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Prin acest studiu ne propunem să extragem cele mai 
reprezentative elemente ale pieței imobiliare din anul 2016, ca 
informații de referință și reper de comparație cu ceea ce se 
întâmplă în plan imobiliar în acest an.

Interpretarea informațiilor obținute în urma sondajului de opinie 
realizat pe un eșantion de aproximativ 200 de respondenți - 
agenți imobiliari, brokeri, cumpărători și vânzători de produse 
imobiliare în anul 2016 - vor întregi acest tablou printr-un set de 
percepții venite direct din piața imobiliară.

Astfel, atenția acestui studiu va fi concentrată în special pe:

Elementele de noutate aduse de anul 2016 în piața imobiliară

Principalele regiuni de interes pentru tranzacționările din acest 
domeniu

Modificări legislative apărute atât în anul precedent cât și în 
prima parte a acestui an și impactul lor

Cele mai importante tipuri de tranzacții realizate în anul 2016

Sursele de finanțare în imobiliare

Estimări și percepții cu privire la evoluția pieței în anul 2017

Introducere
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Cuprins

2016: APOGEUL PIEȚEI IMOBILIARE DIN ROMÂNIA DIN ULTIMII 8 
ANI

TOPUL TRANZACȚIONĂRILOR PE ORAȘE ÎN 2016

TIPURI DE TRANZACȚII IMOBILIARE REALIZATE ÎN ULTIMELE 12 
LUNI

PRINCIPALELE METODE DE FINANȚARE ÎN TRANZACȚIILE 
IMOBILIARE

COMUNICARE BROKER/AGENT - CLIENT ȘI METODE DE 
VERIFICARE A OBIECTULUI TRANZACȚIEI

PERCEPȚIA EVOLUȚIEI PIEȚEI IMOBILIARE ÎN 2016 - 2017

REZUMAT
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2016: apogeul pieței 
imobiliare din România
din ultimii 8 ani
Criza economică și 
piața imobiliară

Piața imobiliară a fost printre 
primele și cele mai puternic 
afectate de apariția crizei
imobiliare în 2008 - 2009, 
efectele acestei crize 
resimțindu-se la nivelul puterii 
de cumpărare, al intereselor 
pentru obținerea de creditări 
pentru locuințe, al prețurilor
vehiculate pe piață (care au 
ajuns și cu 50% mai mici în 
perioada de vârf a crizei) și al
numărului efectiv de 
tranzacționări.

Începând cu 2014, activitatea 
din piaţa imobiliară a fost vizibil 
mai intensă în raport cu anii 
precedenți - înregistrându-se 
investiţii de circa 2 miliarde de 
euro.

Odată cu anul 2015, trendul 
pieței imobiliare a confirmat 
conștientizarea populației - 
de ieșirea din criza economică 
printr-o accelerare vizibilă a 
volumului de tranzacționări și 
o creștere a interesului pentru 
investiții în produse imobiliare.

Schimbările aduse de anul 2016

Anul 2016 a adus schimbări majore în planul tranzacționărilor imobiliare, fiind 
considerat de specialiști cel mai bun an de la declanșarea crizei economice. 
Acest an s-a remarcat prin:

Răzvan Cuc
Președinte  
RE/MAX România

“Trendul din 2016 se păstrează și în 2017, într-o piață mai 
matură decât cea din anii premergători crizei.”

Creșterea volumului de vânzări de imobiliare cu 35% față de anul 2015;

Creșterea volumului de închirieri - în principalele orașe din țară (București, Iași, 
Cluj, Timișoara și Brașov) - volumul închirierilor de spații a cunoscut cea mai mare 
creștere de până acum;

În sectorul de retail nivelul livrărilor a crescut cu 40% în raport cu 2015.
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Piața europeană pe segmentul imobiliar în 2016

RURAL URBAN

RURAL URBAN

MEDIA DE DIFERENȚĂ A PREȚULUI DE VÂNZARE A M2 PENT-
RU APARTAMENTE ZONA URBANĂ VS. 
ZONA RURALĂ 2016.

MEDIA DE DIFERENȚĂ A PREȚULUI DE VÂNZARE A M2 PENT-
RU LOCUINȚE ZONA URBANĂ VS. ZONA RURALĂ 2016.

