
 

G 1.4 
GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITATII  

DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE (DALI) 
pentru blocul de locuinţe sau scara de bloc (adresa exacta)  

 
Nr. 
crt 

1. Criterii DA NU N/A Obs 

I Criterii generale privind conţinutul DALI     
1 DALI cuprinde părţi scrise şi părţi desenate?     
2 Există Sinteza documentatiei de avizare pentru 

lucrari de interventie? 
    

3 Există OPISUL documentelor anexate la documentatia de avizare 
pentru lucrari de interventie? 

    

4 Există Devizul general al investitiei?     
5 Există Graficul de realizare a lucrarilor de interventie?     
6 Există Certificatul de urbanism?     
7 Există avizele menţionate în Certificatul de urbanism?     
8 Există Graficul de realizare a lucrării?     
9 Există Planul general de amplasare a blocului de locuinte in 

localitate? 
    

10 Există planse cu planuri, sectiuni si elevatii, pe specialitati 
necesare executarii lucrarilor de interventie - situatie existenta 
si situatie propusa? 

    

      
II Criterii specifice privind aspectele calitative ale DALI     
1 Părtile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul 

proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data 
elaborării proiectului? 

    

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

    

3 Părtile scrise conţin descrierea lucrarilor de baza si a lucrarilor 
conexe lucrarilor de baza? 

    

4 Există o corespondenţă între soluţiile recomandate de auditul 
energetic si lucrarile descrise in cadrul DALI (a fost luat în calcul 
pachetul de intervenţii/măsuri recomandat de către elaboratorul 
auditului energetic)? 

    

5 In cazul modificărilor soluţiilor tehnice între recomandate de 
auditul energetic şi DALI, există o justificare corecta? 

    

6 Părtile scrise conţin descrierea lucrarilor suplimentare?     
7 Devizul general este actualizat cu cel mult 12 luni inainte de 

data depunerii cererii de finantare? 
    

8 Părtile scrise conţin principalii indicatori tehnico-economici ai 
investitiei? 

    

9 Părtile scrise conţin sursele de finantare pentru executarea 
lucrarilor de interventie? 

    

10 Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format1 
şi conţinut conform standardelor şi semnăturile proiectanţilor. 

    

 
Sumar Explicaţii / Comentarii / Recomandări : 
In cazul in care proiectul nu este conform, se vor mentiona in clar . 
 
 
Concluzie:   
DALI a blocului de locuinţe sau scării de bloc respectă legislaţia în vigoare şi este 
conformă  
 

 DA    �   NU   � 

                                                 
1 Se pot accepta planşe cu cartuş diferit, dar cu respectarea conţinutului standard şi existenţa 
semnăturilor. 



 

             
 
Prenume NUME expert tehnic independent:              
Funcţie:          
Semnătura:      ________________________ 
Data:               

 
 
 
 


