


 Botis Ioan-Andrei, MRICS

 Presedinte al asociatiei Romania 
Green Building Council

 CEO – NAI Romania & Moldova

 Incheie parteneriate la nivel national 
si international privind finantarea 
verde oferita de: Raiffeisen Bank, 
Alpha Bank, BCR, Banca Transilvania, 
Garanti Bank, Vista Bank, BRD, Libra 
Internet Bank etc.



Proiecte cu impact național și internațional

 Reducerea impozitului pentru clădirile verzi din municipiile:
Cluj-Napoca, Timișoara, Deva și Iași.

 Crearea și implementarea ințiativei „SMARTER Finance for
Families” care a fost sprijinită de Uniunea Europeană prin
programul de cercetare-inovare Orizont 2020 în cadrul
proiectului SMARTER. Au fost implicate 14 țări după cum
urmează: România (RoGBC fiind și coordonatorul proiectului),
Belgia, Danemarca, Polonia, Irlanda, Italia, Grecia, Bosnia &
Hertegovina, Bulgaria, Slovacia, Rep. Cehă, Turcia, Georgia și
Ukraina. Printre parteneri s-au numărat instituții de cercetare
renumite la nivel internațional precum Copenhagen Center for
Energy Efficiency și Universitè Libre de Bruxelles (ULB).



Proiecte cu impact național și 
internațional

 Crearea și dezvoltarea programului de certificare voluntară pentru 
clădiri rezidențiale ”Green Homes by RoGBC”, în România fiind 
certificate peste 15.000 de locuințe din peste 50 de ansambluri 
rezidențiale, având o valoare de piață de peste 2 miliarde de euro.

 Implementarea European Energy Award în România împreună cu 

Ambasada Confederației Elvețiene. Acordarea titlurilor de 
Comunitate Sustenabilă pentru: Cluj-Napoca, Iași, Alba-Iulia, 
Turda, și Vama Buzăului. 



Proiecte cu impact național și 
internațional

 Dezvoltarea programului de formare profesională Green Building
Proffesional care reprezină o platforma educațională de pregătire a
specialiștilor în sectorul construcțiilor sustenabile. Până in prezent peste
1000 de persoane au absolvit Green Building Proffesional iar programul
este considerat un exemplu de bună practică în Europa fiind introdus ca
Policy Factsheet în Observatorul European pentru sectorul construcțiilor.

 Crearea și dezvoltarea programului ”Green Schools”, implementat în 
prezent în 15 școli.

 Crearea și dezvoltarea programului de finanțare verde Green Mortgage,
considerat de Comisia Europeană un exemplu de bună practică în Europa și
constituirea unui grup de lucru pe Green Finance printr-un parteneriat
strategic cu 9 Institutii Bancare din Romania (Alpha Bank, BCR, BRD,
Banca Transilvania, Garanti Bank, Libra Bank, Pro-Credit Bank, Raiffeisen
Bank, Vista Bank) care oferă credite imobiliare verzi cu o dobândă mai
mică la achiziționarea unei locuințe verzi certificate Green Homes by
RoGBC.

 Promovarea legislației privind construirea în conformitate cu nZEB în
România.

 Crearea unui catalog al Clădirilor Verzi din România, actualizat în 2018.









DETALII

https://www.eeacomunitatesustenabila.org/
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http://www.rogbc.org/ro/programul-de-certificare-si-training/cursurile-oferite


LISTA COMPLETA

http://www.rogbc.org/ro/membri/membri


Newsletter

https://mailchi.mp/28cbfde26ceb/landing-green?fbclid=IwAR1DAafVfvKm5EjpbQZkj4ewReeF3OdNb5VzGx9oad5y8cU7JEVSm-naWBU
https://mailchi.mp/28cbfde26ceb/landing-green?fbclid=IwAR1DAafVfvKm5EjpbQZkj4ewReeF3OdNb5VzGx9oad5y8cU7JEVSm-naWBU

