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                                                           PLAN UL Cladire Inteligenta Energetic              

                                                   Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                                     Surse de  finantare pentru programe pentru  Energie Eficienta si Mediu Curat 

                   «  Scopul politicii energetice a Uniunii Europene ,deci si al Romaniei ,este asigurarea de rezerve 
sigure si ieftine de energie, rezerve care  nu sunt un pericol pentru sanatate si mediu. «  

 

Source://events.montel.no 

Program Actiuni  Beneficiari 



Energie 
inteligenta 

pentru 

Europa 

(EIE)-2007-

2013 –
Termen in 

2007:28 

septembrie 

 

  

Programul Uniunii Europene sprijina strategiile europene din domeniul 
energiei -Obiective: 

a.crestere a eficientei energetice si folosinta rationala a resurselor energetice; 

b.promovare de noi si  regenerabile surse si diversificare energetica; 

c.a promova eficienta energetica si folosi noi si regenerabile surse in transport. 

  ,siguranta in furnizarea energiei, competitivitate si asigurarea protectiei 
mediului. 

In acest mod se poate obtine transparenta si  coerenta   al politicilor  

energetice, inclusiv  parteneriat  cu alte strategii europene.Actiuni si obiective: 

1.SAVE:Eficienta Energetica si Folosirea rationala a resurselor pentru : 

Cladiri Eficiente Energetic ;Perfectiune industriala in energie ;Produse Eficiente 

Energetic ; 

2.ALTENER: Noi si Regenerabile Resurse(RES) - promovarea surselor noi si 

regenerabile de energie pentru : 

Electricitate din  RES ; incalzire/racire din RES ;Casnic si alte mici utilizari de 

RES aplicatii ;Biocombustibili ; 

3.STEER:Energie in Transport pentru : 

Combustibili alternativi si vehicule curate ; Eficienta Energetica in transport ; 

4.Initiative Integrate :actiune combinata pentru : 

Crearea de locale si regionale agentii de energie ;Retea europeana pentru 
actiune locala ;Comunitati durabile energetic ;Bioenergie –initiativa de afaceri 

 ;Initiativa de Servicii Energetice ; Initiativa de educare in Energie Inteligenta ; 

Initiativa de Standarde de produse ; Initiativa de CHP ;Actiune Concertata EPBD 

II. 

Autoritati publice 

Utilitati  

Agentii de 

energie/transport 

Sistem educational 

Investitori 

Societate civila 

Arhitecti 

Asociatii 

profesionale  

Camere de comert    

Grupuri de afaceri  

IMM-uri    
Institutii publice 

centrale si  locale   

Organizatii 

neguvernamentale   

Societati 

Operatori transport 

Media 

Operatori 

Standardizare 

Programul 

Cadru 7 

Programul Cadru 7 (PC7) este principalul cadru de finantare a cercetarii oferit 

de Uniunea Europeana. Este un program multianual care sustine toate 

Asociatii 

profesionale 



(PC)- 
Termen  in 

2007:3 mai 

activitatile de cercetare, dezvoltare tehnologica si demonstrative ale 
Comunitatii Europene .Programul Energie este structurat: 

 1.Cercetare RTD :Hidrogen si comnustibili celula ;Generare electricitate din 

RES ;Producere de combustibili din RES ;CO2 captura si stocaj –tehnologii 

pentru „0‟ emisii in producerea de energie ;Retele mici de energie ;Cunoasterea 

politicii energetice ; 

2.Transport si energieTREN : Generare electricitate din RES ; Producere de 

combustibili din RES ;RES pentru incalzire si racire ;Tehnologii curate ; Retele 
mici de energie ; Eficienta Energetica si Economie ; Cunoasterea politicii 

energetice ; 

Furnizori de 
formare 

profesionala 

IMM-uri 

ONG-uri 

Organisme de 
cercetare 

Organizatii non-

profit 

Societati comerciale 

Protocolul de 

la Kyoto 

Joint Implementation-JI-transferarea si achizitia de unitati de reducere a 

emisiilor (model de actiune SenterNovem prin programul ERUPT) 

