
Conform statisticilor 
portalului Realist.md, 
acest criteriu este luat în 
considerare de 70% din 
cei care doresc să 
cumpere o casă. Prin 
urmare, vă prezentăm 
cinci sfaturi utile cu privire 
la planificarea bugetului:

Recesiunea economică 
s-a încheiat, dar trăim în 
continuare în realitățile 
pieței, unde un factorul 
”preț” are o pondere 
semnificativă în 
ochii cumpărătorilor



la figurat, nu încercați să mușcați
 mai mult decât puteți înghiți

Acest vechi semn este un principiu excelent pentru menținerea „sănătății” financiare, atât în viața 
de zi cu zi, cât și atunci când ne confruntăm cu decizii mai serioase, cum ar  ficumpărarea unei 
case. Când începeți să căutați locuințe, fiți cât se poate de realist: analizați situația Dvs. 
financiară „cu o dependență” pentru a vedea cum puteți plăti efectiv pentru aceasta.

Luați în considerare veniturile
 Dvs. curente, nu cele de mâine

Pe vremea creșterii economice, când 
părea că lucrurile vor merge doar în 
ascensiune, nu atât de mulți oameni au luat 
decizii economice, bazându-se pe o 
creștere viitoare a salariilor sau pe faptul că 
vor găsi un loc de muncă cu un nivel mai 
mare. Cu toate acestea, odată cu debutul 
crizei, multe dintre veniturile lor au scăzut, 
iar unii chiar și-au pierdut locul de muncă, 

rămânând cu rate împovărătoare. Chiar 
dacă sunteți tineri, iar creșterea 
bunăstării financiare pare să fie cel mai 
probabil scenariu, ar trebui să luați în 
considerare întotdeauna opțiunea 
„fallback”, acest lucru vă va ajuta la 
evitarea surprizelor neplăcute. 



Gândiți-vă la
 costurile suplimentare

Cumpărarea unei case este de obicei o 
„operațiune” mult mai costisitoare decât 
pare la prima vedere. Pe lângă costurile 
evidente - plăți lunare, plată anticipată, 
taxe notariale etc. - faptul că deveniți 
proprietar implică unele costuri 
suplimentare. Deci, indiferent dacă 
intenționați să vă mutați într-un 
apartament nou sau vechi, în cele mai 

multe cazuri veți avea nevoie de bani 
pentru amenajarea și / sau pentru 
reparații, care pot  finecesare. Chiar și 
lucruri aparent banale - cum ar fi, de 
exemplu, punerea în funcțiune a unui nou 
sistem de încălzire sau instalarea unui 
interfon - toate acestea duc la o creștere 
a „facturii de plată” finale.

Luați în considerare 
și scenariile negative

Când efectuați calculele bugetare 
pentru achiziționarea de bunuri 
imobiliare, vă recomandăm să vă 
imaginați și o serie de scenarii negative, 
cum ar fi, de exemplu: unul dintre soți își 
pierde locul de muncă. Oricât de 
neplăcut ar părea, ar trebui totuși să se 
țină cont de un scenariu similar. Pentru a 
nu  fiîntr-o situație de insolvență, 

următorul principiu poate contribui la 
asigurarea că un salariu la nivelul familiei 
este suficient atât pentru o contribuție 
lunară, cât și pentru asigurarea nevoilor 
minime de trai.
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Luați în considerare posibilitatea

 apariției unui nou
 membru al familiei

Când sunteți tânăr și tocmai ați 
început o familie, situația dvs. 
financiară se poate schimba. Acesta 
este un alt motiv de a monitoriza 
foarte atent, astfel încât suma de plată 
pentru locuințe să nu atingă maximul 
posibilităților dvs. financiare. Mai mult 
ca atât, dimensiunea plății ar trebui, 
dimpotrivă, să vă permită să 
economisiți bani în fiecare lună.



Conform statisticilor portalului Realist.md, importanța locației 
a crescut în ochii potențialilor cumpărători în ultimii ani, iar 
cota sa de astăzi este de aproximativ 60%.  Deoarece decizia 
de a cumpăra imobile în sine, alegerea locației este foarte 
emoțională, mulți de exemplu, ar dori să cumpere imobile în 
zona în care și-au petrecut copilăria. Cu toate acestea, există 
mai multe aspecte practice care trebuie luate în considerare:



Deși sunt considerate separat, prețul 
și locația imobilelor sunt, de fapt, doi 
factori care sunt strâns legați: cu cât 
este mai bună zona, cu atât vor  fimai 
mari prețurile locuințelor. În municipiul 
Chișinău, cea mai mare diferență în 
prețul imobilelor se observă de la 
zonă la zonă: cererile vânzătorilor 
pornesc de la 500 de euro pe metru 

pătrat și ating valori mai mari de 1.600 
de euro. Aceste diferențe sunt de 
fapt, favorabile pentru cumpărători, 
deoarece toată lumea cel puțin 
teoretic, are șansa de a găsi ceea ce i 
se potrivește cel mai bine.

Apropierea de locul de muncă, precum și de alte facilități-cheie de 
infrastructură la care este accesat zilnic (cum ar  fio școală, o grădiniță etc.), 
este un aspect care va avea un impact semnificativ în viața de zi cu zi. Mai ales 
în cazul în care traficul devine o problemă din ce în ce mai acută, este 
recomandat să vă deplasați (pe cât posibil) cât mai aproape de locul de 
muncă (dar nu numai), astfel încât să reduceți timpul irosit pe drum.



Strâns legată de ideea prezentată mai sus este accesul 
la transportul public, adică la stațiile de autobuz, 
troleibuz și microbuz. Acest punct poate  fio problemă 
reală în zonele în care a fost realizată o construcția 
intensivă de locuințe în ultimii ani.



Atunci când alegeți zona în care veți locui, ar trebui să vă gândiți și la 
„facilitățile sociale” disponibile acolo. Apropierea de magazine și / sau 
centre comerciale este un aspect important, deoarece distanțele 
considerabile între diferite puncte complică procesul de achiziții obișnuite, 
mai ales dacă nu aveți o mașină (dezvoltarea comerțului cu amănuntul 
modern a dus la dispariția multor magazine). La fel de importantă este și 
apropierea de farmacii, clinici sau spitale. Prezența spațiilor verzi și 
apropierea de parc este un punct important în favoarea alegerii proprietății, 
mai ales dacă aveți o familie sau urmează să o creați.

Un alt aspect important, mai ales dacă 
aveți copii, este desigur nivelul de 
securitate oferit în diverse complexe 
rezidențiale. În general, zonele care sunt 
percepute ca fiind zonele cu cel mai 
scăzut nivel de securitate sunt acelea în 
care prețurile locuințelor sunt cele mai 
mici, în timp ce complexele rezidențiale 
foarte cotate sunt caracterizate printr-o 
securitate sporită. Cu toate acestea, în 
acest caz, separarea simplă de alb și 

negru nu funcționează, în realitate 
totul se poate dovedi diferit, așa că, 
înainte de a vă pronunța categoric 
împotriva unei zone specifice, se 
recomandă să discutați cu oameni 
care locuiesc acolo.



După toate cele spuse, locuințele situate la 
periferie au propriile avantaje. O dovadă în 
acest sens este formarea de comunități la 
periferia Chișinăului. Un avantaj important al 
acestei alegeri este liniștea: există cumpărători 
care sunt interesați să se stabilească într-o 
astfel de comunitate, deoarece vor să trăiască 
departe de agitația orașului. Al doilea avantaj 
important este de natură practică: 
concentrându-vă pe marginea orașului, 
pentru banii pe care îi aveți la dispoziție, vă 
puteți permite să cumpărați o locuință cu o 
suprafață mai mare - sau, de ce nu, - chiar o 
casă! Perspectiva de a trăi la periferie este 
deosebit de atractivă pentru familiile cu copii, 
deoarece există posibilitatea de a oferi 
copiilor o viață mai liniștită și mai sigură.



Tip de locuință: 
opțiuni pentru alegere

Înainte de a merge „la vânătoare”, 
va trebui să decideți ce fel de 
locuință căutați - acest lucru nu 
înseamnă că după ce veți 
cunoaște mai bine realitățile 
pieței, nu veți putea să vă 
răzgândiți!

Când vine vorba de alegerea 
unui anumit tip de proprietate 
imobiliară rezidențială, va 
trebui, în general, să decideți 
câteva aspecte de bază:



Cele două categorii principale de imobile rezidențiale, 
între care trebuie să alegeți, sunt apartamente și case 
(sau vile). Există, desigur, opțiuni intermediare cum ar  fi
apartamente pe teren, de dimensiuni reduse a căror 
suprafață este comparabilă cu suprafața unui 
apartament dintr-o clădire de apartamente, iar 
dimensiunea parcelei personale disponibile este 
foarte mică. În general, alegerea dintre aceste două 
opțiuni depinde în mare măsură de dimensiunea 
bugetului, deoarece datorită costului adăugat al 
terenului, casele sunt mai scumpe decât apartamentele 
situate în aceeași (aproximativ) zonă geografică. De-a 
lungul timpului, această problemă se agravează în 
zonele în care lipsa de terenuri pentru construcție și 
prețuri ridicate au dus la o schimbare a construcțiilor 
de case (complexe de case) și vile către periferie. Cu 
toate acestea, cumpărarea unei case, de regulă, este o 
soluție mai costisitoare, motiv pentru care tranzacțiile 
pentru achiziționarea de apartamente în general sunt 
mai populare.



