
                                                                             

 

                                            PLANUL Cladire Inteligenta Energetic              

                                      Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN     

                                             Politici Financiare si Fiscale necesare 

 

       In promovarea eficientei energetice sunt necesare strategii de investitii cu obiective clare si programe 
realizabile,inclusiv prin stimularea financiar-fiscala prin actiuni  legislativ-administrativa si eliminarea barierelor tehnice 
sau economice. 

 
                    1.Cresterea investitiilor în eficienta energetica  
 
Convingerea societatilor,mediului de locuit si autoritatilor administratiei publice centrale si  locale sa investeasca în 
eficienta energetica este cuantificata de catre Echipa PNUD/GEF pe parcursul derularii Proiectului de Finantare a 
Eficientei Energetice în România si absolute necesara in depasirea unor limite sau lipsa de actiune: 
 
Conditii minime Sa fie bine fundamentate din punct de vedere tehnic; Sa contina elemente corespunzatoare 



pentru  ca proiectele 
sa se transforme în 
investitii reale  

economice; propuse de o entitate solvabila din punct de vedere financiar-bancar; sa se 
dovedeasca prioritara fata de alte necesitati investitionale; sa fie sustinute de factori de decizie 
înainte de a fi supusa studiului; sa-si mentina aceasta sustinere si dupa ce trece de faza de studiu.  

Factor de decizie 
entuziast si cu 
putere financiara 

Identifica oportunitatile ca prioritati si solutiile de eficienta energetica bine fondate din punct 
de vedere tehnic si cu elemente economice corespunzatoare.  
Între anii 2003 si 2006 acest lucru a devenit din ce în ce mai usor deoarece piata financiara a 
cunoscut o dezvoltare rapida, iar solutiile financiare neconventionale precum creditul acordat de 
însusi furnizorul de produse, sistemul BOOT (construieste-detine în proprietate-exploateaza-
transfera) si leasing-ul au devenit mijloace frecvent întâlnite.  

Fara  mega-proiecte  Solutii tehnice supradimensionate sau necorespunzatoare din alte puncte de vedere: echilibru cu 
factorii de decizie economica. 

Partener si un  
finantator comercial 

Acord de Principiu care sa specifice ca fondurile necesare vor fi disponibile pentru o investitie, 
înainte de a oferi Asistenta Tehnica pe baza de grant.  

Credit bancar doar  
pe baza situatiei 
financiare  

Nu se considera structura economica a proiectelor de investitie în eficienta energetica pe care le 
finanteaza-investitia va fi restituita din economiile de energie.  

Asistenta tehnica 
neconditionata 

Institutiile financiare creditoare sa  fie interesate de acordarea de credite,corelat cu 
dezideratele bancare.  
 

Abilitati multiple 
bancare, financiare 
si interrelationale 

Procesul de convingere a investitorilor sa aleaga investitia în eficienta energetica înaintea altor 
prioritati de investitie, necesita o combinatie de abilitati umane si cunostinte locale, împreuna cu 
înalte calificari ingineresti, bancare, financiare si altdomenu.  
 

Asociere in  investitii 
multiple 

Fara entuziasm la nivel de autoritati locale locale fata de aceasta modalitate de abordare- 
constrângere la bugetul limitat, restrictiile legale impuse la împrumuturi.Modele de contracte 
ESCO permit sa se  contracteze proiecte de investitii multiple utilizand finantarea de la o terta 
parte; astfel, oportunitatile de a grupa proiecte multiple de eficienta energetica vor fi mai lesne de 
abordat în viitor.  

Credibilitate asistent 
tehnic  

Intelegere la  program de dezvoltare si ca nu exista nici un “program interes ascuns”. 