Clean Development Mechanism –CDM-mecanism de dezvoltare nepoluanta 

Emission Trading-ET-comercializare emisii 

Autoritati publice 

Agenti economici 

UNDP/GEF 

Energy 

Efficiency 

Financing 

Project 

Call for Offers UNDP/GEF Energy Efficiency Financing Project-The Project 

"Capacity Building for Greenhouse Gas Emissions Reduction through Energy 

Efficiency in Romania" is managed by the United Nations Office for Project 

Services through the United  Nations Development Programme on  behalf of the 

Global Environment Facility 

Societati ,autoritati 
si 

consultanti/auditori 

Fondul de 

mediu  

Proiecte de protectia mediului ,inclusiv proiectele privind promovarea si 

cresterea productiei de energie din resurse regenerabile ,inregistrate la ARCE : 
prin finantarea proiectelor  , care vizeaza si  implementarea echipamentelor ce 

utilizeaza astfel de surse de energie-solara(termic si fotovoltaic) ,eoliana ,din 

biomasa ,,microhidro,pompe de caldura ; conform Protocolul  ARCE-AFM - 

Construirea sau extinderea clădirilor  necesare implementării proiectului, 

inclusiv lucrări de demolare aferente executării  proiectului;  Echipamente de 

monitorizare continua; Retele de utilitati in incinta in care se implementeaza 
proiectul şi aferente implementării  proiectului; Achizitii de utilaje, echipamente 

, instalatii noi, inclusiv costuri de constructii montaj,necesare implementării 

proiectului;   Manopera aferenta proiectului;          minim 50.000 lei, maxim 

20.000.000 lei                                                                

Operatorii 

economici, 
organizaţii 

neguvernamentale, 

autorităţi locale şi 

unităţi de 

învăţământ 

Fondul Finantarea se acorda pentru dezvoltarea sectorului industrial, pentru Societati comerciale 



Roman de 
Eficienta 

Energetica. 

FREE-5 mil 

dolari ,dintr-

un Fond 
Global de 

Mediu 

(acordat de 

BM) –pentru  

in principal 
pentru 

cresterea 

eficientei 

energetice 

transporturi, agricultura, servicii, turism si altele-Suma ce poate fi contractata 
este cuprinsa intre o suta de mii si un milion de dolari, din care 20% trebuie sa 

fie aport propriu. Dobanda practicata este de maximum 6,95%, la care nu se 

mai adauga alte costuri. Solicitantul poate negocia dobanda in functie de suma 

imprumutata, bonitatea clientului si natura garantiilor. 

-Investitiile privind societatile cu capital privat si public-privat vizeaza 
modernizarea proceselor tehnologice, extinderea recuperarii si folosirii 

resurselor secundare de energie si integrarea surselor regenerabile de energie 

in procesele tehnologice. De asemenea se urmareste si promovarea co-generarii 

si tri-generarii de mica si medie putere, dar si folosirea surselor regenerabile de 

energie in scopuri industriale. 
-Municipalitatile trebuie sa considere ca prioritare reabilitarea termica a 

cladirilor publice, reabilitarea sistemelor de incalzire locala si centralizata, 

utilizarea surselor regenerabile de energie pentru producerea de energie 

termica si promovarea pompelor de caldura. Totodata, autoritatile trebuie sa 

aiba in vedere iluminatul public interior si exterior si modernizarea sistemelor 

de alimentare cu apa potabila. 

Deci : «  Exemple de proiecte: modernizări procese tehnologice sau linii 
fabricaţie; cazane şi schimbătoare de căldură; instalaţii de pompare; sisteme de 

încălzire industrială; sisteme de compensare a energiei reactive; compresoare; 

sisteme de co-generare; sisteme de monitorizare a consumurilor energetice 

etc. » 

cu capital public si 
public-privat sau 

institutiile publice 

de interes local sau 

national. 