Acest aspect se află și sub influența 
decisivă a bugetului și urmează alți 
factori importanți, cum ar  finevoile și 
dorințele Dvs și ale familiei Dvs. 
Statisticile arată că mun. Chișinău are 
cea mai mare cerere pentru 
apartamente cu o cameră, dar în ultimii 
ani sunt solicitate și apartamente cu un 
dormitor și trei dormitoare (în multe 
cazuri, costul lor se încadrează în limita 
superioară de 50.000 de euro, stabilită 
ca parte a programului Prima Casă). În 
clădirile de apartamente construite 
înainte de anii 2000, dimensiunea 
spațiului de locuit variază de obicei în 
intervalul de aproximativ 45-55 de metri 
pătrați (pentru apartamente cu două 
camere) și de 55-80 de metri pătrați 
(pentru apartamente cu trei camere).

Dacă aveți o familie iar bugetul permite, 

ar  fide preferat desigur să achiziționați 
un apartament cu trei camere sau chiar cu 
patru camere. Mai mult, în cazul clădirilor 
rezidențiale vechi, acest tip de 
proprietăți imobiliare este mult mai ieftin 
(în raport cu zona). Conform datelor 
disponibile de la Realist.md, prețul mediu 
pe metru pătrat solicitat pentru un 
apartament cu o cameră din mun. 
Chișinău este cu 20% mai mare decât 
costul pe metru pătrat într-un 
apartament cu patru camere, cu 10% mai 
mare decât într-un apartament cu trei 
camere și cu 6,5% mai mult decât într-un 
apartament cu două camere. În ceea ce 
privește apartamentele din clădirile noi, o 
astfel de discrepanță nu se aplică, prețul 
pe metru pătrat este direct proporțional 
cu suprafața.



Alegerea dintre un apartament nou și 
unul vechi (într-o măsură mai mică, o 
casă nouă și una veche) a devenit mai 
accesibilă în ultimii ani datorită 
construcției active a unor complexe 
rezidențiale noi. Conform datelor 
Realist.md, prețurile locuințelor din 
clădirile vechi sunt încă destul de 
apropiate de prețurile apartamentelor 
din complexele rezidențiale noi.

O diferență notabilă între cele două 
segmente de piață poate  fiînsă 
observată ca urmare a influenței 
factorului de locație. Acest lucru se 
datorează faptului că construcția 

multor noi complexe rezidențiale s-a 
dezvoltat în zone apropiate de 
periferia orașului, unde existau (mai 
multe) terenuri disponibile pentru 
construcție la prețuri mai mici. Cu 
toate acestea, în ultimii ani, au început 
să apară un șir de proiecte de 
construcții noi, caracterizate prin 
avantajul de a  fiamplasate în sectorul 
Centru.



Cu sau 
fără reparație?

Dacă sunteți predispus să achiziționați un 
apartament într-o casă veche, atunci va trebui 
să se ia o altă decizie. Ambele opțiuni au 
desigur, avantajele lor. Apartamentul care este 
într-o stare bună, cu comunicații care 
funcționează bine, vă va ajuta să evitați mult 
efort și timp atunci când deveniți proprietarul 
său. Pe de altă parte, însă, această soluție este 
mai scumpă: de exemplu, un apartament 
renovat poate  ficu 2.000-4.000 de euro mai 

scump decât unul similar ca dimensiune, dar 
care necesită perfecționare (aceste 
diferențe, desigur, nu sunt decisive, 
poziționarea din punctul de vedere al prețului 
având și o importantă componentă subiectivă 
din partea proprietarului).

După ce ați făcut o alegere în favoarea unui 
apartament fără reparații și ulterior v-ați 
ocupat de cheltuielile proprii „amenajarea” 

(după bunul plac), probabil veți putea 
economisi o parte din această sumă - cât 
de mult, depinde de cantitatea de muncă 
care trebuie depusă. Cu toate acestea, nu 
uitați de timp și efort, a căror investiție 
presupune această opțiune!



Achiziționarea unui apartament implică, de asemenea, o alegere în 
ceea ce privește etajul. În cazul clădirilor vechi, cele mai populare sunt 
apartamentele situate între primul și ultimul etaj. (Popularitatea scăzută 
a acestuia din urmă se datorează riscului scurgerii acoperișul clădirii, 
pe de o parte, iar pentru primul etaj, datorită traficului intens, dorinței 
de a evita apropierea subsolului și frica de furturi). Cu toate acestea, 
apartamentele de la primul și ultimul etaj au un avantaj foarte important 
pentru cumpărător, și anume costul: diferența de preț poate  fide până 
la 10% în comparație cu apartamentele similare situate la etajele 
intermediare.

În cazul achiziționării unui apartament în complexe rezidențiale noi, 
amplasarea unui apartament la parter sau la ultimul etaj poate  fiun 
avantaj real. Așadar, există proiecte în care apartamentele la parter sunt 
dotate cu grădină, ceea ce sporește mult atractivitatea acestui produs 
imobiliar – mai ales pentru cei care visează de a avea, într-o zi, o casă la 
curte. De asemenea, apartamentele situate la ultimul etaj pot include o 
mansardă și, în același timp, prețul acestora nu diferă foarte mult de 
prețul apartamentelor obișnuite. Astfel, cu același buget, veți avea mai 

multe spații rezidențiale, sau cel puțin o debara mare. În complexele 
rezidențiale de lux, apartamentele situate la ultimul etaj, adică 
penthouse-uri - sunt cotate mai mult.



Imobiliare rezidențiale
 „non-standarde”

În procesul de găsire a locuințelor, 
este posibil să întâlniți și opțiuni „non-
standard” care vor părea extrem de 
atractive din punct de vedere al 
factorului preț. Exemple de astfel de 
imobile rezidențiale sunt 
apartamentele situate la subsol, 
precum și cele situate la mansardă (în 
clădiri noi, dar pot  fiamplasate și în 
case vechi). În primul caz, trebuie 
acordată o atenție deosebită stării de 
comunicații (canalizare, alimentare cu 
apă, cablaj electric) iar în al doilea caz 
- izolării acoperișului.



Împrumuturile standard reprezintă azi o alternativă cât se poate de viabilă, mai 
ales în contextul reducerii graduale a fondurilor alocate pentru Prima Casă.

Ofertele de ipotecare standard variază, în mod evident, de la bancă la bancă, 
însă iată cîteva aspecte de care trebuie să ții cont:

De la lansarea programului Prima Casă, 26 martie 2018, acesta a concurat 
serios ofertele standard ale băncilor, datorită costurilor sale mai reduse. În 
ultimii ani însă, băncile au lansat pe piață produse mai accesibile, la costuri 

comparabile cu cele ale programului guvernamental.



În momentul de față, cea mai 
importantă diferență între un 
credit standard și unul de tip 
Prima Casă o constituie 
avansul: astfel, dacă în cazul 
unui împrumut ce 
beneficiază de garanția 
statutului cel mai mic avans 
acceptat este de 10%, 
pentru celelalte oferte din 
piață cerințele pornesc de 
la un minimum de 25%. 
Pentru o locuință de 50.000 
de euro, această diferență 
echivalează cu un plus de 
(cel puțin) 7.500 de euro pe 
care ar trebui să-l scoateți 

din buzunar. Deși poate 
părea destul de restrictivă, 
această condiție impusă 
de către bănci are, de fapt, 
un avantaj pe termen lung: 
cu cât împrumutați mai 
puțin, cu atât veți avea mai 
puțin de rambursat, iar asta 
înseamnă că veți plăti mai 
puține dobînzi și că veți 
putea lichida creditul mai 
repede.



De cele mai multe ori, dobânda practicată pe acest 
segment de piață este variabilă; la acești indici se adaugă 
o marjă fixă de dobândă – aceasta variază de la bancă la 
bancă și de la produs la produs; Ipotecile fiind acceptate 
pe o perioadă de pînă la 20 de ani.
Caracterul variabil al dobânzii reprezintă un motiv în plus 
pentru care ar trebui să fiți deosebit de atenți la cât 
decideți să împrumutați de la bancă, întrucât este probabil 
ca indicatorii menționați, să consemneze creșteri.

Încercarea băncilor de a oferi alternative competitive la 
creditele de tip Prima Casă face ca, în momentul de față, 
dobânzile pentru împrumuturile standard să fie 
comparabile cu cele practicate în cazul creditelor co-
garantate de către stat; astfel, cele mai bune oferte din 
piață variază în jurul unei DAE (Dobîndă Anuală Efectivă) de 
10%.



Gradul de îndatorare se referă la ponderea reprezentată de rata lunară în 
venitul total al celui (sau celor) care contractează un credit. Gradul de 
îndatorare a gospodăriilor casnice în 2018 a atins nivelul de 9,2 la sută din 
Produsul Intern Brut (PIB), iar în 2019 s-a apropiat de 11% din PIB, ceea ce 
este de 5 ori mai mult decât acum 15 ani în urmă”. Totuși gradul de 
îndatorare a gospodăriilor casnice din Republica Moldova este de șase 
ori mai mic decât media europeană și de aproape două ori mai mic decât 
media țărilor din regiune.

Perioada de rambursare a creditului este invers proporțională cu suma 
pe care o veți avea de achitat lunar către bancă. De aceea, dorința de a 
beneficia de o rată cât mai mică îi face pe cei mai mulți să opteze pentru 
perioada maximă de rambursare a unui credit, respectiv 20 de ani. 
Împrumuturile contractate pe o perioadă mai scurtă sunt însă mai 
avantajoase, totalul dobânzii fiind considerabil mai mic. Stabilirea unui 
raport optim între valoarea ratei și perioada de rambursare depinde, 
bineînțeles, ține de Dvs. – și de disponibilitatea de plată.