Consultantii locali Pot presta servicii de buna calitate la preturi scazute  



 Source: Manual de instruire si buna practica - Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare -Fondul Global de 
Mediu (GEF) -Întarirea capacitatii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera prin îmbunatatirea 
eficientei energetice  

                                                                 

                                                 

 

                                                                                                                                                                                            
Source:www.descopera.ro 

 
  
                       2.Modele de politici europene 
 
 
 
 
 
  
  Stimulentele financiare  bine definite si aplicate sunt necesare pentru actiuni concrete in domeniu-exemplu pentru 
reabilitarea termica in Europa(62 de masuri stimulatve utilizate in 21 de tari,fara Romania): 
 
Credite fiscale sau 
granturi 

Pentru audituri energetice ,reducere consum energetic,consultanta 

TVA redus sau zero Consum casnic de caldura,electricitate,gaze sau alti combustibili si achizitii de tehnologii 



Granturi,credite garantate 
sau subventii  

Imbunatatire izolatie termica;incalzire centralizata cladiri multifamilale;utlizare surse 
RES sau cumparare case eficiente energetic(cu consum cu cca. 255 sub standardele 
oficiale) 

Imprumut cu dobanda 
subventionata 

Achizitie echipament casnic,studii pregatitoare,imbunatatire eficienta 

Programe DSM Efectuate de furnizorii de caldura,electricitate,gaze pentru promovare eficienta si 
acoperire costuri 

Ipoteci verzi Pentru proprietarii de cladiri eficiente date de banci,cu dobanzi cu cca 1,5% mai mici 
Reglaj financiar de 
reglementare 

La cresterea pe piata a valorilor imobiliare 

Source:Energy Charter Secretariat-The Road Towards an Energy-Efficient Future 
 

                         
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Source://special4u.ro/ 
 

 
 
 
                       3. Finantarea reabilitarii termice şi modernizare 
 
  Criteriile necesare pentru atractivitatea unei investitii sunt pentru un cost si  durata redusă de recuperare,pentru o 
economie substantiala de energie.Auditul energetic stabileste variante de intervenŃie,cu acoperire financiara, 
privind atât reabilitarea termică, cât şi modernizarea arhitecturală şi funcŃională a construcŃiei. 



  Dupa forma juridica stiuta clădirile sunt in proprietatea: 

-personală, care reprezintă peste 95% din fondul de locuinŃe şi 1% din sectorul terŃiar; 

-publica sau privata a unei unitati administrativ teritoriale sau a statului, adica 5,0% din fondul de locuinŃe şi 
peste 95% din sectorul terŃiar. 
 
Caile pentru obŃinerea fondurilor necesare unei InvestiŃiei Generale în lucrări privind îmbunătăŃirea performanŃelor 
energetice ale clădirilor sunt-[OER]: 

 
Alocarea internă 
de fonduri 
 

AutofinanŃare prin fondul special pentru renovare al asociatei de proprietari. 
Împrumuturile-un credit pe o perioadă stabilită de comun acord cu împrumutatul, în schimbul unei 
serii de plăŃi, aunei dobânzi şi a unor garanŃii de returnare a fondurilor împrumutate. 
Leasingul-pentru utilajele şi echipamentele care intră în soluŃia de modernizare energetică. 
AlocaŃiile din bugetele locale si national ,doar pentru reabilitarea termica a unor cladiri de 
locuit multietajate,conform OUG  nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale,cu modificarile 
si completarile ulterioare 
Propunerile prin audit pot fi: 
-organizatoric pentru confortul interior,  în administrarea şi exploatarea clădirilor şi a instalaŃiilor-fara 
cost; 
-investiŃie redusă în reabilitarea anvelopei şi a instalaŃiilor aferente să se obŃină confort termic cu 
economii de energie şi combustibil importante- cost redus; 
-soluŃii complexe in modificarea structurii anvelopei si instalaŃiilor termice ca pentru clădirile noi -cost 
ridicat.  