Proiecte 

practice de 

protectia 
mediului , 

aplicabile si 

in alte locatii 

GEF- aloca Romaniei 15,73 de milioane de dolari.GEF este destinat tarilor in curs 

de dezvoltare -finantatorii GEF sunt Banca Mondiala, Programul Natiunilor Unite 

pentru Dezvoltare (UNDP) si Programul Natiunilor Unite pentru Mediu 
(UNEP) pentru : conservarea  biodiversitatii  si reducerii schimbarilor climatice: 

-3,1 milioane de dolari  pentru proiecte privind biodiversitatea ; 

-peste 12,5 milioane de dolari pentru sectorul schimbari climatice.( Alte doua 

domenii de interes privesc desertificarea si poluantii organici persistenti (POP)-
din noiembrie 2005 ESTE implementat Programul de Sprijin pentru Statele 

Puncte Focale, cu o durata de patru ani ) 

Autoritati 



Investitile  in 
domeniile 

calitatii apei 

potabile si 

epurarii 

apelor uzate 
urbane  

 Pentru investitii privind calitatea apei potabile si respectiv epurarea apelor 
uzate municipale-facilitati noi si/sau reabilitarea, modernizarea extinderea 

celor existente ceea ce va fi foarte dificil de realizat cu tehnologiile disponibile 

care vor necesita resurse finaciare mari si o perioada foarte mare de timp 

pentru realizare-14 miliarde de Euro pana in 2018 

Primarii 

Sursa:www.infoeuropa.ro; www.free.org.ro ; www.energie.undp.ro ;Politicile  nationale ale Autoritatilor; Legislatia in 
domeniu 

 

 

  

  

Source:www.ghiseulbancar.ro 

                        1.Finantare prin Instituţii de credit pentru o Cladire Inteligenta Energetic 

       Compania imobiliara Escop a estimat cu privire la piata bucuresteana ca  la inceputul anului 2007  “ Pretul 
proprietatilor va creste, in urmatorii cinci ani, cu cel putin 50% in functie de locatie si proiect, pe fondul majorarii 

costurilor cu forta de munca in constructii si scumpirii terenurilor”- iar,Run Data Solutions estimeaza -“Preturile apartamentelor 

din Bucuresti au crescut, in primele trei luni ale acestui an, cu 20-25% fata de sfarsitul lui 2006, din cauza impactului 

psihologic al aderarii Romaniei la Uniunea Europeana”.Sau “Piaţa imobiliară va experimenta o explozie în segmentul 

spaţiilor buisness de clasă A!”. 

http://www.freeorg.ro/
http://www.energie.undp.ro/


 

 

 

       Piata de credite ipotecare prin 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,prin care avansul nu va mai fi 

obligatoriu si prin care vor exista modificari ale plafoanelor maxime de indatorare determina o crestere a Cererii de Finantare: 

in prezent, pretul locuintelor pentru clasa medie si medie plus, este cuprins intre 1.000-1800 euro/mp construit.            

 

   Finantarea prin Instituţii de credit,  ca persoane juridice române- bănci;organizaţii cooperatiste de credit;bănci de 

economisire şi creditare în domeniul locativ; bănci de credit ipotecar-se realizeaza conform OUG nr.99/2006 privind 

instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (de transpunere şi implementare a Directivei nr. 2006/48/CE privind 
accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit şi a Directivei nr. 2006/49/CE privind 

adecvarea capitalului firmelor de investiţii şi instituţiilor de credit).Exemplu: 

 

-Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ; 

-Banci cu activitate generala; 
-Societati de Leasing si Servicii Financiare NeBancare. 

 

 Prin Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ- denumite Banci pentru locuinte -se asigura si 

stimularea economisirii şi creditării în sistem colectiv pentru domeniul locative(prima anuala de la stat conform Legii 

nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Source:www.cronicaromana.ro 

 
 

Bănci de 

economisire şi 

creditare în 

domeniul locativ 

Obiect principal de activitate constă în economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul 

locative: 

   1. construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu 

destinaţie preponderent locativă;  

   2. cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decât cele cu 
destinaţie preponderent locativă, cu condiţia să fie folosite ca spaţii locative;  

   3. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune pentru construirea de 

imobile cu destinaţie preponderent locativă;  

   4. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în scopul construirii altor 

imobile decât cele cu destinaţie preponderent locativă, în limita cotei deţinute de spaţiile locative din totalul 

construcţiei poziţionate pe teren;  
   5. viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcţiei cartierelor de locuinţe;  

   6. preluarea unor creanţe legate de realizarea activităţilor prevăzute la pct. 1-5;  

   7. construirea de spaţii comerciale, industriale şi social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcţia 

de locuinţe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la 

satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;  
   8. lucrări în domeniul locativ angajate de chiriaş în scopul modernizării locuinţei;  

Client - persoană fizică sau juridică care încheie cu banca de economisire şi creditare în domeniul locativ un 

contract de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care dobândeşte, ca 

urmare a efectuării depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită 

potrivit clauzelor contractuale  
Activităţi:  

   a) economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ;  

   b) finanţarea anticipată şi finanţarea intermediară, pe baza contractelor de economisire-creditare;  

   c) acordarea de credite pentru activităţi în domeniul locative. 