· soțul/soția nu deține în proprietate exclusivă 
sau împreună cu alți membri ai familiei, cu excepția 
beneficiarului, nicio locuință în decursul ultimelor 12 
luni până la data solicitării de finanțare prin Program 
și nu au în derulare un credit ipotecar;

Beneficiar al programului de stat ”Prima Casă” 
poate  fiorice cetățean al Republicii Moldova cu 
vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani la momentul 
solicitării creditului ipotecar.

· care nu dețin în proprietate exclusivă sau 
împreună cu alți membri ai familiei o locuință cu o 
suprafață locuibilă de peste 9 metri pătrați pentru 
fiecare membru în decursul ultimelor 12 luni până la 
data solicitării creditului ipotecar și nu au în derulare 
un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe;

Solicitantul de credit trebuie să fie angajat oficial în 
câmpul muncii, la instituții de stat sau companii 
private din Republica Moldova, și, respectiv, să 
dispună de venituri din surse oficiale.
La program sunt eligibile persoanele:

· care dețin, în proprietate exclusivă sau 
împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, într-
un sat (comună) dobândită prin moștenire sau 
donație;

Veniturile oficiale salariale nete ale beneficiarului 
și/sau ale familiei acestuia trebuie să fie de două 
ori mai mare decât rata lunară a creditului (rata 
lunară, dobânda și comisionul de garantare). Sunt 
acceptate și veniturile salariale ale unei rude de 
gradul I a beneficiarului și/sau ale soțului/soției 
acesteia.

· beneficiarul sau soțul/soția nu au procurat o 
locuință prin intermediului Programului ”Prima Casă”
Membru al familiei se consider soțul/soția 
beneficiarului și copilul acestora care nu a atins 
vârsta de 18 ani în momentul solicitării creditului. 
Certificatul de confirmare că persoana fizică este 
eligibilă și corespunde criteriilor se va elibera de 
către Agenția Servicii Publice.
Suprafața locuibilă se consider suprafața 
camerelor de locuit (dormitor și salon) din locuință 
conform art. 4 din Legea nr.75 din 30 aprilie 2015.



e) Statul va oferi garanții în 
valoare de 50% din soldul 
creditului;
f) Rata maximă a dobânzii 
anuale poate  fivizualizată la rubrica 
(Costul Creditului)

b) Creditele sunt acordate de 
bănci numai în valută națională (lei 
moldovenești, MDL);
c) Plafonul maxim pentru prețul 
locuinței este de 1 mil. MDL;
d) Avansul inițial al beneficiarului 
este de cel puțin 10% din valoarea 
totală a locuinței;

a) Vor  fiacceptate pentru 
finanțare doar locuințele finisate, 
date în exploatare și înregistrate în 
Registrul bunurilor imobile al ÎP 
”Agenția Servicii Publice” până la 
momentul depunerii cererii de 
creditare.

g) Durata maximă a creditului 
este de 25 de ani.
h) Creditul va  firambursat în 
întregime până în momentul 
expirării contractului de credit cu 
posibilitatea achitării anticipate. În 
acest caz, banca nu va percepe 
taxe, comisioane sau dobânzi 
suplimentare.
i) Nu se percep comisioane de 
rambursare anticipată.
j) Beneficiarul poate îndeplini și 
alte condiții specifice prevăzute de 
normele interne de creditare ale 
băncii participante la Program.



Pentru a beneficia de programul de 
stat ”Prima Casă”, clienții trebuie să 
se adreseze uneia dintre băncile 
participante. Lista lor este 
disponibilă la rubrica (Băncile 
participnte).
Clientul depune pachetul de 
documente necesare la bancă în 
vederea analizării dosarului de 
credit. Dacă banca aprobă, ea 
expediază electronic Organizației 
pentru Dezvoltarea Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii (ODIMM) informațiile 
despre eligibilitatea clientului și 
despre locuința care urmează a  fi
ipotecată, în vederea obținerii 
garanției din partea statului. ODIMM 
analizează cererea, după care poate 
aproba, respinge sau retrimite 

dosarul la bancă, în cazul în care nu 
este complet sau a fost completat 
greșit. Fondul va informa banca în 
decurs de 5 zile despre decizia luată.
În cazul în care ODIMM aprobă 
dosarul, are loc semnarea contractului 
de credit între bancă și client. La fel, 
este semnat contractul de garantare 
de stat între ODIMM și bancă, 
contractul de acordare a garanției de 
stat între ODIMM și beneficiar, 
precum și contractul de ipotecă între 
toate cele trei părți: ODIMM, bancă și 
client.



Comision unic de acordare a finanțării nu 
mai mare de 1% din valoarea creditului.  
Băncile nu vor percepe alte taxe 
adiționale.

Prima de asigurare a imobilului.

Rata maximă a dobânzii anuale (DAE) – va 
 ficalculată din rata de referință anunțată 
de BNM pentru acest program (calculată 
ca rata medie ponderată ale dobânzilor la 
depozitele cu termenul de la 6-12 luni) + o 
marjă maximă de 2% (va  fiprecizată anual 
de Guvern) + comisionul de garantare de 
până la 0,5% anual din soldul garanției de 
stat.

Taxe notariale de stat. Acestea pot  fi
consultate aici (Taxe de stat).

Creditul obținut prin intermediul 
programului ”Prima Casă” are următoarele 
costuri:

Notă: Rata maximă a dobânzii anuale va 
 fipublicată de ODIMM o dată la 6 luni. 
Cu 10 zile până la modificarea ratei, 
banca va informa clientul în scris sau 
prin poșta electronică despre acest 
lucru. Modificarea ratei maxime a 
dobânzii anuale va  fiobligatorie pentru 
bănci doar în cazul micșorării ratei de 
referință a BNM.
Băncile sunt obligate să mențină aceste 
condiții pe toată durata contractului de 
credit. Spre deosebire de un împrumut 
obișnuit, ipoteca va  fiinstituită în 
proporție de 50% în favoarea statului și 
restul de 50% în favoarea băncii.



După acordarea creditului de către 
bănci, locuința procurată în cadrul 
programului va  figajată în proporție 
de câte 50% în beneficiul statului și 
a băncii.
În cazul în care clientul intră în 
incapacitatea de plată a creditului, 
va  fiactivată garanția de stat.
Notă: Aici garanția de stat nu este 
altceva decât un angajament 
asumat de stat (reprezentat de 
Ministerul Finanțelor) de a plăti la 
scadență obligațiile neonorate de 
către clientul programului ”Prima 
Casă”. Ulterior, sumele achitate de 

stat vor  firecuperate în urma 
vânzării imobilului care a fost 
procurat în cadrul programului, iar 
în caz de insuficiență – prin 
decizia Ministerului Finanțelor cu 
titlu de document executoriu.



a) cerere de acordare a creditului în 
cadrul Programului semnată de solicitant;
b) cerere de acordare a garanției în 
cadrul Programului semnată de solicitant;
c) buletinul de identitate a solicitantului, 
buletinul de identitate al soțului/soției, după 
caz;

e) carnetul de muncă și/sau contractul 
individual de muncă sau licența pentru 
activitate profesională, proprie și a 
soțului/soției, după caz;

Pentru a obține un credit ipotecar ”Prima 
Casă”, solicitantul trebuie să prezinte 
următoarele acte:

d) adeverința de venit proprie a 
solicitantului, a soțului/soției, după caz;

f) extras valabil din Registrul Bunurilor 
Imobile pentru locuința care urmează a  fi
procurată prin intermediul Programului 
precum și certificat privind lipsa datoriilor 
eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
g) certificat eliberat de Agenția Serviciilor 
Publice care confirmă faptul că beneficiarul, 
soțul/soția beneficiarului nu dețin în 
proprietate exclusivă sau comună în 
devălmășie cu soțul/soția nici o locuință în 

decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării 
certificatului;

Persoanele care obțin alte venituri din chirii, 
dividende și activități independente trebuie să 
prezinte documentele specifice care dovedesc 
obținerea acestor venituri.
În funcție de situația imobilului achiziționa, băncile 
pot cere ulterior și documente suplimentare față de 
cele solicitate inițial.

i) alte documente care confirmă provenința 
veniturilor oficiale nete;

h) certificat eliberat de Agenția Serviciilor 
Publice care confirmă faptul că beneficiarul 
împreună cu alți membri ai familiei, soțul/soția 
acestuia împreună cu alți membri ai familiei, nu dețin 
nici o locuință cu o suprafață locuibilă de peste 92 
pentru fiecare membru în decursul ultimelor 12 luni 
până la data solicitării certificatului și nu au în 
derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei 
locuințe sau confirm că dețin o locuință, într-un sat 
(comună) dobândită prin moștenire sau donație;

j) raport de evaluare a locuinței care urmează a 
 fiprocurată, de la o companie de evaluare 
licențiată.



În scopul asigurării accesului persoanelor fizice la achiziția unei 
locuințe prin contractarea de credite bancare parțial acoperite 
de stat, în special pentru familiile tinere, s-a recurs la 
modificarea unor taxe de stat.

Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de ipotecă 
încheiate în cadrul programului este în mărime de 50 lei.

Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de vânzare-
cumpărare a imobilelor, procurate prin intermediul programului 
de stat ”Prima Casă”, este de 0,1% din prețul contractului, dar nu 
mai puțin decât valoarea indicată în registrul bunurilor imobile.