61% DINTRE EUROPENI SUNT PROPRIETARII 
CASELOR ÎN CARE LOCUESC.

64%

44%

61%

Austria

Dezechilibrul între cerere și ofertă, cu un volum 
considerabil mai mare pe segmentul de cerere, a 
generat în 2016 un adevărat boom pe piața imobiliară 
din Austria, preconizându-se creșteri semnificative 
de prețuri pentru apartamentele urbane. 

8,700,471 POPULAȚIE
9.0% REAL ESTATE VS. PIB 2015
2,009 EURO SALARIUL MEDIU LUNAR (NET)

€ 3,550,000 CEA MAI SCUMPĂ 
PROPRIETATE VÂNDUTĂ DE RE/MAX 
ÎN 2016. VIENNA 1130
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Finlanda

Stabilitatea economiei înseamnă o creștere 
și mai puternică a pieței în raport cu anul trecut prin 
evoluții de preț în plan imobiliar.

5,487,306 POPULAȚIE
10.9% REAL ESTATE VS. PIB 2015
EURO 2,509 SALARIUL MEDIU LUNAR (NET) 

€ 4,300,000 CEA MAI SCUMPĂ 
PROPRIETATE VÂNDUTĂ DE RE/MAX 
ÎN 2016. 

Franța

În 2016 prețurile s-au menținut constante, în ciuda 
incertitudinii generate de mediul politic și economic.

66,661,621 POPULAȚIE
11.4% REAL ESTATE VS. PIB 2015
2,157 EURO SALARIUL MEDIU LUNAR (NET)

€ 1,525,000 CEA MAI SCUMPĂ 
PROPRIETATE VÂNDUTĂ DE RE/MAX ÎN 
2016. PARIS 7TH AVENUE
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Germania

Un aflux mare de relocări în zona urbană a dus la o 
creștere uimitoare a pieței chiriilor. 

Și în 2017 se așteaptă creșteri mari de prețuri 
pentru casele și apartamentele din zona urbană - 
cu cca 5%.

82,162,000 POPULAȚIE
9.8% REAL ESTATE VS. PIB 2015
2,265 EURO SALARIUL MEDIU LUNAR (NET)

€ 3,000,000 CEA MAI SCUMPĂ 
PROPRIETATE VÂNDUTĂ DE RE/MAX 
ÎN 2016. SYLTH  CASA DE VACANȚĂ
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Topul tranzacționărilor 
pe orașe în 2016

Una din întrebările acestui studiu adresate participanților s-a referit la 
zonele de interes imobiliar. Rezultatele obținute au indicat un interes 
mare în special pentru: București,Cluj, Brașov, Sibiu, Ilfov, Timișoara, 
Oradea și Arad.

Confruntând rezultatele obținute cu tendințele indicate de specialiști în 
decursul ultimilor 2 ani pe piața imobiliară din România, putem extrage 
un top 5 al zonelor de interes pentru tranzacțiile din domeniul imobiliar 
după cum urmează:

1. Cluj-Napoca  - Aici se înregistrează și cele mai scumpe locuințe - 
în medie 1.214 euro pe metru pătrat în anul precedent, în creștere cu 
13% fată de 2015.

2. București  - se remarcă o creștere a volumului de tranzacții pentru 
sectorulspaţiilor industriale și logistice, cu livrări de aproximativ 380.000 
mp în anul 2016.

3. Sibiu  - zonă cu o cerere mare de locuințe noi, ca efect al forței de 
muncă atrasă din alte zone. Finalizarea parcurilor industriale din zonă 
vor genera în următorii ani, peste 3.000 de locuri de muncă și, astfel, 
noi cereri de locuințe pentru persoanele care urmează să se relocheze 
aici. Cererea mare de locuințe este confirmată și de interesul major 
pentru închirieri - un imobil oferit spre închiriere fiind ocupat în medie 
în 12 ore de la publicarea unui anunț.

4. Timișoara  -  Spre deosebire de București sau Cluj, Timișoara 
înregistrează o creștere a ofertei în zona imobiliară în sincron cu 
cererea și prețuri sub cele vehiculate în orașele amintite. Aici locuinţele 
vechi s-au apreciat cu 1,1%, în ianuarie faţă de decembrie 2016, iar 
cele noi s-au ieftinit cu 2,3%, de la 1.056 la 1.032 de euro/mp.

