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PROGRAM DE CONTROL ARHITECTURA 
 
al proiectantului privind execuţia lucrărilor, inclusiv în faze determinante onform prevederilor legii 

nr.10 / 1995 privind calitatea în construcţii, a Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în 

construcţii, aprobat cu H.G. 272 / 1994 şi a Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora, aprobat cu H. G. Nr. 273 / 1994 la investiţia: 

PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL 
PRIN CONSOLIDAREA SI CONSERVAREA 

BISERICII ,,SFANTUL IOAN BOTEZATORUL"  
DIN CADRUL ANSAMBLULUI MANASTIRII VARATEC 

- Sat Varatec, Str. Veronica Micle, Nr.25, Comuna Agapia, Judetul Neamt- 
 

Nr 
crt 

Faze de lucrări, inclusiv faze determinante care se 
verifică sau se recepţionează calitativ pentru care 

trebuie întocmite documente de atestare a calităţii 
lucrărilor 

Documentul care se 
întocmeşte 
P.V.F.D. (proces 
verbal de control al 
calităţii în fază 
determinantă) 
P.V.R.C. (proces 
verbal de recepţie 
calitativă) 
P.V.T.L. (proces 
verbal de trasare) 
P.V.L.A. (proces 
verbal lucrări 
ascunse) 
P.V.R.T.L. (proces 
verbal de receptie la 
treminarea lucrarilor) 
P.V.R.F. (proces 
verbal de receptie 
finala) 

Participanţi 
la control: 
I.  = I. S. C. 
Neamt 
B. = 
beneficiar 
E. = executant 
P. = 
proiectant 
 

Data efectuării 
controlului 
conform 
graficului de  
execuţie 

0 
 

1 2 3 4 

 ARHITECTURĂ     
1. Predare – primire amplasament  P.V.T.L P.B. E.  
2. Desfacere finisaje interioare P.V.T.L P.B. E.  
3.  Finisaje interioare considerate etalon la 

spaţii)– mostre prezentate conform caiet 
de sarcini. 

P.V.R.C. 
 
 

P.B. E. 

 

4.  Mostre prezentate de tipuri de pardoseli şi 
placaje conform caiet de sarcini. 

P.V.R.C. P.B. E. 
 

5. Mostre de tâmplărie din profile de lemn 
echipate cu toate accesoriile (ferestre, uşi)  

P.V.R.C. P.B. E. 
 

6. Finisaje  faţade – considerate etalon – 
mostre/ matrite 

P.V.F.D. P.B.E. 
 

7. Recepţie calitativă la terminarea lucrărilor 
de finisaje interioare şi exterioare, etanşări 
rosturi, placaje, zugrăveli, tâmplărie 
exterioară şi interioară , etc. 

P.V.R.C. B.E.P. 

 

8. Recepţia învelitorii, a elementelor 
componente (termoizolatie şi 
hidroizolaţie) 

P.V.F.D. P.B. E. 
 

9. Verificarea lucrarilor de ignifugare P.V.R.C. B.E.P.  
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10. Receptie la terminarea lucrarilor 
P.V.R.T.L. 

Comisia 
de 

receptie 

 

11. Receptia finala a lucrarilor  
P.V.R.F. 

Comisia 
de 

receptie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:   

1. Data verificării / recepţiei din coloana 4 se va completa de executant, în conformitate cu graficul de execuţie. 
2. Executantul va anunţa în scris pe ceilalţi factori interesaţi pentru participarea la control, cu minim 10 zile înaintea datei la care  

urmează să se facă verificarea. 
3. proiectantul geotehnician va fi convocat pe şantier ori de câte ori se constată altă stratificaţie a terenului faţă de cea din proiect . 
4. execuţia lucrărilor se va realiza pe baza procedurilor scrise întocmite de executant în corcondanţă cu caietele de sarcini din 

proiectul tehnic şi a reglemetărilor tehnice în vigoare. 
5. recepţia calitativă pe categorii şi faze de lucrări, altele decât cele prevăzute în prezentul Program de control se va efectua de 

beneficiar şi executant în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
6. toate produsele din import vor avea agrement tehnic. 
7. produsele puse în operă vor avea certificată calitatea prin documente şi vor avea aplicată marca „CS”, respectiv „CE”; se 

interzice punerea în operă a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a calităţii. 
8. la recepţia elemenelor din beton (fundaţii, structură de rezistenţă) pe tronsoane se va prezenta buletincumulativ privind 

rezultatul încercărilor pe probele prelevate la obiect. 
9. expertul tehnic şi proiectantul de specialitate vor fi convocaţi pe şantier ori de câte ori la desfacerea elementelor de construcţii 

apar situaţii neprevăzute. 
10. controlul în faze determinante efectuat cu I.I. constă în verificarea documentelor de atestare a calităţii lucrăilor; reprezentantul 

I.C. va fi anunţat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrărilor prevăzute în Programul control ca faze determinante, înainte 
ca acestea să devină ascunse sau inaccesibile, control efectuat împreună cu ceilalţi factori prevăzuţi în Program. 

11. un exemplar din prezentul Program de constrol va fi ataşat la Cartea tehnică a construcţiei, care va fi întocmită înainte de 
recepţia obiectivului. 

 
 
 
 
 
 
 

Executant,   Proiectant general,   Beneficiar, 
 

         S.C. EUROAMIRA S.R.L.           SFANTA MANASTIRE          
 

                                                                                                               VARATEC 
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