
 

 
 

G 1.1 
GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITATII 

Fişei de analiză termică şi energetică a blocului de locuinţe sau scării de bloc (adresa 
exacta) (FA)1 

 
 
Nr. 
crt. 

1. Criterii DA NU N/A Obs2 

I Criterii generale privind conţinutul FA     
1 Fişa are anexate partiuri de arhitectura pentru fiecare nivel 

reprezentativ? 
    

2 Fişa are anexate secţiuni reprezentative ale construcţiei?     
3 Fişa are anexate planuri reprezentative pentru instalaţia de 

încălzire interioară? 
    

II Criterii specifice privind aspectele calitative ale FA     
1 Fişa de analiza cuprinde pe prima pagina: datele 

proiectantului, data elaborării? 
    

2 Fişa conţine adresa completa a blocului de locuinţe?     
3 Fişa conţine zona climatica in care este amplasat blocul de 

locuinţe? 
    

4 Fişa conţine regimul de înăltime al blocului de locuinţe?     
5 Fişa conţine anul construcţiei?     
6 Fişa conţine starea subsolului tehnic/canal termic al blocului 

de locuinţe? 
    

7 Fişa conţine Planul de situaţie al blocului de locuinţe?     
8 Fişa conţine descrierea starii constructive a blocului de 

locuinţe (arii pereţi, planşee, terasa/acoperiş, ferestre/uşi 
exterioare, alte elemente de construcţie)? 

    

9 Fişa conţine volumul spatiului încălzit?     
10 Fişa conţine date privind instalaţia de încălzire interioara?     
11 Fişa conţine date privind instalaţia de apa calda de consum?     
12 Fişa conţine date privind contorul de căldură general?     
13 Fişa conţine date privind instalaţia de ventilare/ climatizare?     
14 Fişa conţine date privind instalaţia de ventilare mecanică?     
15 Fişa conţine date privind instalaţia de iluminat?     
 
Sumar Explicaţii / Comentarii / Recomandări : 
 
In cazul in care 1 proiect nu este conform, se vor mentiona in clar . 
 
 
Concluzie:   
Fişa de analiză termică şi energetică a blocului de locuinţe sau scării de bloc respectă 
legislaţia în vigoare şi este conformă  
 

 DA    �   NU   � 
             
Prenume NUME expert tehnic independent:              
Funcţie:          
Semnătura:      ________________________ 
Data:               

 

                                                 
1
 Conform Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei 

energetice a cladirilor” MC nr. 001/3 – 2006. 
 