Etapele încheierii unui
contract de
împrumut cu o bancă

Pentru a putea obține o imagine cât mai realistă a 
puterii Dvs. reale de cumpărare, toți pașii pentru a 
încheia un contract cu o bancă pentru a oferi un 
credit ipotecar sau un împrumut pentru achiziția de 
bunuri imobiliare ar trebui să fie început chiar mai 
devreme de a începe căutarea propriu-zisă.

Iată care sunt pașii principali ai acestui proces:



Acesta este primul și cel mai ușor 
pas. În ciuda faptului că există 
instrumente de analiză financiară 
online, este recomandat să faceți 
o vizită la bancă și să discutați cu 
un consultant de credite pentru a 
afla ce sumă poate  fiacordată în 
conformitate cu veniturile Dvs. Un 
astfel de specialist va putea pune 

dispoziția Dvs. o serie de informații 
suplimentare, cum ar fi, tipurile de 
venituri acceptate de banca 
relevantă (pe lângă salarii) și 
ponderea luată în calcul pentru 
acestea.

Acest pas poate  fifăcut atât 
înainte, cât și după găsirea 
locuinței potrivite – dacă vreți să 
aveți o mai mare siguranță în ceea 
ce privește suma pe care va trebui 
să o împrumutați. Dosarul va 
cuprinde actul de identitate al 
debitorului și, eventual, pe cel al 
codebitorului, alături de 
certificatul de căsătorie, dacă 
este cazul. De asemenea, va trebui 
să oferiți băncii o adeverință de 
salariu – sau alte documente care 
dovedesc celelalte tipuri de 
venituri. În cazul în care nu ați găsit 
încă o locuință potrivită sau 

estimați o prelungire a perioadei 
necesare pentru încheierea 
tranzacției (cum se poate 
întîmpla în cazul creditelor Prima 
Casă), interesează-te de 
condițiile băncii în ceea ce 
privește perioada de valabilitate 
a creditului – dacă aceasta 
expiră, există totuși posibilitatea 
de a depune o nouă cerere.



proprietății
După găsirea proprietății pentru cumpărare, la dosarul de 
credit trebuie anexat un raport privind evaluarea acesteia. 
Puteți căuta un evaluator pe cont propriu, dar, de obicei, 
băncile au o listă de specialiști pe care-I puteți contacta. 

Documente 
suplimentare

 

După evaluare, va trebui să furnizați băncii o serie de documente 
care ar trebui să fie obținute de la vânzător, precum: actele de 
proprietate, extrasul și evaluarea bunului imobil, buletinele 
proprietarilor.



Înainte de a semna un contract de împrumut, 
trebuie să îl studiați cu atenție (puteți solicita 
chiar să vă familiarizați în prealabil cu acesta). 
Dacă ceva este neclar, aveți întrebări sau chiar 
sugestii, nu ezitați să contactați reprezentantul 
băncii cu care ați lucrat până acum. Este 
important să știți că, dacă un credit este 
furnizat de o bancă într-o altă monedă decât 
prețul de achiziție al proprietății, diferența de 
curs valutar dintre cotația bancară și cotația 
BNM (la care tranzacția va  fiînchisă) va trebui 
acoperită din buzunarul propriu.



Pentru aceștia, există o formă 
alternativă de finanțare disponibilă 
la achiziționarea de locuințe într-o 
clădire nouă, și anume ratele de la 
dezvoltatori. Mai jos oferim mai 
detaliat condițiile acestui tip de 
finanțare:

Deși în acest moment condițiile de 
împrumut pot  ficonsiderate destul 
de „favorabile”, există persoane 
care nu îndeplinesc criteriile 
stabilite de bănci pentru obținerea 
unui împrumut bancar sau sunt pur 
și simplu sceptice cu privire la 
ideea de a  fidatori cu banca



 Avansul
Această soluție este potrivită în special specialiștilor independenți ai 
căror venituri, chiar dacă semnificative, nu sunt încă stabile. De regulă, 
nu este o problemă pentru persoanele din această categorie să 
efectueze o plată inițială în valoare de, spre exemplu, 10% din costul 
proprietății achiziționate sau chiar mai mult de 10%, în funcție de 
solvabilitate și de un acord cu vânzătorul.

Rata
 fixă

După efectuarea plății în avans, sistemul implică plata restului valorii 
proprietății prin tranșe, sub formă de plăți fixe, pentru o anumită 
perioadă de timp (de obicei, dezvoltatorii aleg până la șapte ani pentru 
a putea returna investiția). Având în vedere perioada de rambursare 
relativ scurtă, este evident că ratele lunare de plată pentru achizițiile de 
la dezvoltator vor fi, de asemenea, mai mari.



Rata dobânzii nu 
este întotdeauna inclusă!

În cadrul unui astfel de sistem de plată, 
dezvoltatorii percep și (în unele cazuri) 
dobândă, care pe de altă parte pare destul de 
normală, deoarece joacă în practică rolul de 
creditor și își asumă riscuri financiare pentru 
perioada în care clientul se angajează să achite 
locuința în întregime. Costurile asociate cu 
această opțiune de finanțare variază desigur de 
la dezvoltator la dezvoltator, precum și în funcție 
de condițiile de rambursare adoptate de fiecare 
dintre ei. Rata dobânzii este de obicei mai mare 
de 8% pe an. Prin urmare, înainte de a încheia o 
astfel de tranzacție, întrebați care vor  ficosturile 
asociate cu această metodă de finanțare, în 
detalii mai precise!



Refinanțare
și plată în avans

Când aveți un împrumut valabil 
pe termen lung, puteți afla la 
un moment dat că condițiile 
de împrumut nu mai 
corespund situației dvs. 
financiare. Indiferent dacă 
solvabilitatea dvs. s-a dovedit 
a  fimai mică sau mai mare 
decât se aștepta inițial, există 
soluții:



Refinanțarea este solicitată de obicei de cei 
care se confruntă cu probleme în 
rambursarea unui împrumut, iar principalul lor 
obiectiv este pur și simplu să reducă ușor 
„povara” ratelor lunare. În practică, această 
decizie este pusă în aplicare prin încheierea 
unui nou contract de împrumut (cu aceeași 
bancă la care ai solicitat inițial sau la alta), în 
condiții apparent mai convenabile, iar acest 
nou împrumut este folosit pentru a rambursa 
primul.
Cu toate acestea, trebuie de menționat că 
decizia privind refinanțarea nu trebuie luată 
cu ușurință, deoarece reducerea 
cuantumului plăților lunare vine cu un „preț”, 
care nu trebuie ignorat: în primul rând, 
vorbim despre dobândă suplimentară pe 
care debitorul va trebui să o plătească , 
împreună cu prelungirea perioadei de 
rambursare - aceasta este, în esență, 
„metoda” folosită de bănci pentru a reduce 
dimensiunea plăților lunare. În al doilea rând, 
trebuie luate în considerare diferențele de 
cost ale acestor două împrumuturi, întrucât 
dobânda pentru un nou împrumut poate  fi
mai mare (uneori semnificativ) decât cea 
anterioară.

Printre factorii care influențează 
rentabilitatea unei refinanțări pot fi, ca 
exemplu soldul împrumutului, perioada 
de când a fost accesat, moneda, 
costurile de rambursare anticipată a 
unui împrumut existent și condițiile de 
preț a unui nou împrumut. Pentru a 
efectua o analiză mai detaliată și 
specificul situației dvs. individuale, se 
recomandă să solicitați ajutor de la un 
broker de credit ipotecar.



Dacă situația se dezvoltă în funcție de un scenariu „de succes”, 
după ceva timp, puteți spune că solvabilitatea dvs. a crescut în 
comparație cu perioada în care ați decis să solicitați un 
împrumut bancar. Și deși, teoretic, puteți alege o opțiune care 
implică revizuirea condițiilor împrumutului în direcția creșterii 
contribuțiilor și reducerea perioadei de rambursare, soluția 
optimă astăzi este rambursarea anticipată. Avantajul acestei 
soluții este că sumele pe care le veți plăti în acest fel (fără 
comision!) vor  fipractic reduse din împrumutul principal și nu 
vor mai  fiimpozitate cu dobândă – ca și cum nu ați împrumutat 
niciodată acești bani de la bancă! Trebuie menționat că pentru 
a profita de posibilitatea rambursării anticipate, trebuie să aveți, 
în general, o sumă echivalentă cu (cel puțin) trei rate. Când 
efectuați plata, puteți alege fie opțiunea cu o reducere 
ulterioară a ratei, fie cu o scădere a termenului de rambursare a 
creditului, cea din urmă variantă fiind cea recomandată.



De ce trebuie să contactați
 un broker ipotecar?

Iată care sunt avantajele pe care le puteți obține în 
urma contactării unui astfel de specialist:

Când vine vorba de încheierea unui acord privind 
obținerea unui împrumut vizat pentru achiziționarea 
de locuințe, și nu numai, majoritatea moldovenilor 
preferă „să ia taurul de coarne” și să meargă la 
bancă (sau mai multe) pe cont propriu. Vrem să vă 
atragem atenția asupra etapei, care este adesea 
ignorată, dar simpla implementare a acesteia poate 
oferi asistență de neprețuit în alegerea celei mai 
bune modalități de finanțare, iar acest pas se poate 
orienta către serviciile unui broker de credite 
ipotecare.



Este la current de ofertele tuturor
 băncilor care operează pe piață

Primul dintre avantajele oferite de contactarea unui broker de credit este că el 
este familiarizat cu ofertele tuturor băncilor de pe piață și, prin urmare, 
posibilitățile Dvs. nu vor  filimitate de portofoliul de oferte (sau de un produs 
specific) unei singure bănci. Astfel, chiar dacă inițial intenționați să încheiați un 
contract de împrumut cu Banca X, puteți constata că există de fapt o soluție 
care vi se potrivește mult mai mult.