Stimularea 
economisirii şi 

creditării în 

sistem colectiv 
pentru domeniul 

locativ  

Clientul, persoană fizică cu cetăţenia română şi cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o 
primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu 

o bancă de economisire şi creditare în domeniul locative: 

 -15% din suma economisită în anul respectiv de către client.  

 -nu poate depăşi echivalentul în lei a 120 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca 

Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire.  

 -excepţie -pentru persoanele în vârsta de până la 35 de ani, precum şi pentru cele care au în întreţinere 

copii minori, nivelul maxim al primei de stat nu poate depăşi 150 euro, după cum urmează:  

   a) persoanele în vârsta de până la 35 de ani, fără copii în întreţinere: 135 euro;  

   b) persoanele cu un copil în întreţinere: 140 euro;  

   c) persoanele cu 2 copii în întreţinere: 145 euro;  

   d) persoanele cu 3 sau mai mulţi copii în întreţinere: 150 euro.  
Beneficiere în mod constant de prima de stat,daca contractele de economisire-creditare au o durată de 

minim 5 ani şi este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi 

efectuat restituiri totale sau parţiale din sumele economisite(cu exceptii detaliate la art.315).  

 

 

 

Source:www.energyforum.com 

Banci pentru Locuinte,Banci si Societati de credit ipotecar ce activeaza in domeniu: 

 

Raiffeisen Banca 

pentru Locuinte-
RBL 

Creditele oferite au ca destinaţie : 

1.      -Cumpărare imobile cu destinaţie localativă; 
2.      -Cumpărare de terenuri intravilane pentru contrucţii cu destinaţie locativă; 

3.      -Contrucţie de imobile cu destinaţie locativă; 



4.      -Reabilitare/ modernizare/ consolidare/ extindere; 
5.      -Viabilizare terenuri trecute în intravilan în scopul construcţiei cartierelor de Locuinţe; 

         -Refinanţare credite ipotecare/ imobiliare. 

LOCUINŢA TA economisire creditare- presupune existenţa unei perioade minime de economisire, urmată de 

acordarea unui credit cu dobândă fixă pentru activităţi în domeniul locativ.  

Creditul intermediar pentru LOCUINŢA TA- pentru cei care au 50% din suma contractată dar nu mai au timp 

să economisească 18 luni.  

 

Source:www.railoc.ro 



HVB Banca pentru 
Locuinte 

Source:www.hvblocuinte .ro 

Prin Contractul BAUSPAR economiseşti:”noi îţi calculăm o rată de economisire lunară. După ce ai 

economisit cel puţin 40% din suma dorită, ai posibilitatea să obţii restul de pâna la 60% printr-un 

credit de la banca noastră”: 

-pentru orice persoană fizică cu cetaţenie româna şi domiciliul stabil in România ; 

-pentru activităţi în domeniul locative-construire, cumpărare, reabilitare, modernizare, consolidare, extindere 

locuinţe ;cumpărare terenuri intravilane ;avans pentru obţinerea unui credit ipotecar sau imobiliar. 
Descriere: 

-produs:de economisire-creditare în lei si   susţinut de stat printr-o primă anuală oferită fiecarui client pentru 

sumele economisite în anul curent ;cu dobânzi fixe şi garantate pe toată perioada contractului, astfel încât 

produsul este previzibil pentru client ;daca  economisesti mai mult de 5 ani poti accesa în orice domeniu( sub 5 ani 

prima de stat trebuie folosită în domeniul locativ). 
 

  Baspar AVANTAJ - Ideal pentru cei care vor să obţină un profit foarte bun la economisire- cel mai 

atractiv instrument de economisire de pe piaţă prin dobândă de 3% pe an plus bonus de dobândă de 50% pentru 

primii doi ani, plus prima de stat de 15% din suma economisită anual. 