5. Brașov -  zonă în care este preconizată o creștere a prețurilor pentru 
locuințe (o analiză realizată la începutul anului 2017 indica o creștere a 
prețurilor apartamentelor vechi cu 2,3% și cu 2% a celor noi).

ÎN CE ZONĂ AVEȚI INTERES 
IMOBILIAR?
Aproximativ 58% din respondenții la studiul RE/MAX au 
confirmat un interes imobiliar în zona Clujului, cu mult peste 
interesul declarat pentru București (21%).

57,58%

Cluj București Brașov Arad Bistrița Constanța Bacău Alexandria

21,82%

4,85% 4,24%
0,61% 0,61% 0,61% 0,61%
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Principalele tendințe în  
sectorul imobiliar din Cluj  
în anul 2016
Segmentul birourilor clujene a început timid și, în mare parte, a evoluat odată cu 
dezvoltarea mediului de afaceri clujean și cu crearea unei culturi antreprenoriale 
în oraș. 

Creșterea generată de companiile străine în căutare de spații flexibile și cu opțiuni 
de extindere a influențat oferta, care s-a schimbat și ea în ultimii ani, trecându-
se de la dezvoltarea unor proiecte de mărimi mici sau medii, la proiecte colos 
dezvoltate etapizat, în două sau trei faze (ex. The Office Center sau Liberty 
Tehnology Park).

Putem spune, astfel, că evoluția sectorului imobiliar în această regiune este foarte 
interesantă din mai multe puncte de vedere. Iată, pe scurt, câteva repere cu 
privire la tendințele de pe această piață. 

Impactul standardelor de clasificare ale cladirilor de birouri
Lipsa reglementărilor din domeniul imobiliar a determinat, mai mult din motive 
publicitare, adoptarea de către unii dezvoltatori de clădiri de birouri a standardelor 
internaționale stabilite de BOMA (Building Owners and Managers Association) – 
Asociația Internațională a Proprietarilor și Administratorilor de Clădiri. 

Aceasta asociere nu a însemnat automat și adoptarea unor seturi de reguli 
complementare. Ne-am întâlnit des cu situații în care clădiri fără facilități 
excepționale au fost caracterizate drept clădiri de birouri de clasa A doar pentru 
că aveau conexiune la internet sau unități de aer condiționat.

Aceste clase reprezintă un sistem subiectiv de catalogare ce exprimă potențialul 
competitiv al fiecărei clădiri de a atrage clienți de categorii similare. Sistemul 
respectiv include o combinație de factori printre care principalii ar fi: locația, 
facilitățile oferite, nivelul de preț al chiriei, finisajele și percepţia pietei vis-a-vis de 
clădirea în sine. În general, pentru facilitățile oferite sunt luate în calcul doar cele 
din cadrul clădirii, fără a considera și proximitatea față de anumite alte obiective. 
Excepția o face cazul în care proximitatea afectează (favorabil sau nu) într-o 
măsură mare clădirea în sine.

Evoluția prețurilor de vânzare a spațiilor de birouri

Clasa birouri          2011        2012        2013        2014        2015        2016

min  max

1250  1300  

1000  1250  

1400  1500  

  900  1100  

1650  1800  

1200  1400  

1300  1500  

  900  1200  

1500  1700  

1000  1200  

1700  1800  

1200  1500  

Clasa A

Clasa B & C

min  maxmin  max min  maxmin  max min  max

Categorii principale de clieni: cerere și disponibilitate

Firme IT: În ultimii doi ani, marile mișcări au fost făcute de companiile IT sau de servicii, 
care fie s-au relocat, fie și-au extins birourile. Odată cu dezvoltarea noilor proiecte foarte 
mari, chiriașii au eliberat sau dau curs relocării în noile centre de business, iar o consecință 
este eliberarea unor centre de afaceri consacrate.

Servicii medicale: Motivați de scăderea chiriilor din piața spațiilor de birouri, precum 
și de deschiderea proprietarilor care au înțeles că tranzacțiile nu mai sunt la fel de dese 
ca în anii trecuți, operatorii de servicii medicale private au inaugurat noi clinici în incinta 
principalelor clădiri de birouri. Preferate sunt clădirile de clasă B, cu suprafețe micii și 
medii, cu fațade noi/renovate și cu dotări la standarde calitative înalte.