Un broker de împrumut
oferă sfaturi financiare personale
Un cumpărător de locuințe, în special 
atunci când aceasta este prima sa 
achiziție, nu este familiarizat cu toate 
„capcanele” pieței de creditare. Prin 
urmare, ajutorul unui broker care își 
desfășoară activitățile profesionale în 
acest domeniu poate schimba în mod 
semnificativ problema - rolul său este nu 
numai să vă prezinte toate ofertele care 
există în prezent pe piață, ci în primul 
rând să vă furnizeze un financiar 

personalizat consiliere adaptată 
circumstanțelor Dvs. individuale. 
Apelarea la serviciile unui broker de 
credit este, prin urmare, soluția 
recomandată chiar și atunci când vă 
gândiți să refinanțarea un credit.



El va oferi sprijin pe parcursul întregului 
proces de încheiere a unui contract de împrumut

Un alt avantaj important al colaborării cu un broker ipotecar este acela că, din 
perspectiva unei persoane în cunoștință de cauză, va ajuta la întocmirea unui 
dosar de împrumut, pe care îl transferați apoi la bancă. Acest lucru înseamnă că 
un astfel de consultant financiar vă va spune ce documente trebuie să aduceți, 
va putea recomanda un evaluator și va fi, de fapt, un intermediar în relațiile dvs. cu 
banca, contribuind la economisirea timpului și a efortului.

Și în sfârșit, 
nu vă va costa nimic!

Și nu în ultimul rând, este important 
de reținut că serviciile de 
consultanță furnizate de astfel de 
companii sunt plătite nu de clienții 
finali, ci de instituțiile de credit 
(bazate pe sistemul de plată a 
comisionului pentru contractele 
aduse de bancă către compania 
relevantă). În practică, acest lucru 

înseamnă că puteți beneficia de 
asistență de consultanță 
valoroasă, fără nici cea mai mică 
influență a bugetului Dvs. de 
achiziție!



Pentru cumpărător, întrebarea prețului „corect” apare în primul moment când 
face „cunoștință” cu o anumită proprietate, cu mult înaintea deciziei de 
cumpărare. Poate că vei  fipuțin confuz în această etapă, mai ales că vei întâlni 
aceleași proprietăți imobiliare, prezentate în anunțuri diferite, cu prețuri diferite. 
Cu toate acestea, trebuie de reținut faptul că prețul unui produs, inclusiv al 
bunurilor imobiliare, nu este o știință exactă, ci depinde de o serie de factori, 
mai mult sau mai puțin subiectivi, care joacă un rol  important atunci când 
aceeași ofertă este promovată de diferite agenții. Astfel, „prețul real” nu este un 
număr fix, ci mai degrabă indică limita maximă în care preferințele vânzătorului 
pot varia.

Această limită este strâns legată de valoarea de piață a bunurilor imobiliare, 
schimbându-se în funcție de evoluția pieței (reală sau percepută), motiv pentru 
care puteți observa modificări de preț, în cazul ofertelor prezentate pe piață 
pentru un timp îndenlungat.

O idee mai clară a valorii reale de piață a imobilelor poate  fifăcută în felul 
următor:



Costul unui apartament este determinat nu numai de caracteristicile 
fizice specifice, dar și de nivelul de dezvoltare a pieței în momentul 
respectiv. După cum știți, prețul apartamentelor este în creștere de 
ceva timp. Despre starea pieței imobiliare, vă puteți informa mai mult în 
secțiunea noastră de Știri.

Fiind deja  puțin „conectat” cu 
realitatea pieței, vă puteți aprofunda 
mai mult utilizând metoda pe care chiar 
specialiștii din domeniu o folosesc 
pentru a evalua proprietatea imobiliară, 
și anume compararea cu oferte similare. 
Realist.md poate deveni asistentul Dvs. 
de încredere în acest sens, portalul 

reunește mii de oferte pentru 
vânzarea de bunuri imobiliare (și nu 
numai!) din toată țara. Diferite criterii 
de căutare vă vor ajuta să selectați 
ușor  anunțuri comparabile cu ceea 
ce vă interesează.



Dacă aveți nevoie de informații cât mai 
precise și concise, vă recomandăm să 
folosiți instrumentul care rulează pe 
portalul Realist.md, și anume, 
Evaluarea experților. Folosind acest 
serviciu, veți primi un raport 
personalizat asupra proprietății de 
interes, care va indica atât valoarea sa 

de piață estimată, cât și mărimea marjei pentru 
negocieri, precum și informații detaliate 
despre alte imobile și despre evoluția pieței 
per ansamblu.

De asemenea, pentru a vă face căutarea mai ușoară și mai convenabilă, Realist.md a inclus o 
serie de informații utile în pagina fiecărei reclame. Toate acestea vă vor ajuta să creați o 
imagine mai clară a poziționării ofertei corespunzătoare pe piață. Aici  găsești link-urile 
utile.



După cum știți deja, există o diferență (uneori 
foarte semnificativă) între prețurile solicitate de 
vânzători și prețurile reale la care se efectuează 
tranzacțiile. Din păcate, piața imobiliară 
rezidențială locală nu a atins încă nivelul de 
transparență care ar permite centralizarea, pe 
scară largă, a informațiilor specifice despre acest 
lucru. Cu toate acestea, un agent imobiliar vă 
poate veni în ajutor. Funcționând, de regulă, într-o 
anumită nișă a pieței, ar trebui să aibă o idee destul 
de clară a prețurilor pentru achiziția și vânzarea 
anumitor tipuri de proprietăți într-o anumită zonă.



Când achiziționați un apartament, vizionarea este unul dintre 
cei mai importanți pași. Nu trebuie să tratați lejer acest moment, 
deoarece această vizită va crea impulsul decisiv în alegerea 
noii case pentru dvs.



Când achiziționați un apartament, vizionarea este unul dintre cei mai 
importanți pași. Nu trebuie să tratați lejer acest moment, deoarece 
această vizită va crea impulsul decisiv în alegerea noii case pentru dvs.

O atenție deosebită trebuie acordată nu numai locuinței în sine, ci și aspectului 
proprietății - o casă la sol sau, mai degrabă, o clădire de apartamente (dacă 
vorbim despre cel mai comun caz, despre vizionarea unui apartament). Verificați 
dacă există izolație, dacă există fisuri și, de asemenea, acordați atenție stării 
interioară a acesteia. Nu uitați să verificați și lista facturilor de întreținere a 
clădirilor pentru a vă asigura că nu există restanțe grave. 

Vederea
exterioară



Starea
proprietății
rezidențiale

Când intrați în apartament, nu vă uitați doar la ceea ce este la 
vedere, de exemplu, la o vopsea proaspătă, ci să fiți atenți la cât 
de uzate sunt instalațiile și conductele, cum arată și funcționează 
întrerupătoarele, lampadarele sau panourile electrice. Dacă 
clădirea este veche, întrebați dacă instalațiile de canalizare sau 
cablaj au fost vreodată înlocuite. De asemenea, acordați atenție 
dacă există urme de mucegai (inclusiv un miros specific).



În ceea ce privește prețul de vânzare al bunurilor imobiliare, interesele celor două 
părți ale tranzacției diverg în mod natural: veți încerca să „puneți mâna” pe cel mai 
mic preț, iar vânzătorul, dimpotrivă, va dori să stabilească prețul cât mai mare. 
Negocierile sunt o modalitate de a rezolva acest conflict de interese. Dacă 
decideți să solicitați ajutorul unui agent imobiliar, acesta va reprezenta interesele 
dvs. în procesul de negociere cu proprietarul apartamentului.

În cazul în care decideți să acționați „singuri”, vă oferim câteva sfaturi pentru 
negociere:



 Cercetați 
Teoretic vorbind, în timpul oricărei 
negocieri, cele două părți ar trebui să își 
susțină poziția cu argumente rezonabile. 
Prin urmare, primul pas ar   fio cunoaștere 
profundă a pieței. Vă puteți familiariza cu 
tendințele generale ale prețurilor de pe 
piața imobiliară rezidențială contactând 
agenții imobiliari. Totodată puteți vedea 
cele mai recente rapoarte analitice 
privind starea pieței imobiliare pe 
portalurile relevante.

Motivat de dorința de a obține cel mai 
bun preț, puteți trimite proprietarului o 
ofertă contrară pe care o consideră 
nepotrivită, iar în astfel de circumstanțe, 
însăși faptul unei tranzacții poate  fiîn 
pericol. Prin urmare, este foarte 
important să abordăm negocierile cu 
așteptări realiste. Conform statisticilor 
portalului Realist.md, pe piața de 
apartamente, reducerea care poate  fi
obținută în procesul de negociere este 
în prezent mai mică de 4%. Aceasta ar 
însemna că atunci când discutați 
despre prețul unui apartament cu trei 
camere din Chișinău, pentru care 

proprietarul solicită 63.000 de euro, puteți 
obține o reducere de aproximativ 2.500 de 
euro. În general, pentru imobiliare mai 
scumpe (apartamente și case) puteți obține 
reduceri substanțiale (până la aproximativ 7-
10%), același lucru fiind valabil și pentru 
terenuri.



Fiți respectuoși
În orice discuție, atitudinea față de oponent poate face diferența dintre 
consimțământ sau dezacord, chiar dacă sunt spuse exact aceleași argumente. 
Când faceți o contraofertă proprietarului, asigurați-vă că este realistă și spuneți-
o în mod politicos și respectuos. Încercați să mențineți aceeași atitudine atunci 
când este necesar să subliniați punctele slabe ale  proprietății respective în 
comparație cu alte oferte similare.