  Bauspar CONSTANT - Perfect pentru cei care îşi doresc un credit atractiv- cea mai mică dobândă la 
credite de pe piaţă, oferind o serie intreagă de alte avantaje.  

http://www.hvblocuinte.ro/bauspar_avantaj.htm
http://www.hvblocuinte.ro/produsul.htm#prima
http://www.hvblocuinte.ro/bauspar_constant.htm


Banca Comerciala 
Romana  

 Source:www.bcr.ro 
 

Credite in lei si valuta pentru persoane fizice : 
 

CAMIN  EXTRA/SUPER –imobiliar pentru cumparare,construire de locuinte si achizitie de teren din intravilan 

construibil,scos din circuit agricol,pentru constructii,amenajari/modernizari/reparatii de locuinte. 

REZIDENTIAL EXTRA/SUPER-ipotecar pentru efectuarea de investitii imobiliare cu destinatie locativa sau cu 

alta destinatie decat cea locative si pentru rambursare credit pentru investitii imobiliare contacta anterior. 
PUNTE EXTRA/SUPER-pentru proprietari legali de locuinta,in scopul achizitiei/construirii unei alte proprietati 

imobiliare 

Intentia de a deschide banca pentru locuinte. 

Banca Transilvania Creditul Ipotecar este destinat cumpararii, constructiei sau modernizarii de locuinte- Nivelul creditului de 

maximum 75% din costul imobilului/terenului propus; 

Creditul imobiliar este destinat finantarii cumpararii de terenuri, case sau apartamente precum si finantarii 

modernizarilor de locuinte. 



 

Source:www.bancatransilvania.ro          

BRD-Groupe 
Societe Generale 

Ofera un produs de economisire-creditare-Retail-Clienti Corporativi-Investitii: 

Credite Imobiliare-casa,sediu de firma;constructie  un imobil cu destinaţia birou, restaurant, 

clinică privată, pensiune, mini-hotel sau spaţiu commercial; modernizare sau extindere;achizitie 

teren. 

Source:www.brd.ro 

Volksbank 

 

Source:www.vbr.ro           
 

http://www.bancatransilvania.ro/
http://www.vbr.ro/


1.Credit pentru locuinta-Achizitia, constructia sau reamenajarea locuintei- Beneficiari: persoane fizice intre 18 si 
67 de ani (la sfarsitul perioadei de creditare solicitantul nu trebui sa aiba mai mult de 67 de ani), persoane fizice 

autorizate; Garantie: ipoteca pe locuinta 

2.Optimus-Credit pentru cheltuieli curente cu ipoteca-Diverse cheltuieli- Beneficiari: persoane fizice intre 18 

si 67 de ani (la sfarsitul perioadei de creditare solicitantul nu trebui sa aiba mai mult de 67 de ani), persoane fizice 

autorizate ;Garantie: ipoteca pe o locuinta (a solicitantului sau a unei terte persoane) 

Alpha Bank  

 Source:www.alphabank.ro 

 

Alpha Housing - credit pentru locuinta si teren:  

• cumperi sau construiesti o locuinta, o casa de vacanta sau achizitionezi un teren; 
• decorezi sau reamenajezi locuinta actuala; 

• refinantezi un alt credit pentru locuinta contractat la o alta banca; 

• dezvolti propriul proiect rezidential sau achizitionezi mai multe imobile in cadrul proiectelor rezidentiale in 

dezvoltare. 

Modele: 
-ALPHA HOUSING OPTION-credit cu dobanda variabila si o perioada maxima de rambursare de pana la 25 sau 

30 ani permite:  

vanzarea casei achizitionata prin credit, chiar daca este ipotecata in favoarea bancii;obtinerea unui nou credit 

Alpha Housing pentru a-ti cumpara o alta casa. 

-ALPHA HOUSING REFINANCE- un credit prin care poti sa refinantezi un alt credit pentru locuinta contractat la 
oricare alta banca. 

Bancpost Casa pentru locuinta –ofera siguranta si confort- o construiesti, ci si sa o extinzi, consolidezi sau sa o reabilitezi; 

poti sa refinantezi un alt credit pentru investitie imobiliara. 



