarea amplasamentului
Coordonare cu celelalte specialităţi: electrice, sanitare
Montare conducte, armături și echipamente
Probe
Verificare materiale diverse, aparate, armături şi
conducte
Verificare montaje conducte
Verificări protecţii anticorosive, izolaţii termice şi
anticondens
Lucrări ascunse – conducte
Punere în funcţiune

Nr., data
şi actul
încheiat
4

NOTAŢII: B – beneficiar, P – proiectant, E – executant, I – inspector
PVLA – proces verbal de lucrări ascunse,
PVR – proces verbal de recepţie,
PV – proces verbal
NOTĂ:
- Conform reglementărilor în vigoare, executantul şi beneficiarul au obligaţia de a anunţa, cu cel puţin 10 zile înaintea fazei
determinante, pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului şi întocmirea actelor;
- Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce-i revin conform Legii 10/1995;
- Un exemplar din prezentul program şi actele mai sus menţionate, precum şi proiectul se vor anexa la Cartea Tehnică a
construcţiei.
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