Negocierile în care cele două părți sunt 
profund implicate emoțional și stau ferm pe 
terenul lor, se pot transforma cu ușurință 
într-o dispută sau chiar o ceartă. Cu cât 
este mai mare „gradul” de tensiune 
emoțională, cu atât sunt mai mici șansele 
unei tranzacții de succes. Prin urmare, 
încercați, în timpul negocierilor cu 

proprietarul, să evitați factorul emoțional, în 
măsura posibilităților, și să purtați o discuție 
bazată pe fapte și nu pe emoții. 



Documente 
necesare

Pentru a încheia o tranzacție cu un 
notar, este necesar, desigur, ca ambele 
părți să trimită o serie de documente 
(cele mai multe dintre acestea se află în 
sarcina vânzătorului). Fiecare dintre 
părți trebuie să furnizeze următoarele 
documente:

· contract matrimonial(dacă există);

· certificatele de căsătorie;

· actele de proprietate;

· extrasul și evaluarea bunului imobil eliberate 
de Agenția Servicii Publice;

· ultimele facturi de la furnizorii de utilități și 
chitanțele care atestă achitarea integrală a 
acestora (dacă clientul cumpărător știe de 
existența unor datorii și este dispus să le 
achite el însuși după achiziție, acest lucru 
trebuie precizat printr-o clauză clară în 
contract);

· actele de identitate;

· Etc.

· dacă este cazul, procura în baza căreia 
vînzătorul va  fireprezentat la semnare de 
către un mandatar.

· orice acte sunt deținute de către vînzător 
din istoricul proprietății (acestea nu sunt 
obligatorii, potrivit legii, dar sunt 
recomandate);



La biroul notarului, vi se poate prezenta un contract gata, în care 
trebuie doar să introduceți datele personale ale celor două 
părți și, bineînțeles, să îl semnați. Cu toate acestea, acordați o 
atenție deosebită lecturării acestui document și nu ezitați să 
solicitați modificări, dacă este necesar. Este util să știți că 
actualul Cod civil oferă o libertate de negociere atunci când 
încheiați un astfel de acord. Aceasta ar însemna că aproape 
orice condiție a contractului (desigur, cu respectarea legii în 
vigoare) poate  finegociată și inclusă în documentul de vânzare, 
în măsura în care acesta este acceptat explicit de ambele părți 
(părțile vor trebui să se semneze pentru fiecare dintre aceste 
condiții). În cazul în care condițiile standard ale contractului sunt 
contrare celor convenite, acesta din urmă primează.



Pe lângă plata în avans, costurile serviciilor notariale 
sunt, de asemenea, o parte esențială a costurilor 
asociate cu achiziția de bunuri imobiliare. În acest 
sens, beneficiarii programului guvernamental sunt 
avantajați, deoarece li se acordă anumite reduceri în 
comparație cu cei care aleg un alt tip de împrumut. În 
conformitate cu prevederile Legii privind procedura 
de calcul a taxelor pentru serviciile notariale, valoarea 
taxei pentru certificarea tranzacțiilor cu bunuri 
imobiliare, în cazul în care solicitantul este persoană 
fizică, este stabilit la 0,1% din valoarea tranzacției. Dacă 
solicitantul este o persoană juridică, valoarea taxei 
pentru certificarea tranzacției cu bunuri imobile 
supuse evaluări,i este stabilită în funcție de valoarea 
tranzacției conform cuantumului:

Costurile serviciilor 
notariale



1
Aplicând coeficientul 0,5 la efectuarea tranzacțiilor în valoare 
de pînă la 800.000 de lei. Cuantumul minim al plății pentru 
autentificarea tranzacțiilor evaluabile cu bunurile imobile 
constituie 120 de lei. Totodată, pentru transferul dreptului de 
proprietate privată asupra caselor de locuit, apartamentelor, 
garajelor și a altor edificii și construcții, în temeiul 
contractelor neautentificate notarial se achită  în taxa de stat
valoare de 0,5% din prețul contractului, dar nu mai puțin 
decât valoarea indicată în registrul bunurilor imobile. În lipsa 
valorii indicate în registrul bunurilor imobile, taxa de stat se 
determină potrivit prevederilor pct. 2.2.1 alin.(2) din 
Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de 
instituția publică Agenția Servicii Publice și structurile 
teritoriale ale acesteia. Conform acestor prevederi în lipsa 
valorii de piață, calculate în scopul impozitării, tariful se 
calculează în modul următor:

Costurile serviciilor 
notariale



2
Costurile serviciilor 

notariale
1. În cazul terenurilor - aplicând 
cuantumul în cotă procentuală al 
tarifului variabil la prețul normativ al 
pământului, în conformitate cu Legea 
privind prețul normativ și modul de 
vânzare-cumpărare a pământului;

d) 4,1 - pentru municipiul Bălți;

2. În cazul caselor individuale de 
locuit cu accesorii, al apartamentelor, al 
încăperilor izolate, al altor construcții - 
aplicând cuantumul în cotă procentuală 
al tarifului variabil la valoarea de 
inventariere a bunului imobil, 
determinată pentru efectuarea 
tranzacțiilor și înscrisă în dosarul 
cadastral, ajustată la valoarea de piață, 
cu aplicarea coeficienților:

c) 9,2 - pentru municipiul Chișinău 

3. În cazul obiectivelor cu destinație 
comercială, de producție, socială, 

a) 0,5 - pentru localitățile rurale; 
b) 0,8 - pentru localitățile urbane, 
cu excepția municipiilor Chișinău și 
Bălți; 

4. În  lipsa înscrierii valorii de 
inventariere sau a valorii de bilanț, tariful se 
stabilește în sumă fixă conform unei 
formule prevăzute de lege.
O altă taxă, care urmează a  fiachitată la 
achiziționarea unui imobil, este cea pentru 
operarea modificărilor în cadrul Registrului 
Bunurilor Imobile, astfel încît să vă înscrieți 
dreptul de proprietate. Costul serviciului 
diferă în funcție de numărul de zile în care 
se eliberează actul și localitatea în care 
este amplasat bunul. De asemenea, 
cumpărătorul trebuie să verifice dacă a 
fost achitat impozitul pentru bunurile 
imobiliare. Acest impozit se achită anual de 
către proprietarii apartamentelor. Și asta 
pentru că, în caz că va cumpăra 
apartamentul, riscă să achite și acest 
impozit. Totodată, la finalul anului fiscal, 
vânzătorul are obligația să achite impozitul 
pe venit sau pe sporirea/diminuarea de 
capital.

culturală -  aplicând cuantumul în cotă 
procentuală al tarifului variabil la valoarea 
de bilanț a bunului imobil;



După încheierea tranzacției, este recomandat 
(deși nu obligatoriu) să înscrieți dreptul tău de 
proprietate în registrul Agenției Servicii Publice. 
Aceasta reprezintă un cumul de documente 
cuprinzînd informațiile tehnice (suprafața, 
localizarea etc.) sau juridice (cine sunt proprietarii, 
eventuale sarcini care grevează imobilul etc.) ale 
unui imobil.



Pentru mulți dintre noi, mutarea 
este, cel mai adesea, un proces 
de urgență care are loc seara 
după muncă sau într-un  
weekend„sacrificat”, ce ne 
stoarce de puteri și de orice 
plăcere. Cu toate acestea, 
lucrurile ar trebui să  fidiferite. 
Cu o planificare corectă  și 
acordare de suficient timp, 
puteți chiar obține plăcere din 
asta!

Pentru a vă muta „ca la carte” 
vă recomandăm să vă luați o 
săptămână liberă. Mai jos sunt 
câțiva pași pentru o „mutare 
organizată”:



Încheierea contractelor
cu furnizorii de utilități

Înainte de a începe să vă mutați, 
trebuie să vă asigurați că 
locuința în care vreți să vă mutați 
dispune de toate utilitățile 
conectate. În majoritatea 
cazurilor, clădirile sunt deja 
conectate la rețeaua publică de 
apă, canalizare, rețele de 
distribuție a energiei electrice și 
/ sau conducte de gaze, cu 
toate acestea, va trebui să 
contactați sucursalele regionale 
ale autorităților competente 
pentru a transfera toate 

contractele pentru furnizarea 
serviciilor relevante pe numele 
dvs. Același lucru este valabil și 
pentru contractele de furnizare 
a serviciilor de televiziune și 
internet - dacă nu există, 
trebuie să căutați 
desinestătător cele mai bune 
oferte din zonă.



locuinței noi

Înainte de a muta toate lucrurile în 
noua locuință, trebuie să vă gândiți cu 
atenție și să planificați totul de la bun 
început. Dacă ați cumpărat un 
apartament care necesită o renovare, 
în mod ideal, lucrul corespunzător ar 
trebui să fie efectuat înainte de 
mutare, pentru a evita dificultățile 
inutile și pentru a economisi timp 
(imaginați-vă, de exemplu, cum ar  fi
dacă ar  fisă zugrăviți pereții când 
toate lucrurile sunt aruncate în mijlocul 
camerei!). În plus, chiar și bunurile 
imobiliare în stare bună necesită 
curățare minuțioasă înainte de mutare 
- acest lucru se aplică și pentru 

apartamentele noi, curățarea 
acestora este necesară pentru a 
elimina urme de praf, vopsea etc., 
rămase după muncitori.
Veți avea nevoie de una sau două 
zile pentru a finaliza acest pas 
dacă este vorba doar de curățare 
și, poate, ceva mai mult, dacă este 
nevoie și de alte lucrări.