Criterii de eficienta: 

-costurile de investiŃie -diferenŃiate pentru fiecare element de construcŃie perimetral (pereŃi 
exteriori, terasă, planşeu peste subsol etc.) pentru a putea evidenŃia performanŃa energetică în raport 
cu valoarea investiŃiei; 
-economiile anuale specifice de căldură ∆∆∆∆Ec [[[[kwh/m2an]]]], realizate în raport cu situaŃia existentă, 
atât pentru întreaga clădire, cât şi pentru un apartament mediu, economiile de combustibil, precum şi 
economiile anuale în lei care s-ar putea face la cantitatea de căldură economisită. 
-durata de recuperare a investiŃiei NR în ani, pentru toate variantele, prin împărŃirea costurilor 



acesteia la economia anuală realizată la cheltuielile pentru încălzire: 
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în care:Cinv – costul lucrărilor de reabilitare [euro ];c – costul specific al energiei termice  
[euro/kWh];Ns – durata estimată de viaŃă a soluŃiei de reabilitare 

FinanŃare prin a 
treia parte 
 

Companie de Servicii Energetice ESCO-asigură asistenŃa tehnică şi fondurile necesare aplicării 
soluŃiilor de modernizare, folosind economiile făcute la cheltuielile energetice ca sursă de finanŃare a 
investiŃiilor: 
-contracte pentru serviciile energetice; 
-contracte pentru serviciile energetice,dar şi întreaga finanŃare. 

Exemplu finantare- Sicomed Bucuresti:Cogenerare- prin sistemul BOOT-pe cheltuiala proprie, la 
locatia clientului;finantatorul recupereaza in timp si poate fi vanduta clientului sau transferata  

Credite bancare Functie de indicele de inflaŃie şi  dobânzile care trebuie plătite în cazul în care total sau parŃial 
 

 
 
 
 
      In vederea cresterii performantei energetice a acestora se instituie masuri speciale pentru reabilitarea termica 
a unor blocuri de locuinte – condominii, realizate în perioada 1950-1990-prin operatiuni realizate în scopul cresterii 
eficientei energetice a cladirii, prin reducerea consumurilor si a pierderilor energetice (Legea nr.260/2006 privind 
aprobarea OUG nr. 187/2005 pentru modificarea OUG nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru 
reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate): 
-izolarea termica a peretilor exteriori, terasei, planseului peste subsol, realizarea sarpantelor si acoperisurilor ori 
repararea sau înlocuirea acestora, înlocuirea sau dublarea ferestrelor si usilor exterioare, repararea, consolidarea si 
zugravirea peretilor exteriori si alte elemente structurale si nestructurale care constituie anvelopa cladirilor;  



-interventii la conductele si armaturile cu pierderi din subsolul/canalul termic aflat în proprietatea indiviza a asociatiei de 
proprietari.  
 

 
Programe anuale de actiuni pentru reabilitarea termica  

 
Criterii de 
includere 

Prioritati: 
a) vechimea constructiei, prioritate având cladirile cu o vechime mai mare;  
b) sistemul constructiv al anvelopei cladirii, prioritate având cladirile realizate din prefabricate din 
beton armat;  
c) pierderile termice ale constructiei în raport cu un consum specific de energie maxim acceptabil, 
stabilit prin normele metodologice;  
d) zona climatica de amplasare;  
e) numarul de apartamente, prioritate având cladirile cu un numar mai mare de apartamente;  

Obligatii  Autoritatiile locale-consilii: 
a) sa constituie comisii pentru eficienta energetica care coordoneaza activitatile; 
b) sa inventarieze toate cladirile care vor fi incluse în programele anuale de reabilitare termica;  
c) sa execute expertiza si auditul energetic al cladirilor inventariate;  
d) sa notifice asociatiilor de proprietari conditiile de eligibilitate si criteriile de selectie, etapele de 
interventie, costul estimat al reabilitarii termice, conditiile de rambursare a costurilor care revin 
asociatiei si modul de finantare a lucrarilor,  
e) sa obtina din partea asociatiei de proprietari hotarârea adunarii generale privind acceptul de a 
include cladirea în programul de reabilitare termica si dovada existentei resurselor financiare pentru 
începerea lucrarilor;  
f) sa puna la dispozitia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului datele si documentele 
necesare fundamentarii programelor anuale 