Servicii financiar - bancare: Companiile din aceasta categorie urmăresc în primul 
rând localizarea și spațiile cu trafic pietonal intens. Pe lângă serviciile bancare, segmentul 
asigurărilor joacă și el un rol important ținta principală a instituțiilor/companiilor de pe 
acest segment reprezentând-o spațiile de birouri de clasa A și B, ambele furnizând locații 
bune și dotări pe măsură.

Alina Berghian
Sales Associate RE/MAX Grup de Lux.  
Specializată pe segmentul comercial 
- Vânzări/închirieri birouri.
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Mădălina Vasile
Broker Owner la RE/MAX Properties 
din București - de 10 ani în RE/MAX, 
desemnată Ambasador RE/MAX în 2016

Tipuri de tranzacții imobiliare 
realizate în ultimele 12 luni în 
București

“Majoritatea investitorilor pe segmentul de piață rezidențial 
au bugetele între 70.000 - 120.000 euro. Aceștia se împart 
în investitorii ce accesează credite tip “prima casă”, se 
orientează, în general, pe achiziția de apartamente cu 2 
camere sau garsoniere si au expectanțe de randamente 
de aproximativ 4-5%/an, sau investitorii cu bugete de 
peste 75.000 euro și până în aproximaiv 120.000 euro ce 
își îndreaptă atenția către zona centrală sau zona de Nord, 
având ca și investiție “target” proprietăți micuțe dar cu 
randamente de 5-6%.

Destul de slab reprezentat, dar totuși prezent în piață, este 
investitorul cu bugete de peste 120.000 euro care pot ajunge 
chiar și până la 400.000 euro. Acesta are în vizor segmentul 
rezidențial și este interesat, de regulă, de închiriere pentru o 
perioada de timp limitată, de câțiva ani, după aceea urmând 
să se mute în respectiva proprietate.

Ca și caracteristici căutate, taberele se împart inclusiv în 
funcție de disponibilitatea de timp a fiecărui investitor, fiind 
persoane care caută proprietăți renovate și, eventual, chiar 
și mobilate sau persoane care preferă să plătească mai 
puțin inițial si este dispus să renoveze și mobileze singur 
proprietatea.”

Ce tip de tranzacții imobiliare ați realizat în ultimele 12 
luni? (la nivel național)

Peste 77% din tranzacțiile realizate de respondenții acestui studiu au vizat 
sectorul rezidențial în decursul ultimelor 12 luni.

38%

17%

45%

Spații industriale 

Pentru tranzacțiile imobiliare din categoria spații industriale și logistice 
2016 a reprezentat cel mai bun an din istoria pieţei imobiliare locale. 
Au fost înregistrate livrări de aproximativ 380.000 mp și o cerere mare, 
fiind astfel stimulată o nouă serie de investiții curajoase.

Sectorul Retail

Vânzări / Închirieri
de birouri

Sectorul industrial

Rezidențial

Comercial

Industrial

Terenuri

Preluare de active

100%0% 25% 50% 75%
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Sectorul spații office

În 2016 livrările pentru spații office s-a dublat în raport cu anul precedent, 
iar trendul pare să se mențină ascendent și în 2017 în ceea ce privește 
investițiile din acest sector. 

Sectorul de retail

Un semnal pozitiv s-a remarcat și în piața imobiliară pentru sectorul 
retail unde s-a înregistrat o evoluție de aproximativ 40% în raport cu 
2015. 

Sectorul rezidențial

2016 a reprezentat un an cu evoluție importantă și în sectorul rezidențial. 
Aici încă din primul semestru al anului trecut au fost înregistrate 
tranzacţii imobiliare în creștere cu 80% faţă de aceeași perioadă din 
anul 2015.

