
 

 

G 1.3 
GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITATII  Raportului de Audit Energetic (adresa exacta) 

(RAE)1 
 

 
Nr. 
crt. 

1. Criterii DA NU N/A Obs 

I Criterii generale privind conţinutul RAE     
1 Raportul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate?     
2 Există planşe cu planuri, secţiuni şi elevaţii pentru situaţia 

existenta? 
    

3 Există Prezentarea generală a clădirii şi sinteza pachetelor de 
măsuri tehnice propuse pentru modernizarea energetică a 
clădirii împreună cu eficienţa lor economică? 

    

      
II Criterii specifice privind aspectele calitative ale RAE     

1 Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate 
titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, 
data elaborării raportului? 

    

2 Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului 
legal al proiectantului, şefului de proiect, colaboratorilor pe 
specialităţi? 

    

3 Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu 
format2 şi conţinut conform standardelor şi semnăturile 
proiectanţilor? 

    

4 RAE conţine datele de identificare ale blocului de locuinţe şi 
acestea corespund cu cele din Fisa de analiză termică şi 
energetică şi din CPE? 

    

5 RAE conţine datele de intrare pentru analiza economică a 
măsurilor tehnice preconizate? 

    

6 RAE conţine descrierea detaliată a măsurilor de modernizare 
energetică preconizate şi rezultatele analizei tehnice şi 
economice ale fiecărui pachet de măsuri? 

    

7 RAE conţine centralizatorul soluţiilor de reabilitare 
energetica a clădirii şi recomandările expertului auditor? 

    

      
III Criterii de eligibilitate     

1 Consumul anual specific de energie pentru încălzire3 conform 
zonei climatice4 [kWh/m2, an]: 

    

1.1 <90 pentru zonele climatice I, II     
1.2 <100 pentru zona climatica III     
1.3 <110 pentru zona climatica IV     
2 Economie anuala de energie5: min. 40%     
 
 
 
 
Sumar Explicaţii / Comentarii / Recomandări : 
 

                                                 
1 Conform Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei 
energetice a cladirilor” MC nr. 001/3 – 2006. 
2 Se pot accepta planşe cu cartuş diferit, dar cu respectarea conţinutului standard şi existenţa 
semnăturilor. 
3 Se regăseşte in tabelul centralizator de la punctul II.7 (Criterii specifice privind aspectele calitative 
ale RAE), pentru pachetul de soluţii recomandat. 
4 SR 1907-1 din 1997: Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul. 
5 Se regăseşte in tabelul centralizator de la punctul II.7 (Criterii specifice privind aspectele calitative 
ale RAE), pentru pachetul de soluţii recomandat. 



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 4 - Grila de verificare a conformităţii proiectului tehnic 
 

 

In cazul in care 1 proiect nu este conform, se vor mentiona in clar . 
 
 
Concluzie:   
Raportului de Audit Energetic al blocului de locuinţe sau scării de bloc respectă 
legislaţia în vigoare şi este conform  
 

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

 