Unitate de 
management  

Coordoneza: 
a) programele anuale de actiuni pentru reabilitarea termica;  
b) programul Operational pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte - condominii din cadrul 
Programului National de Dezvoltare;  
c) programul de reabilitare termica a anvelopei cladirilor, respectiv a fatadelor, teraselor si a 
tâmplariei exterioare, cuprins în programul “Termoficare 2006 – 2009 calitate si eficienta.”  



Coordonator 
programe 
anuale-primari 

Contractarea expertizarii si auditului energetic, a proiectarii si executiei lucrarilor pentru 
reabilitarea termica a cladirilor de locuit nominalizate în programele anuale se face de catre  
 

Fonduri 
necesare 
pentru 
finantarea 

1.Blocuri de locuinte – condominii:  
a) 34% din alocatii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în 
bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;  
b) 33% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetele locale si din alte surse legal 
constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene;  
c) 33% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si din alte surse legal constituite, inclusiv 
fonduri ale Uniunii Europene- Consiliile locale pot hotarî si preluarea finantarii cheltuielilor ce revin în 
sarcina asociatiilor de proprietari, în functie de starea tehnica a cladirii si de situatia materiala a 
proprietarilor.  
2.Locuinte/cladiri de locuit aflate în proprietatea/administrarea autoritatilor publice, nominalizate în 
programele anuale: 
a) 34% din alocatii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în 
bugetul Ministerului  
Transporturilor, Constructiilor si Turismului;  
b) 66% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetele locale si din alte surse legal 
constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene.  

Opinii-
Patronatul 
Societatilor din 
Constructii  

Dimensiunea optima a stratului de polistiren - 8 cm pentru conservarea energiei si reducere factura 
la incalzire cu pana la 40%; reabilitarea la  doua camere costa o mie de euro,cu amortizarea 
investitiei se face in cinci-sase ani. 

 
  
 

 
                  4.Mecanisme de finanŃare a investiŃiilor pentru promovarea  
                                                      surselor regenerabile de energie  
 
FinanŃarea de programe şi proiecte de investiŃii destinate valorificării RES poate fi asigurata prin surse directe sau 
indirecte,in diferite forme de interoperabilitate:  



 
Fonduri proprii 
ale furnizorilor 
de energie 

Implementare proiecte de investiŃii pentru realizarea, modernizarea, extinderea şi/sau 
dezvoltarea sistemelor de producere a energiei  

Fonduri cu 
destinaŃie 
specială 

Taxe aplicate la anumite categorii de produse din activitatea economică curentă: prin finanŃare 
de la bugetul de stat ,transferul de la bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea 
sistemului energetic şi investiŃii finanŃate de regiile autonome, companiile naŃionale sau cu capital 
majoritar de stat.  

FinanŃare de 
către terŃi 

Prin participarea unui furnizor şi a unui beneficiar pentru finanŃarea unor proiecte specifice de către a 
treia parte: 
-finanŃare de tipul "primul ieşit din afacere", în care economiile realizate în urma implementării 
proiectului pe o perioadă determinată de timp, se folosesc pentru acoperirea costului proiectului;  
-împărŃirea economiilor - se stabileşte că fiecare parte implicată primeşte un procent predeterminat 
din profitul obŃinut prin vânzarea energiei produse, pe o perioadă stabilită iniŃial prin contract;  
-garantarea economiilor/profitului obŃinut - societatea garantează beneficiarului reducerea, cu un 
anumit procent, a costului energiei.  

Mecanisme 
specifice  

De tip BOT, BOO sau F-BOOT: Societate privată pentru investiŃii noi cu derularea  obiectului 
de activitate, până la recuperarea resurselor financiare  

FinanŃarea pe 
bază de grant 

Alocare  resurse financiare de către organisme financiare internaŃionale.  