 

 
Source:www.bancpost.ro 

Romanian 

International  

Bank 

 

Credite pentru: 
   a) achizitionarea, construirea, reabilitarea, consolidarea si extinderea imobilelor 

(locuinte si/sau case de vacanta);  

   b) efectuarea unor lucrari pentru asigurarea cu utilitati a locuintei: electricitate, apa, 

canalizare, gaze, telefon 

   c) achizitionarea de teren si construirea de locuinte /case de vacanta. 
 

 

Source:www.roib.ro 

CEC Va lansa o banca pentru locuinte si o firma de leasing cu finantari de pe pietele internationale-presa.  

 



 

Source:www.cec-sa.ro 
 

1.Investitii imobiliare:Cumpararea de locuinte ;Construirea de locuinte ;Reabilitarea locuintelor ;Consolidarea 

locuintelor ;Extinderea locuintelor ;Cumpararea de terenuri.  

2.Refinantare imobiliara. 

Banca Comerciala 

Carpatica S.A 
Creditul Casa 9- creditare pe termen lung a persoanelor fizice: Achizitia de imobile (inclusiv terenuri 

aflate in intravilan si in circuitul civil) ;Construirea, reabilitarea 

(viabilizarea/consolidarea/modernizarea/amenajarea) sau extinderea imobilelor;Terminarea 

constructiilor aflate in anumite stadii de executie ;Refinantarea creditelor ipotecare/imobiliare 

contractate la alte banci. 

Creditul Extenso: efectuarea de lucrari la locuinta aflata în proprietate personala prin reparatii, 

amenajari, modernizari, instalare centrale termice, aer conditionat, etc.  

http://www.cec-sa.ro/
http://www.cec.ro/index.php?id=173
http://www.cec.ro/index.php?id=174
http://www.cec.ro/index.php?id=175
http://www.cec.ro/index.php?id=176
http://www.cec.ro/index.php?id=176
http://www.cec.ro/index.php?id=176
http://www.cec.ro/index.php?id=177
http://www.cec.ro/index.php?id=178


 

Source:www.carpatica.ro 

Banca 

Romaneasca 

Creditul pentru Casa- utilizari: 

- Cumpararea de locuinte 

- Construirea sau extinderea de locuinte 
- Renovarea locuintei 

- Cumpararea unui teren 

- Refinantarea creditelor cu aceeasi destinatie contractate de la alte banci. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Source:www.banca-romaneasca.ro        

UniCredit Romania Creditul imobiliar si ipotecar STANDARD / PLUS / PRO- Perioada variaza intre 5 - 25 de ani. 

 

Creditul ipotecar si imobiliar pentru constructie, modernizare, extindere si / sau finalizare locuinte si 

case de vacanta in Romania- Perioada variaza astfel: 

· Constructie, extindere, finalizare imobil: 2 – 25 de ani 

· Modernizare imobil: 2 – 5 ani 
 

Creditul imobiliar si ipotecar de refinantare- sold imprumut 

Source:www.unicredit.ro 

ING Bank  

Credit Ipotecar-Achiziţionarea,construcţia sau modernizarea unei locuinţe- de Credite Ipotecare ING. 

  

 
Source:www.ingromania.ro 

ABN-AMRO Credit ipotecar-Suma maximă finanţată: 75% din valoarea proprietăţii. 

 

http://www.banca-romaneasca.ro/


Source:www.abnamro.ro 
 

OTP Bank 
Credite ipotecare de achiziţie-o cumperi, să o constuieşti sau să achiziţionezi teren pentru ea  

Credit ipotecar de construcţii-o construieşti în regie proprie sau cu ajutorul unei firme de construcţii. 

 

Source:www.otpbank.ro 

Piraeus 
Credit ipotecar CASAcum-constructie,modernizare sau cumparare de imobil; 

Credit imobiliar CASA PROSPER- constructie,modernizare sau cumparare de imobil. 

Source:www.piraeusbank.ro 

Romexterra Bank Creditul Ipotecar (construire)-imobil cu destinatie locativa sau cu alta destinatie decat cea locativa in Romania. 



In valoarea lucrarilor finantate se includ si: anexele gospodaresti: bucatarie de vara, garaj, beci,foisor,piscina, 
etc.; lucrarile de viabilizare a terenului: electricitate, apa, canalizare, gaze, telefon, etc.  

Creditul Ipotecar (cumparare) -imobil cu destinatie locativa sau cu alta destinatie decat cea locativa 

(apartament, casa construita, casa de vacanta, teren, teren si constructie, etc.) 

