
Nr. 

crt.
Document Semnează

1 Ordin atacare lucrări / Ordin de începere a lucrărilor E

2 Proces-verbal amplasament B+E+P

3 Proces-verbal de trasare B+E

4 Proces-verbal săpătură generală B+E

5 Proces-verbal săpătură manuală B+E

6 Proces-verbal compactare teren fundare și pernă - aviz geo B+E+P

7 Buletin încercări rezultate compactare - avizate de proiectant Lab+P

8 Proces-verbal umplere gropi accidentale B+E

9 Proces-verbal trasare cofrag, armături, suduri cuzineți - radier B+E

10 Certificat calitate materiale folosite Prod

11 Proces-verbal de recepție calitativă a materialelor E

12 Proces-verbal aspect beton B+E

13 Buletin încercări oțel beton - vizat director tehnic Lab

14 Proces-verbal stingere remedieri B+E

15 Proces-verbal autorizare continuare lucrări fază determinantă (A) B+E+P+I

16 Proces-verbal aspect beton fundații B+E

17 Proces-verbal recepție fundații B+E+P

18 Proces-verbal trasare, armare, cofrare, goluri la pereți subsol B+E

19 Proces-verbal trasare, armare, cofrare, goluri la planșeu peste subsol B+E

20 Certificat calitate materiale folosite E

21 Certificat garanție oțel beton infrastructură E

22 Buletin încercări beton și oțel beton Lab

23 Releveu planeitate cota ±0,00 E

24 Proces-verbal hidroizolație la infrastructură B+E

25 Proces-verbal termoizolație la infrastructură B+E

26 Buletin unic și de interpretare statistică a rezultatelor Lab

27 Proces-verbal  recepție infrastructură B+E+P

28

Proces-verbal  trasare, armare, cofrare, goluri la elemente verticale la parter, inclusiv 

plan montaj prefabricate B+E

29 Certificat calitate materiale folosite E

30 Certificat garanție oțel beton parter E

31 Buletin încercări beton și oțel beton Lab

32 Proces-verbal autorizare continuare lucrări fază determinantă (B) B+E+P+I

33 Proces-verbal remedieri deficiențe B+E

34 Proces-verbal  trasare, armare, poziționare goluri pereți etaj I B+E

35 Proces-verbal autorizare continuare lucrări în fază determinantă (C) (mezanin) B+E+P+I

36 Proces-verbal cofrare, armare, goluri placă etaj I B+E

37 Proces-verbal trasare compartimentări interioare B+E

38 Proces-verbal recepție structură de rezistență B+E+P

39 Proces-verbal execuție barieră de vapori și termoizolație B+E

40 Proces-verbal execuție hidroizolație B+E

41 Proces-verbal inundare terasă - faza (D) B+E+P+I
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42 Proces-verbal de pozare a conductorilor B+E

43

Proces-verbal de pozare a coloanelor de alimentare, a tabloului de distrubuție, a 

centurii externe de protecție la priza naturală B+E

44 Proces-verbal de lucrări ascunse privind priza de pământ naturală B+E

45 Proces-verbal pentru pozarea cablurilor de branșament electric B+E

46 Proces-verbal de continuitate tubulatură de protecție B+E

47 Proces-verbal de predare a instalației la unitățile de exploatare B+E+…

48 Proces-verbal de lucrări ascunse pentru nodurile sanitare B+E

49 Proces-verbal de lucrări ascunse pentru rețelele de distribuție îngropate B+E

50 Proces-verbal de lucrări ascunse a canalizării căzilor de baie B+E

51 Proces-verbal de încercare a etanșeității la presiune la rece B+E+P

52 Proces-verbal de încercare a etanșeității la presiune la cald B+E+P

53

Proces-verbal de verificare a aliniamentelor și pantelor prin nivelment a conductelor de 

canalizare din exteriorul clădirilor B+E

54

Proces-verbal de probe de etanșeitate a canalizărilor exterioare mai ale în zonele cu 

terenuri sensibile la înmuiere B+E+P

55 Proces-verbal de lucrări ascunse pentru canivou B+E

56

Proces-verbal cuprinzând rezultatele încercărilor asupra elementelor de instalații 

înglobate în ocnstrucții, a conductelor amplasate în pardoseli sau pereți (după caz) B+E

57 Proces-verbal de probe de presiune ale instalațiilor, la rece și la cald B+E+P

58 Proces-verbal de verificare ale instalațiilor pe faze de lucrări B+E

59 Proces-verbal de rectificare a suduriilor la toate conductele B+E

60

Proces-verbal pe canalul termic: verificare pereți beton, armătură, pante canal de 

legătură la canalizare B+E

61

Proces-verbal de probe de presiune la coloanele de pe canalul de distanțe pe 

tronsoane BE+P

62 Proces-verbal de verificare a termoizolației la conductele din subsol și canalul termic B+E

63 Proces-verbal de  predare a instalației la unitatea ce exploatează instalația B+E+…

64 Certificat de calitate ale aparatelor și materialelor folosite (puse în operă) E

65 Proces-verbal de încercare preliminară pe porțiuni sau tronsoane B+E+P

66 Proces-verbal de verificare a instalației în ansamblul încheiat cu delegații furnizorului B+E+P

67 Proces-verbal de lucrări ascunse pe conductele care rămân îngropate (la branșament0 B+E

Legendă:

I - Reprezentant ISC/IJC

B - Beneficiar

E - Executant, constructor, antreprenor

Prod - Producător, furnizor

P - Proiectant

Lab - Laborator de încercări

INSTALAȚII SANITARE

INSTALAȚII TERMCE

INSTALAȚII DE GAZE

INSTALAȚII ELECTRICE