Stimulentele 
financiare 
speciale 

InvestiŃii interne şi externe : 
-cofinanŃarea de investiŃii specifice;  
-finanŃare de programe de cercetare-dezvoltare-implementare;  
-finanŃare pentru audit energetic în vederea adoptării de decizii pentru implementarea programelor ; 
-asigurarea de mijloace financiare privind creşterea gradului de utilizare a acestor surse de energie.  

GaranŃii şi 
instrumente 
financiare 
specifice 
sistemului 
bancar 

Imprumuturi (cu sau fără garanŃii bancare) de pe piaŃa de capital, obligaŃiuni emise de societăŃi 
interesate sau împrumuturi contractate de la instituŃii financiar-bancare interne sau externe;  
Credite bancare (linii de credit) destinate finanŃării investiŃiei; AcŃiuni sau titluri de proprietate pentru 
participarea persoanelor fizice şi/sau juridice la capitalul social al societăŃii interesate, cu finanŃare 
parŃială sau majoritară la implementarea proiectului. GaranŃiile bancare şi alte facilităŃi de natură 
financiară acordate de autorităŃile centrale/locale reprezintă modalităŃi atractive pentru asigurarea 
finanŃatorului asupra destinaŃiei creditului acordat societăŃilor comerciale. 



 Source: Manual de instruire si buna practica - Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare -Fondul Global de 
Mediu (GEF) -Întarirea capacitatii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera prin îmbunatatirea 
eficientei energetice 
 

 Source:www.luxten.ro 
 
 
       Mecanisme de finanŃare în cadrul EU-25 ,inca,nu sunt comune ca reglementăre,dar se aplică metodologii şi 
instrumente specifice nationale, necesare si în România: 
 
PreŃuri 
practicate  

Producătorul de energie primeşte un ajutor financiar direct sau indirect (la energia produsă şi 
încasată)- 
1.sistemul cotelor- preŃul energiei se stabileşte să asigure concurenŃa reală între producătorii prin 
două mecanisme:  
   -certificate verzi –exista  posibilitatea vânzării energiei la un preŃ determinat de piaŃă;  
   -cererea de ofertă-statul lansează cereri de oferte pentru furnizarea de energie, care se livrează 
societăŃii de distribuŃie pe bază de contract, la preŃul din ofertă. Costul suplimentar rezultat din 
cumpărarea de energie se suportă de consumatorul final, prin intermediul unei redevenŃe speciale.  



2.sistemul de preŃuri fixe -un preŃ specific de cumpărare a energiei, pe care distribuitorul îl plăteşte 
producătorului de energie. Statul fixează o primă (bonus) al cărui plafon este superior preŃului normal 
plătit producătorilor de energie regenerabilă. Dacă preŃul fix este corelat cu preŃul pieŃei de energie nu 
se crează diferenŃe mari între regimul preŃului fix şi al primei fixe. PreŃul sau prima fixă se pot revizui, 
după caz, pentru a influenŃa scăderea preŃurilor.  

SubvenŃii 
pentru investiŃii 
de capital 
 

Marea Britanie-subventii pt cetateni si companii-instalare panouri solare;Spania,Grecia si Suedia-
subventii.  
SubvenŃii sau credite pentru echipamente- functie de tehnologie cu eficienŃă economică pe piaŃă 
(ex. sisteme de module fotovoltaice).  

Măsuri fiscale 
de promovare 

Ajutor pentru:  
-exceptarea sau rambursarea taxelor pentru energie;  
-reducerea cotei TVA la anumite tipuri de energie din surse regenerabile;  
-exceptări fiscale la investiŃii în microcentrale energetice pentru valorificarea surselor regenerabile;  
-instituirea de taxe asupra emisiilor de SO2 şi NO2 destinate, cu prioritate, dezvoltării energiei eoliene 
sau hidroelectrice.  