Împachetarea corectă necesită o 
planificare. În primul rând, asigurați-vă 
că aveți la îndemână toate materialele 
necesare: huse pentru haine, cutii de 
carton pentru alte articole (în special 
pentru cele fragile!) și bandă adezivă. 
Această etapă de pregătire este un 
moment oportun pentru a vă elibera de 
lucrurile inutile, pe care le puteți da 
deoparte sau dărui. Ca urmare noua 
casă va  fimai spațioasă și aerisită, iar 

acest lucru vă va ușura viața. La final ar trebui 
ca mobila masivă să fie dezmembrată în 
părțile ei componente, pentru ușurarea 
transportului. 
Pentru această etapă vă recomandăm să 
alocați două zile.

Când vine vorba de transportul lucrurilor într-o casă nouă, majoritatea moldovenilor se 
bazează de obicei pe ajutorul prietenilor. Dacă doriți cu adevărat să vă ușurați viața (și pentru 
ei!), Puteți contacta o companie specializată care se ocupă de transportare. Această decizie 
va  fiîn special rezonabilă dacă este necesar să transportați piese masive de mobilier - 
acestea vor  fiprotejate mai fiabil în timpul transportului și pot  fitransportate dintr-o singură 
dată, economisind astfel timpul prețios.

În mod normal, o zi este suficientă pentru a transporta lucrurile.



Ca și împachetarea, despachetarea trebuie făcută 
fără grabă, aceasta este, de asemenea, un moment 
oportun de a vă acomoda cu noua locuință. Primul pas 
este să asamblați mobilierul, dacă a fost demontat 
anterior și să aranjați mobilierul în locurile lor. Abia 
după asta, puteți începe să despachetați „lucrurile 
mici”: haine, cărți, vase, articole de decor etc.
Pentru aceasta etapă veți avea nevoie de cel puțin 
două zile - deși aranjarea finală a tuturor lucrurilor „la 
locul lor” poate, desigur, să dureze chiar mai mult, ca 
parte a procesului de aranjament.



Pentru a amenaja un apartament 
nou „ca într-o imagine de revistă”, 
care reflectă cel mai bine 
personalitatea dvs. și în 
conformitate cu gusturile dvs., 
evidențiind punctele tari ale 
locuinței noi, puteți, desigur, să 
solicitați ajutorul unui designer de 
interior profesionist. Cu toate 
acestea, dacă doriți să faceți acest 
lucru de unul singur, vă oferim 
câteva principii generale specifice 
designului modern:



is
Pe lângă factorul estetic, în designul modern se pune 
un accent deosebit pe funcționalitate. În acest sens, 
el este puternic influențat de stilul minimalist, al cărui 
principiu fundamental este exprimat prin sintagma 
„less is more”, care înseamnă „ mai puțin înseamnă mai 
mult” . Ce înseamnă asta mai precis? În primul rând, 
minimalismul elimină dezordinea spațiului cu mobilier! 
Secolul camerelor de sufragerie și a camerelor de zi, 
„aglomerate” cu biblioteci masive, mese, canapele și 
fotolii, a dispărut: acum locuințele spațioase sunt la 
modă, aranjate astfel încât să pară cât mai mari și în 
care să vă deplasați liber. În al doilea rând, acest 
principiu se caracterizează prin simplitatea atât a 
designului mobilierului din interior, cât și a utilizării 
elementelor decorative.



A fost menționat deja că pentru amenajarea într-un 
stil modern, senzația de spațiu suficient este foarte 
importantă. Așa percepție a spațiului de locuit este 
strâns legată de un astfel de factor precum 
iluminarea: un flux puternic de lumină naturală poate 
contribui la percepția unei camere ca fiind mai plină 
de aer și atractivă, în timp ce un flux slab de lumină 
naturală poate transforma o cameră „normală” într-o 
cameră care este percepută ca întunecată  și 
neprimitoare Prin urmare, asigurați-vă că utilizați nu 
numai draperii întunecate și groase care blochează 
accesul la fluxul de lumină, ci și perdele translucide și 
ușoare care transmit bine lumina soarelui, mai ales 
iarna. . Importantă este, desigur, și asigurarea unui 
număr suficient de surse de lumină artificială.



Gama de culori
Și, nu în ultimul rând, gama de culori utilizată are o 
importanță deosebită. Designul modern tinde cel 
mai adesea să folosească culori deschise pentru 
fundal, ceea ce accentuează și senzația de spațiu 
deschis: culorile naturale în combinație cu albul 
(se folosesțe și contrastul cu negrul). Finisajele și 
articolele din lemn natural (sau „asemănătoare cu 
lemnul”) sunt foarte populare, oferind ambientului 
senzația de căldură și confort. Culorile 
strălucitoare sunt de asemenea utilizate, dar cu 
moderație, ele sunt integrate, de regulă, sub 
formă accentelor de culoare, în contrast cu o 
schemă de culori predominant neutră.



semnificativ

 lucruri 
de care trebuie să țineți cont 
atunci când cumpărați 
o locuință nouă

În ultimii ani, multe complexe 
rezidențiale au apărut în 
orașele mari ale țării, ca 
urmare șansele de a 
achiziționa o locuință într-o 
clădire nouă au crescut 

Iată câteva puncte la care 
trebuie să acordați atenție 
atunci când încheiați o astfel 
de tranzacție:



Spre deosebire de apartamentele achiziționate de la persoane fizice, 
TVA-ul se plătește pentru apartamentele achiziționate în baza unui 
contract de la persoane juridice (dezvoltatori) - clienții trebuie să 
plătească TVA la o rată standard de 20%.

Pentru că e vorba de o locuință nouă, ar trebui acordată o atenție 
deosebită calității construcției. În aceste scopuri, se recomandă 
contactarea unui specialist în domeniu. Pe lângă elementele ce țin de 
partea exterioară a blocului sau a casei, în interior ar trebui să verificați 
starea cablurilor electrice, conexiunile de canalizare, conductele de 
apă, conductele de încălzire centrală, calorifere etc.

Umiditate ridicată
Când vă deplasați la un apartament dintr-o clădire nouă, o problemă comună 
este un nivel crescut de umiditate. Întrucât cantități mari de apă sunt utilizate în 
procesul de construcție, este nevoie de cel puțin un an pentru ca clădirea să 
se usuce în mod corespunzător. Prin urmare, este foarte important, în special în 
primul an de locuire, să se acorde o atenție deosebită eliminării vaporilor de 
apă (care de altfel pot duce la apariția umezelii). Ventilarea frecventă sau 
utilizarea unui dezumidificator de calitate ajută bine în lupta împotriva vaporilor 
de apă.



Pentru clientul final, precum și pentru investitor, proprietățile scoase la 
vânzare ca urmare a executării silite sunt deosebit de atractive. Astfel 
de obiecte sunt în primul rând atractive din punct de vedere al valorii, în 
condițiile în care prețul inițial poate  ficu aproape 50% mai mic decât 
suma numită în urma evaluării. Metodele de plată pot varia.



Ce procedură 
se aplică?

Dacă găsiți ceva care vă 
interesează, atunci primul lucru pe 
care trebuie să îl faceți este să 
contactați numărul  indicat în 
anunțul vânzării proprietății, 
pentru a afla mai multe despre 
starea și locația proprietății, 
precum și despre procedura de 
desfășurare a unei licitații. Al 

doilea pas este să plătiți taxele 
necesare din prețul de pornire afișat și 
să depuneți o cerere de participare la 
licitație. Trebuie să fiți precauți, pentru 
că unii executori au un termen-limită de 
depunere a acestei cereri. La licitația 
propriu-zisă va trebui să vă prezentați 
cu dovada că ați plătit cauțiunea și 
actul de identitate.

De regulă, proprietățile scoase la 
vânzare ca urmare a unei decizii 
judecătorești privind executarea 
silită nu sunt promovate pe scară 
largă, deoarece este foarte puțin 
probabil ca proprietarii care se 
găsesc într-o astfel de situație să 
dorească o publicitate largă. Deși 
există riscul ca bunurile imobiliare 
de acest tip să fie într-o stare 
zdrobită, în practică acest lucru se 

întâmplă foarte rar. Cu toate acestea, 
chiar dacă acest lucru s-a întâmplat, 
atunci, în cazul apartamentelor, de 
exemplu, daunele nu pot  fiatât de 
importante încât nu ar putea  fireparate 
prin investiții - ceea ce majoritatea 
cumpărătorilor potențiali vor face 
oricum.



Dacă aveți noroc și câștigați 
licitația pentru vânzarea 
proprietății, antreprenorul va 
întocmi un protocol pe loc, pe 
baza căruia puteți plăti integral; 
după aceea veți primi un 
document de certificare cu care 
antreprenorul introduce temporar 
proprietatea în registrul cadastral. 
Aceasta este urmată de o 
perioadă de o lună în cazul unei 

contestații, după care se emite o 
hotărâre judecătorească 
conform căreia actul de 
adjudecare poate  fiintabulat. 
După încheierea licitației, aveți la 
dispoziție 30 de zile pentru a plăti 
restul banilor. În caz contrar, 
vânzarea se va anula.

Procedura de achiziție este accesibilă tuturor celor interesați, iar metodele 
de finanțare sunt variate – se acceptă nu doar plata cash, ci și prin credit 
ipotecar sau chiar Prima Casă. Este important, de asemenea, să vă asigurați 
că reprezentanții băncii se vor mișca suficient de repede astfel încât banii să 
fie virați în termenul de 30 de zile pe care îl aveți la dispoziție pentru plata 
integrală.



