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Credite verzi 
     pentru un mediu sănătos



Credite verzi pentru 
persoane fizice

Creditul poate fi utilizat pentru achiziția de 
tehnologii performante, care economisesc energie, 
apă sau utilizează resurse regenerabile de energie

Tehnologiile casnice care îndeplinesc următoarele standarde de 
performanță sunt eligibile pentru a fi finanțate :

• Frigidere și congelatoare
• Aparate de aer condiționat
• Sisteme de iluminat cu LED
• Centrale termice în condensație pe gaz
• Centrale termice pe biomasă
• Boilere pentru apă caldă
• Ferestre și uși tip termopan
• Izolare termică cu materiale ”solid” și panouri sandwich
• Pompe de căldură: COP 4,3
• Sisteme solare pentru apă caldă
• Panouri solare fotovoltaice
• Sisteme de măsurare și control al energiei, cum ar fi contoare inteli-

gente, contoare de căldură, apă, sisteme de management al energiei, 
sisteme auxiliare de economisire a energiei.

• Sisteme și tehnologii de economisire a apei, cum ar fi instalații de 
epurare a apelor reziduale de mici dimensiuni, sisteme de reutilizare a 
apei, sisteme de colectare a apei de ploaie, instalații de tratare a apei, 
contoare de apă, sisteme de robinete pentru economisirea apei și in-
stalații de reducere a presiunii.

www.AuroraCredit.ro

CONDIȚII DE CREDITARE:

Avans:                      5%
Valoarea creditului: 15.000 – 100.000 Lei
Termen:                    până la 60 luni
Garantat cu ipotecă imobiliară, echipamente, giranți etc.

DETALII



Credite verzi pentru 
persoane juridice

Creditul poate fi utilizat pentru achiziția de 
tehnologii performante, care economisesc energie, 
sau utilizează resurse regenerabile de energie

Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:

• Energia eoliană, uzual exprimat – energia vântului
• Energia solară
• Energia apei
• Energia hidraulică, energia apelor curgătoare
• Energia mareelor, energia flux/refluxului mărilor și oceanelor
• Energie potențială osmotică
• Energia geotermică, energie câștigată din căldura de adâncime a 

Pământului
• Energie de biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz

Toate aceste forme de energie sunt, în mod tehnic, valorificabile putând 
servi la generarea curentului electric, producerea de apă caldă, etc

www.AuroraCredit.ro

CONDIȚII DE CREDITARE:

Avans:                      15%
Valoarea creditului: 5.000 – 250.000 Euro
Termen:                    până la 96 luni
Garantat cu ipotecă imobiliară, echipamente, 
bunuri viitoare etc.

DETALII

Sunt eligibile afacerile active pe piața din România de minim 1 an, care 
doresc să investească în:

• echipamente, sisteme și dezvoltare de noi procese care permit         
reducerea consumului de energie electrică sau pentru încălzire. 

• Achizitionare și instalare echipamente sau sisteme ce utilizează       
resurse regenerabile de energie (fotovoltaice, solare, biomasa,etc).



Credite verzi pentru 
administrații publice

Finanțăm proiecte municipale 
de eficiență energetică

Tipul investițiilor: 
Clădiri publice cu menire socială, cum ar fi scoli, grădinițe, spitale, dar și 
proiecte de iluminare stradală

Finanțarea poate fi utilizată pentru măsuri de conservare a energiei, 
urmare a renovării clădirilor publice precum și modernizării iluminatului 
stradal.

Măsurile eligibile pot include:
• Renovarea generatoarelor de căldură existente
• Instalarea de puncte termice individuale
• Termoizolarea clădirilor, podurilor, țevilor
• Înlocuirea ușilor și ferestrelor cu alternative eficiente din punct de   

vedere energetic
• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și/sau mercur cu LED

Obiectivele finanțării :
• Renovarea obiectelor de menire socială cu scopul de a reduce       

consumurile de energie și de a crește durata de viață a clădirilor
• Economii anuale de energie de aproximativ 35-40%
• Beneficii de mediu, cum ar fi reducerea emisiilor de CO2, oxizi de 

azot, dioxid de sulf și praf
• Economii anuale de aproximativ 25% din costul investiției
• Dezvoltarea de practici bune de achiziții și implementare a proiectelor

www.AuroraCredit.ro

CONDIȚII DE CREDITARE:

Avans:                      15%
Valoarea creditului: 5.000 – 250.000 Euro
Termen:                    până la 96 luni
Garantat cu ipotecă imobiliară, echipamente, 
bunuri viitoare etc.

DETALII
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