Tipuri de tranzacții imobiliare realizate în ultimele 12 luni

Tipuri de tranzacții în 2016 
și tendințe pentru acest an - 
analiza RE/MAX Brașov
Raportându-ne la ultimile 12 luni și anticipând următoarele 12 tendințe 
investiționale de pe piața imobiliară, putem trage mai multe concluzii:

Tendința în rezidențiale:

Piața rezidențială veche își păstrează un ritm constant, poate în ușoară 
creștere pentru anumite zone. Centrul istoric și zonele adiacente 
acestuia au luat un avânt în tranzacționare, aici interesul pentru 
achiziție fiind unul destul de ridicat, mai ales pentru investitorii privați 
care cumpără proprietățile cu intenția de a le închiria atât pe termen 
lung, cât și pentru a le exploata în regim hotelier (un business care la 
Brașov este în creștere și aduce randamente foarte bune - uneori pot 
depăși 10-14%).

Piața rezidențială nouă a luat avânt în ultimile 12 luni. Sunt anunțate 
- și o parte din ele sunt în curs de concretizare -  o serie de proiecte 
noi mai mari sau mai mici, construite de dezvoltatori consacrați, dar și 
de investitori privați, și nu vorbim doar de blocuri rezidențiale, ci și de 
proiecte de case.

Numărul de tranzacții pe acest segment de cele mai multe ori 
depășește capacitățile constructorilor de a livra locuințele, astfel că, 
în acest moment, există dezvoltatori care au vândut peste 80% din 
clădirile pe care ar urma să le livreze până la sfârșitul acestui an sau 
chiar mijlocul anului viitor.
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Astfel, atâta timp cât prețurile de vânzare ale proprietăților rămân relativ 
constante, va mai exista cerere pe piață încă cel puțin trei, patru ani. 

Secretul acestui ritm de vânzări constă în faptul că dezvoltatorii aleg 
să nu mai înceapă construcția întregului proiect, ci construiesc câte 
un bloc, și, în funcție de ritmul de vânzări, trec la următorul. Analizând 
profilul dezvoltatorului putem spune că cel puțin 80% sunt dezvoltatori 
locali.

Tendințe în sectorul comercial (retail)

Dacă ne raportăm la marii retail-eri și la dezvoltatorii de mall-uri, 
Brașovul a primit în ultimile 12 luni un singur proiect de amploare: AFI 
Palace Brașov. Acest proiect, care se află în faza de construcție, va 
închide cel mai probabil piața de mall-uri a orașului, nemaiexistând 
niciun proiect asemănător anunțat. 

În schimb se remarcă o continuă expansiune a celor de la Kaufland 
care au finalizat un hypermarket și lucrează la un al doilea, și a celor 
de la Carrefour care au mai anunțat un proiect similar cu cel existent 
în zona Griviței, pe fosta platforma Fârtec - care va fi livrat, cel mai 
probabil, prin 2019.

Pe piața achizițiilor există o serie de clienți constanți care caută să 
cumpere proprietăți generatoare de randament, dar, din păcate, 
apetitul proprietarilor de a vinde astfel de active este unul foarte scăzut 
în Brașov. Și, dacă, totuși, se dorește să vândă, prețul cerut este peste 
ceea ce ar trebui să fie, iar randamentul are de suferit.

Tendințe în segmentul office

În Brașov există doar două centre de afaceri clasa A: Brașov Business 
Park și Coresi BP, care încă mai au spații disponibile la închiriere sau 
mai mult există off-plan extinderi ale acestora, însă dezvoltatorii sunt 
rezervați în a le construi înainte de a le preînchiria. 

Restul clădirilor sunt undeva la clasa B și, poate, B+, iar gradul de 
inchiriere variază între 80% și 100%,  în funcție de facilități și de 
poziționare. Cum majoritatea celor care dețin aceste clădiri nu 
intenționează să le vândă, nu pot estima nici măcar un randament 
mediu, cu toate că au existat câteva tranzacții cu clădiri de birouri 
cu suprafețe mici și medii de până în 1.000 mp, unde, teoretic, 
randamentul estimat poate atinge și 10% (brut). 

Proiecte noi de cladiri de birouri au fost anunțate doar de cei de la AFI 
care intenționează să construiască lângă mall și două turnuri de birouri 
clasa A.

Tendințe în segmentul industrial

În ultima perioadă au apărut mai mulți dezvoltatori de parcuri de 
logistică interesați să intre pe piața din Brașov, unii dintre ei anunțând 
chiar începerea construcției, însă toți vor să construiască numai în 
momentul în care există și un chiriaș care să ocupe viitoarele construcții. 