 

Source:www.romexterra.ro 

Egnatia Bank 
Credit imobiliar- pentru : Achizitionarea unui imobil -Construirea unui imobil -Renovarea unui imobil -

Achizitionarea de teren 

 

 
 

 

 

 

 
 

Source:www.egnatiabank-rom.ro 

Banca C.R. Firenze 
Creditul pentru investitii imobiliare SPECIAL CASA- pentru construirea, extinderea, modernizarea sau 

consolidarea locuintelor cu o perioada de rambursare intre 25 si 30 de ani:Construirea de locuinte inclusiv cu 
destinatia de casa de vacanta pe teren intravilan, detinut de solicitantul creditului- Finalizare/ extindere/ 

modernizare/ consolidare locuinte/apartamente inclusiv case de vacanta 

Creditul pentru investitii imobiliare FIRENZE CASA- pentru achizitionarea de locuinte si terenuri 

intravilane rambursabil in 30 de ani: locuinte (apartamente, case, vile) pentru uz personal sau de terenuri 

situate in zone intravilane.m poti sa-ti doresti mai mult! Noi facem orice pentru casa ta! 
Creditul SPECIAL CASA de la Banca C.R. de executie 

 



 

Source:www.bancacrfirenze.ro 

Credit Europe Bank 

S.A. 
Creditul imobiliar All inclusive - pentru finantarea achizitiei de:  teren (extravilan, intravilan: de construit, 

agricol, forestier)-constructie (finalizata sau "la rosu")-apartament (nou sau vechi) 

 

 

Source:www.finansbank.ro  



Domenia Credit 

 
Source:www.domenia.ro 
 

1.Creditul ipotecar pentru renovare/finisaj locuinţă -renovare de locuinţe cu destinaţia reşedinţă şi / sau de 

închiriere in scop rezidenţial şi pentru finisarea de case în stadiu de construcţie "la roşu" (care să permită 

intabularea construcţiei în cartea funciară);necesar a fi proprietar sau co-proprietar al imobilului respectiv; 

2. Creditul ipotecar pentru construire de locuinţă -construire de locuinţe cu destinaţia de reşedinţă;necesar 
ca terenul în proprietate şi fonduri suficiente pentru a ridica fundaţia.Proceduri: 

-Creditul Domenia pentru construirea unei locuinţe într-un ansamblu rezidenţial ; 

-Creditul Domenia pentru construirea unei locuinţe cu o societate de construcţii ; 

-Creditul Domenia pentru construirea unei locuinţe în regie proprie.  

3. Creditul ipotecar pentru achiziţie de teren –constructie  locuinţă. 

 

                                



                           2.Finantare prin Operatiuni de  Leasing Imobiliar pentru Cladiri 

 

  “Leasingul reprezinta o forma moderna de finantare care implica transferarea catre Utilizator a dreptului de 

folosinta impreuna cu toate riscurile si  beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul  
finantarii, in schimbul unei plati periodice numita rata de leasing”-pozitie sustinuta in activitate si de Asociatia de 

Leasing si Servicii Financiare NeBancare si Asociatia Societatilor de Leasing din Romania. 

   Norme de functionare conform OG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing,cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

 

Operaţiuni de 
leasing 

Intre:locator/finanţator(o societate de leasing, persoană juridică română sau străină-ce  transmite 
pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este celeilalte părţi), 

denumită utilizator(persoană fizică sau juridică, română sau străină), la solicitarea acesteia, contra unei plăţi 

periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să 

respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori 

de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul 
perioadei de leasing, dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile asumate prin 

contract.  

Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţă 

îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe bandă audio şi video, a pieselor de teatru, 

manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de autor.  

Rata de leasing Reprezintă:  

   - în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi a dobânzii de leasing. Dobânda 
de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piaţa românească;  

   - în cazul leasingului operaţional, , cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în 

vigoare şi un beneficiu stabilit de părţile contractante. 

Contractul de 

leasing 

Cuprinde minimum următoarele elemente:  

   a) părţile în contractul de leasing:  locatorul/finanţatorul; utilizatorul;  

   b) descrierea exactă a bunului care face obiectul contractului de leasing;  

   c) valoarea totală a contractului de leasing;  
   d) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora;  

   e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;  



   f) clauza privind obligaţia asigurării bunului.  

