
 

 
 

G 1.2 
GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITATII  Certificatului de performanta energetica a 

blocului de locuinţe sau scării de bloc (adresa exacta)  (CPE)1 
 
 
 
Nr. 
crt. 

1. Criterii DA NU N/A Obs 

I Criterii generale privind conţinutul CPE     
1 Exista Raportul de analiza termica si energetica a cladirii 

(RAC)? 
    

2 Exista „Anexa la CPE” care conţine date tehnice privind 
cladirea si instalatiile aferente acesteia? 

    

      
II Criterii specifice privind aspectele calitative ale CPE     

1 CPE conţine numarul si data inregistrarii in registrul 
auditorului? 

    

2 CPE conţine datele privind identificarea auditorului energetic 
pentru cladiri? 

    

3 

CPE conţine semnatura si ștampila auditorului? 

    

4 CPE conţine Nota energetica a cladirii (blocului de locuinte)?     
5 CPE conţine clasa de performanta energetica a cladirii 

certificate si a cladirii de referinta?  
    

6 CPE conţine consumul anual specific de energie al cladirii 
cerificate si al cladirii de referinta? 

    

7 CPE conţine valoarea indicelui de emisii echivalent CO2 al 
cladirii cerificate si al cladirii de referinta? 

    

8 CPE conţine consumul anual specific de energie pentru 
incalzire al cladirii certificate? 

    

9 CPE conţine consumul anual specific de energie pentru apa 
calda de consum al cladirii certificate? 

    

10 CPE conţine consumul anual specific de energie pentru 
climatizare al cladirii certificate? 

    

11 CPE conţine consumul anual specific de energie pentru 
ventilare mecanica al cladirii cerificate? 

    

12 CPE conţine consumul anual specific de energie pentru 
iluminat artificial al cladirii cerificate? 

    

13 CPE conţine consumul anual specific de energie din surse 
regenerabile al cladirii cerificate? 

    

14 CPE conţine grilele de clasificare energetica a cladirii 
certificate functie de consumul de caldura anual specific? 

    

15 CPE conţine consumurile anuale specifice de energie pentru 
cladirea de referinta? 

    

16 CPE conţine nota energetica a cladirii de referinta?     
17 CPE conţine penalizarile acordate cladirii certificate si 

motivarea acestora? 
    

18 CPE conţine recomandarile auditorului pentru imbunatatirea 
performantei energetice a cladirii? 

    

19 CPE conţine codul postal al localitatii, numarul si data 
inregistrarii la Consiliul Local? 

    

                                                 
1
 Conform Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei 
energetice a cladirilor” MC nr. 001/3 – 2006. 



Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 
Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană 

Sub-domeniul: „Poli de creştere” 
Ghidul Solicitantului 

Grila 2 - Grila de verificare a conformităţii Certificatului de performanta energetica (CPE) 
 

 

20 CPE conţine adresa completa a cladirii certificate?     
21 CPE conţine categoria cladirii certificate?     
22 CPE conţine regimul de inaltime al cladirii certificate?     
23 CPE conţine anul construirii cladirii certificate?     
24 CPE conţine scopul elaborarii CPE?     
25 CPE conţine aria utila a cladirii certificate?     
26 CPE conţine aria construita desfasurata a cladirii certificate?     
27 CPE conţine volumul interior al cladirii certificate?     
28 CPE conţine denumirea si versiunea programului de calcul 

utilizat? 
    

      
III Criterii specifice privind aspectele calitative ale Anexei la 

CPE 
    

1 Datele din „Anexa la CPE” privind identificarea blocului de 
locuinte certificat si a elementelor sale constructive 
corespund cu cele din „Fisa de analiza termica si energetica”? 

    

2 „Anexa la CPE” este semnata si stampilata de catre auditorul 
energetic pentru cladiri? 

    

      
IV Criterii specifice privind aspectele calitative ale Raportului 

de analiza termica si energetica a cladirii (RAC) 
    

1 Datele din RAC privind identificarea blocului de locuinte 
certificat si a elementelor sale constructive corespund cu 
cele din „Fisa de analiza termica si energetica”? 

    

2 Rezultatele din RAC corespund cu cele din CPE?     
3 Exista consumurile anuale caldura, apa calda, energie pentru 

iluminat si ventilare mecanica, frig pentru climatizare? 
    

4 Exista consumul anual de energie al blocului de locuinte?     
 
In situatia in care exista mai multe CPE apartinand unor blocuri care fac parte din aceeasi 
CERERE DE FINANŢARE, care au rezultate identice sau foarte apropiate, se vor compara: 

- Schitele cladirilor din planurile de situatie; 
- Sectiunile reprezentative ale constructiei; 
- Datele tehnice ale cladirii si instalatiilor aferente acestora. 

In baza evaluarii informatiilor continute de aceste documente expertul tehnic va decide 
daca rezultatele sunt credibile sau nu. 
 
Sumar Explicaţii / Comentarii / Recomandări : 
 
In cazul in care 1 proiect nu este conform, se vor mentiona in clar . 
 
 
Concluzie:   
Certificatului de performanta energetica a blocului de locuinţe sau scării de bloc 
respectă legislaţia în vigoare şi este conform  
 

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

 