Cumpărarea unei case nu este o decizie care poate  fi
luată în mod pripit, într-o singură zi: trebuie să o 
planificați în avans și să începeți să economisiți bani - 
chiar înainte de a lua o decizie concretă și fermă de 
achiziție - acesta este primul pas, ce se va dovedi 
extrem de favorabil.
Avansul pentru un credit este cel mai semnificativ 
dintre toate costurile inițiale ale achiziției. Desigur, un 
plan de economii viabil va varia în funcție de tipul 
creditului contractat:



Credit „Prima Casă”
 cu o plată inițială de 10%

De exemplu, atunci când achiziționați un 
imobil în valoare de 45.000 de euro, plata 
minimă acceptată de bancă pentru un 
împrumut pentru Prima Casă va  fide 4.500 
de euro. O astfel de sumă poate  fi
colectată dacă economisiți până la 100 de 
euro pe lună (suma este rezonabilă, având 
în vedere că mulți cumpărători potențiali 
plătesc deja costul chirii), pentru un an și 
10,5 luni. Cu toate acestea, dacă chiriașul 
își poate permite să economisească lunar 

suma echivalentă cu chiria 
(aproximativ), adică respectiv 200-250 
de euro pe lună, perioada necesară 
pentru a strânge bani pentru un avans 
va  fide la nouă luni până la un an. 

* Calculele de mai sus sunt, desigur, 
doar ilustrative, ele nu iau în considerare 

În cazul unei achiziții cu credit standard, 
plata anticipată va  fide 11250 euro (25% 
din valoarea proprietății). Pentru a 
colecta această sumă, un potențial 
cumpărător ar trebui să economisească 
100 de euro pentru câțiva ani. Dacă 
economisiți 200-250 de euro pe lună, 
aceeași sumă poate  ficolectată în 
perioada cuprinsă între 3,75 și 4 ani.

modificările prețurilor proprietăților, 
precum și posibilitatea obținerii de 
fonduri suplimentare prin utilizarea 
diferitelor instrumente financiare, cum ar 
 fidepozitele bancare.



Pentru a evita regretele suplimentare, experții 
portalului Realist.md v-au pregătit o scurtă privire 
de ansamblu asupra a 7 „mituri”:

Indiferent dacă aceasta este prima dvs. tranzacție 
sau nu, atunci când intenționați să cumpărați o 
locuință, puteți întâlni o serie de „mituri” care 
funcționează la nivel mental. Aparent complet 
inofensive, aceste concepții greșite pot deveni 
totuși obstacole semnificative pentru adoptarea 
celei mai bune decizii.



Nu pot 
găsi ce vreau

Este adevărat că în majoritatea cazurilor există o 
diferență (uneori destul de substanțială) între opțiunile 
„ideale” și „potrivite”. Oricât de mult ați dori, nu toată 
lumea își poate permite o vilă cu piscină - ei bine, cel 
puțin nu în ”cel mai cel mai” cartier al Capitalei! Cu 
toate acestea, acest lucru nu exclude deloc faptul că 
dacă sunteți dispus să manifestați răbdare, faceți 
eforturi suplimentare și să compromiteți într-un fel, 
puteți găsi o proprietate care să răspundă în mod 
optim dorințelor și preferințelor dumneavoastră. De 
exemplu, dacă doriți să cumpărați o casă cu propria 
curte și sunteți confuzi de numărul mic de oferte și 
prețuri solicitate de vânzătorii din Chișinău, includeți în 
zona de revizuire propuneri pentru vânzarea caselor 
de la periferia orașului și puteți găsi oferte foarte 
interesante care, în plus, se încadrează în bugetul dvs.!



În acest moment, această ultimă 
așteptare este nerealistă, cel puțin 
în ceea ce privește viitorul 
previzibil. Este adevărat că piața 
imobiliară se schimbă ciclic, 
trecând succesiv prin perioade de 
recesiune și perioade de 
recuperare, cu toate acestea, 
datele pieței indică faptul că în 
acest moment se află într-o nouă 
rundă de creștere (mai moderată 
decât în   2012-2013). Prognozele 

Mulți cumpărători potențiali sunt 
blocați într-o stare de anticipare, 
anulând o decizie de cumpărare 
specifică pentru (mai mult sau mai 
puțin) o perioadă nedeterminată. 
Un astfel de comportament este 
dictat de două motive: pe de o 
parte, acești potențiali cumpărători 
sunt foarte incerti cu privire la 
situația economică, atât a lor, cât și a 
celei generale din țară; pe de altă 
parte, mulți se bazează pe evoluția 
descendentă a prețurilor, astfel 
încât în   timp este posibil să 
cumpărați locuințe la cel mai mic 
preț posibil.

privind momentul în care 
prețurile apartamentelor ating un 
nou prag minim sunt dificil de 
făcut, chiar și pentru cei mai 
experimentați analiști imobiliari.
În acest context, recomandarea 
jucătorilor de pe piață este 
următoarea: cel mai bun moment 
pentru a achiziționa proprietăți 
imobiliare este atunci când aveți 
nevoie cu adevărat. Este clar că 
tendințele pieței în acest 
moment ar trebui, de asemenea, 
să fie luate în considerare, cu 
toate acestea, decizia de 
cumpărare este (sau ar trebui să 
fie!) dictată, în primul rând, de 
circumstanțele personale 
(familiale, profesionale, dar și 
financiare).



Deși în contextul actual al pieței, majoritatea 
persoanelor care caută imobiliare pentru o 
achiziție se bazează pe obținerea unui împrumut 
bancar pentru a putea depăși o astfel de 
achiziție, unele dintre ele au și bani gheață. 
Datorită perioadei semnificativ mai scurte în 
timpul căreia se poate încheia o tranzacție în 
numerar, prezența lor este un avantaj atunci când 

se negociază cu proprietarul. Cu toate acestea, 
așteptările dvs. ar trebui să rămână totuși realiste 
în ceea ce privește „reducerea” pe care o puteți 
obține în acest fel - deoarece majoritatea 
vânzătorilor ar prefera, probabil, să aștepte o lună 
suplimentară când încheie o tranzacție cu un 
cumpărător care a luat un împrumut decât să 
vândă " în pierdere ”.

Mă pot descurca singur cu tot ceea ce 
presupune o tranzacție
Mulți moldoveni au o mentalitate de a face 
singur, inclusiv în imobiliare. Chiar și cei care nu 
au făcut niciodată tranzacții în viața lor pot 
prelua această problemă, de la bun început 
chiar și fără să se gândească să ceară ajutor unui 
consultant - un agent imobiliar, un broker 
ipotecar, un avocat, un expert în domeniul 
construcțiilor. etc. Adevărul este însă că ajutorul 

specialiștilor, din domeniul imobiliar sau din alte 
domenii conexe, poate  fiextrem de util atât 
pentru luarea celei mai corecte decizii de 
cumpărare, cât și pentru trecerea fără probleme 
a tuturor etapelor tranzacției.



Trebuie să iau o decizie de
cumpărare cât mai curând posibil

Pe fondul ritmului de creștere a prețurilor, deciziile de 
cumpărare în perioada de boom se iau repede, uneori chiar 
prea repede. Și deși acum cumpărătorii au devenit mult mai 
atenți, pericolul de a lua o decizie „sub presiune” există încă. 
Când găsiți un apartament care vă încântă, puteți, de 
exemplu, să luați o decizie chiar la fața locului, fără a vă oferi 
timp suficient pentru a vă gândi, analiza toate variabilele din 
problemă; același lucru se poate întâmpla ca urmare a 
dorinței de a nu rata un apartament în favoarea altui 
cumpărător cu care concurezi pentru el. Oricum ar fi, trebuie 
doar să vă acordați suficient timp pentru a lua o decizie 
decizie de achiziție a unei locuințe. Din acest punct de 
vedere, un avantaj important este că astăzi vânzările „de o zi” 
nu mai sunt relevante: conform statisticilor, timpul mediu de 
vânzare a unui apartament este de aproximativ 50 de zile, iar 
timpul mediu de vânzare a unei case este de aproximativ 100 
de zile.

În procesul de căutare a unui apartament, veți găsi probabil 
câteva anunțuri imobiliare care aparțin clasei de lux. Prin 
urmare, este important să rețineți că cel mai adesea astfel 
de descrieri se referă la decorarea apartamentului și la 
unele îmbunătățiri ale acestuia. Pentru a  ficlasificat în mod 
corect drept o clasă „de lux”, o proprietate imobiliară 
trebuie să respecte o combinație de criterii, cum ar  fi
locația, tipul imobilului, dimensiunea spațiului de locuit, 
precum și facilitățile și serviciile disponibile, inclusiv zona 
înconjurătoare. Așadar, este greu de imaginat că un 
apartament dintr-un bloc secundar ar putea  fiîncadrat în 
această categorie.



Cumpărând un apartament 
fără reparații, 
pot economisi mulți bani

Din dorința de a încheia o tranzacție la cel mai mic 
preț posibil, unii cumpărători pot alege opțiunea 
de a cumpăra un apartament în stare foarte 
proastă, necesitând o gamă completă de lucrări 
de reparații și construcții. Cu toate acestea, o 
astfel de soluție nu vă garantează economii 
semnificative. Acționând în acest fel, vă puteți 
trezi într-o zi cu realizarea că toată munca de care 
are nevoie locuința, „absoarbe” mare parte din 
banii pe care ați reușit să-i economisiți inițial – fără 
a lua în calcul, desigur, timpul și efortul depus 
pentru aceasta.
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