Sprijin pentru 
cercetare-
dezvoltare  

Promovare, în exclusivitate, sursele regenerabile de energie.  
 

Ajutor indirect- 
dezvoltarea 
diferenŃiată pe 
tip de sursă de 
energie 

Programe de reîmpăduriri, plantaŃii cu creştere rapidă, utilizarea de biocarburanŃi pentru 
promovarea obŃinerii de biomasă, reciclarea deşeurilor:  
-Directiva 2003/30/CE oferă posibilitatea substituirii combustibililor fosili în transportul rutier.  
-proiect Directiva privind taxarea produselor energetice care prevede, între altele, aplicarea 
exceptărilor fiscale pentru sursele regenerabile de energie.  

Mecanismul de 
Joint 
Implementation 

Accesarea de noi surse de finanŃare pentru care România are memorandumuri semnate cu mai 
multe Ńări 

 
   

                     5. Surse de finanŃare pentru  InvestiŃii în domeniul Energiei Termice   



 

Source:www.descopera.ro 

 

Lucrările de investiŃii în domeniul energiei termice intr-o localitate  pot fi finanŃate,iar redevenŃa aferentă 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică prin SACET se constituie sursă pentru 
finanŃarea lucrărilor de investiŃii în sistemul respectiv : 

Fonduri proprii Ale operatorului şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligaŃiile asumate prin 
contractele de delegare a gestiunii 

Credite 
bancare 

Garantate de autorităŃile administraŃiei publice locale, de Guvern sau de alte entităŃi specializate în 
acordarea de garanŃii bancare 

Fonduri 
nerambursabile 

ObŃinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;-taxe speciale, instituite la nivelul 
autorităŃilor administraŃiei publice locale, potrivit legii 

Fonduri 
transferate  

Ca participare la cofinanŃarea unor proiecte realizate cu finanŃare externă, precum şi din bugetele 
unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, cu respectarea legislaŃiei în vigoare 

Sumele 
disponibilizate 

Prin reducerea graduală a subvenŃiilor pentru energia termică furnizată populaŃiei; aceste sume se 
vor utiliza de autorităŃile administraŃiei publice locale, pe bază de studii şi programe pentru 
retehnologizarea, modernizarea şi eficientizarea SACET, avizate de Ministerul AdministraŃiei şi 
Internelor 

Surse 
financiare 

Rezultate din tranzacŃionarea unităŃilor de reducere de emisii de gaze cu efect de seră 

FacilităŃi  InvestiŃiile în SACET beneficiază de facilităŃile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacŃiei. 
FacilităŃile obŃinute se stipulează în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare 



 cu energie termică şi rămân valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia, cu excepŃia adoptării 
unor dispoziŃii legale mai favorabile operatorului 



            



       Source:www.anl.ro 

                 6. Programul naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate   
personală  

Nesustinerea publica a alocarii unor sume foarte mari pentru subvenŃionarea tuturor locuinŃelor proprietate personală 
redimensioneaza bugetul de stat către sprijinirea persoanelor fizice la care starea locativă se degradează cu 
celeritate, conjugându-se şi cu efortul bugetar de reconstruire a caselor distruse în urma inundaŃiilor produse în anul 
2006 în localităŃile riverane fluviului Dunărea, pe teritoriul României-:  
 
SubvenŃie  20% din preŃul pe m2 suprafaŃă construită a locuinŃei, în limita prevederilor bugetare anuale şi în 

limita a maximum 81 m2 arie desfăşurată construită- la finalizarea şi predarea locuinŃelor către beneficiari, 
pentru plata ratelor la creditul ipotecar contractat 

Beneficiari a) tineri căsătoriŃi care la data contractării locuinŃei au fiecare vârsta de până la 35 de ani;  
b) persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinŃelor proprii, 
datorită unor calamităŃi naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaŃi;  
c) persoane şi familii evacuate din locuinŃe situate în construcŃii expuse unui risc major, cum ar fi 
alunecările de teren, seismele, inundaŃiile;  
d) persoane sau familii evacuate şi chiriaşii din locuinŃe ce fac obiectul unor legi de restituire către 
foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului.  