Modele de 
contract 

A.Contract de leasing financiar-prin Legea  nr. 571/2003 – Codul Fiscal,indeplineste cel putin una dintre 
urmatoarele conditii: 

-riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului – obiect al contractului – sunt transferate 

utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;  

-prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului, catre utilizator la momentul expirarii 

contractului;  

-perioada de leasing depaseste 75% din durata normala de utilizare a bunului, perioada de leasing incluzand 
orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit. 

 

B.Contract de leasing operational care nu indeplineste conditiile contractului de leasing financiar. 
 

C.Contract de leasing intern-tip financiar sau operational, incheiat intre doi rezidenti.  

 

D.Contract de leasing extern (cross-border)-tip financiar sau operational, incheiat intre un 

locator/finantator non-rezident si un utilizator rezident. 

 

 

 

 

 

 

Source:www.adevarulonline.ro 

   Societati de Leasing si Instituţii financiare nebancare ,conform OG nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale(persoană juridică constituită cu scopul de a desfăşura, cu titlu profesional, activităţi de creditare şi ale căror 

surse de finanţare provin din resurse proprii sau împrumutate de la instituţii de credit, de la alte instituţii financiare)care 

functioneaza in domeniul imobiliar: 



Romstal 
Leasing 

 

Source:www.romstal-leasing.ro 

Romstal Leasing -companie ce aparţine grupului Romstal, pentru leasingul financiar imobiliar:avans: 5-

50%;perioada maxima: 12 - 96 luni;taxa de management: 2%. 

Bunuri finantabile: Imobile, apartamente, case, spatii comerciale sau terenuri. 

BCR Leasing Valoare intrare bun: min. 100.000 EUR -Avans: 10–50% (minim 0% in cazul contractelor de sale-and-lease-

back) -Perioada contractului : 12-120 luni  

 

 

Source:www.bcr.ro 

Credit Europe 

Leasing 

Produse si servicii: de laautoturisme si vehicule comerciale, la toata gama de echipamente  

(pentru industria alimentara, industria farmaceutica, industria metalurgica,  
mase plastice), echipamente tipografice, aparatura IT, imobiliare 

etc.Source:www.crediteuropeleasing.ro 

Immorent RO  Leasing imobiliar pentru -Societăţi din domenii de comerţ, logistic şi industrial -Societăţi de prestări-servicii 



şi liber profesionişti 
Achizitii:Clădiri de birouri şi comerciale -Hale şi parcări industriale -Centre comerciale de specialitate şi centre 

de vânzări -Clădiri industriale -Clădiri publice 

 

Source:www.immorent.ro    

Piraeus 

Leasing 

Romania 

Leasingul se aplica unei game largi de bunuri mobile precum vehiculele, echipamente industriale si linii de 

productie, echipamente medicale, computere si echipamente de telecomunicatii, mobilier pentru birouri si 

magazine, imobile.Source:www.piraeus-leasing.ro 

Provident 

Financial 
Romania 

Imprumuturi-Source:www.provident.ro 

Alpha Leasing 

Romania IFN 
Politica de finantare:bunuri mobile diverse, precum vehicule (autoturisme si alte mijloace de transport), 

echipamente dintre cele mai diverse (IT si echipamente electronice, echipamente industriale, aparatura 
medicala, mobilier de birou etc). 

 

http://www.immorent.ro/
http://www.alphaleasing.ro/vehicule.aspx
http://www.alphaleasing.ro/echipamente.aspx


Source:www.alphaleasing.ro 
TBI Leasing TBI Leasing finanteaza achizitia de spatii imobiliare, de resedinta – apartamente sau vile, comerciale, spatii 

de birouri, hale, depozite etc .Source:www.tbileasing.ro 

UniCredit 
Leasing 

Corporation 

IFN S.A.  

One of the most important lessors on the equipment leasing market – with 30% market share – can finance 
leasing projects in varied domains such as agriculture, food industry, constructions, wood manufacturing, 

metal manufacturing 

 

Source:www.unicreditleasing.ro 

Volksbank 

Leasing 
Romania IFN 

S.A. 
Sistem de leasing pentru utilaje de construcţii –Source:www.vbleasing.ro 

 

 