Detalii SubvenŃia se va raporta la costul pe m2 arie desfăşurată construită, limita maximă de 81 m2 si fara 
garaje, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum şi anexele gospodăreşti nelegate structural de 
clădire.  

Conditii 
cumulative 

 

a) titularul contractului de construire a locuinŃei, respectiv membrii familiei acestuia - soŃ/soŃie şi/sau 
copii aflaŃi în întreŃinerea acestuia, nu au deŃinut şi nu deŃin o locuinŃă în proprietate şi nu au primit sprijin 
de la bugetul de stat sub formă de subvenŃii pentru o altă locuinŃă;  
b) este prima locuinŃă pe care o construiesc prin credit ipotecar;  
c) deŃin un drept real asupra terenului pe care se realizează construcŃia. 
d) construcŃia locuinŃei se realizează prin antreprenori specializaŃi.Exceptii: nu deŃin în proprietate o altă 
locuinŃă decât cea afectată în urma unor calamităŃi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se 
fac vinovaŃi, respectiv decât cea din care sunt evacuaŃi.  

Source:OUG nr.51/2006 



 
 
                               7.PiaŃa creditului ipotecar 
                       
                   
   Creditul de consum pe retail sau ipotecar  cunoaşte o dezvoltare necesara in domeniu: decizia de relaxare pe 
partea de creditare adoptată recent de Regulamentul BNR-nr.3/2007 privind limitarea riscului de credit la 
creditele destinate persoanelor fizice, determina o concurenta necesara,deoarece  există o cerere foarte mare, 
pentru proiectele rezidenŃiale, dar si cladirile reabilitate sau construite pe sume medii sau mici,inclusiv pentru tineri 
de un spaŃiu locativ.”Este necesar din partea băncilor şi a statului-prin anumite mijloace de sprijin, precum subvenŃii sau 
alte pârghii instituŃionale”-spun reprezentantii bancilor.  
  Împrumutătorii stabilesc: 
-modalitatea de organizare a activităŃii de acordare şi derulare a creditelor destinate persoanelor fizice şi, după caz, 
condiŃiile de garantare pentru fiecare tip de credit;  
-categoriile de clienŃi eligibili pentru finanŃare;  
-categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, diferenŃiat pe categorii de clientelă, precum şi 
coeficienŃii de ajustare aferenŃi în funcŃie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenŃă ale acestora. 
  
 Este necesar si se doreste  eliminarea plafonului maxim de creditare de 75% din valoarea imobilului pentru 
achiziŃionarea căruia se solicită creditul şi/sau din valoarea devizului estimativ si eliminarea valorii minime a 
garanŃiilor pentru investiŃii imobiliare (care era de 133% din valoarea creditului). 
 
 
                                  8. Fondurile de investitii 
 

  



Source:www.euractiv.ro 

 
 Fondurile de investitii construiesc proprietati  si inchireaza pentru venituri constante; in Europa obtin randamente intre 
3-6%, in Europa de Est intre 5-8%. In Romania pot fi intre 7-10%- [www.euractiv.ro]:Bucuresti(800 si 2.500 
euro/mp, Varsovia, Praga sau Budapesta -1.200 - 5.000) ,Constanta (in est si port la Marea Neagra), Brasov (in zona 
centrala), Iasi (in nord-est), Timisoara si Arad (in vest, aproape de granita cu Ungaria), Cluj Napoca si Oradea (in 
nord-vest)- 

Potrivit PriceWaterhouseCoopers;releva ca  piata imobiliara din Romania este a doua din lume ca atractivitate, dupa 
cea din Manhattan (SUA). 

 