Cererile de spații noi, moderne, în Brașov sunt relativ moderate, 
suprafața medie dorită de clienți nu depășește 1.000 mp. Toate 
celelalte parcuri existente sunt 100% ocupate, iar despre extindere 
îi putem menționa doar pe cei de la ICCO  cu parcul industrial din 
Ghimbav unde au demarat lucrările pentru două hale ce însumează 
peste 15.000 mp, 10.000 fiind deja preînchiriați.

Tendințe în segmentul de terenuri

Datorită creșterii construcțiilor de locuințe noi, terenurile cu destinație 
rezidențială au revenit în centrul atenției. În ultimile 12 luni s-au făcut 
mai multe tranzacții cu terenuri, tranzacții care au depășit și suma de 
achiziție de 10 milioane de euro. 
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În concluzie, atâta timp cât proprietatea (terenul) poate fi valorificat la 
maxim, interesul este imediat și tranzacția are finalitate garantată. Există 
mulți dezvoltatori care analizează majoritatea terenurilor disponibile la 
vânzare, și, în funcție de mai mulți factori, aceștia securizează anumite 
proprietăți.

În afara Brașovului, în localitățile imediate, cererea de loturi de case 
are o creștere constantă generată, în special, de prețurile de achiziție 
convenabile și de existența utilităților care au devenit practic o condiție 
obligatorie din partea clienților interesați să cumpere. 

Deși pe acest segment există un număr foarte mare de oferte, câștigători 
sunt aceia care au înțeles că, atunci când vor să vândă, trebuie să le 
asigure viitorilor proprietari accesul nerestricționat la utilități.

Radu Vâlsan
Broker/Owner  
RE/MAX Central din Brașov

Florin Ciche
Sales Associate 
RE/MAX Central din Brașov
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Principalele metode de 
finanțare în tranzacțiile 
imobiliare
Contextul economic și comportamentul de consum în 
piața creditelor pentru locuințe în 2016: 

2016 a fost un an marcat de pregătirea și aplicarea legii 
„dării în plată”.

Această lege a influențat direct comportamentul de 
consum al creditelor pentru investițiile imobiliare și politica 
de acordare a acestora. 

Cea mai afectată zonă a fost cea a creditărilor ipotecare 
standard în euro care, deși în 2015 a cunoscut o revenire 
spectaculoasă - cu o creștere de peste 150% față de 
anul precedent - în 2016 a avut un volum de cereri 
semnificativ mai mic, românii fiind vizibil descurajați de 
avansul majorat pe care ar fi fost nevoiți să îl dea în acest 
sistem de creditare.

Continuarea programului guvernamental „Prima casă” a 
stimulat tranzacționarea pe piața imobiliară, remarcându-
se o creștere semnificativă a volumului de împrumuturi. 
Odată cu adoptarea legii „dării în plată” și cu majorarea 
avansului la creditele standard (la 15% – 25%), băncile 
au cunoscut un volum record de cereri de creditare prin 
programul guvernamental „Prima casă”.

Tipuri de tranzacții în 2016 și tendințe pentru acest an - analiza RE/MAX
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Întrebați ce metodă de plată au recomandat/folosit în anul 
2016, respondenții studiului RE/MAX au indicat creditele 
ipotecare ca fiind cele mai avantajoase mijloace de finanțare 
pentru o tranzacție imobiliară - după finanțarea din venituri 
proprii/economii.

CE METODĂ DE FINANȚARE 
AȚI RECOMANDAT/
FOLOSIT ÎN 2016 PENTRU O 
TRANZACȚIE IMOBILIARĂ?

Topul produselor bancare pentru creditarea de locuință

În ciuda sincopelor economice care anunțau blocaje pe piața creditării 
ipotecare standard, în anul precedent a fost înregistrată o cerere 
foarte mare pentru acest tip de creditare - comparabil cu cel pentru 
programul guvernamental „Prima casă”. 

Totuși, acesta din urmă a rămas în topul preferințelor românilor în anul 
precedent în special datorită avansului considerabil mai mic - de 5% - 
în raport cu alte sisteme de creditare. Astfel, pentru programul „Prima 
casă” a fost înregistrat un volum de garanții de circa 2,95 de miliarde 
de lei, corespondent al unui volum de credite de 5,9 miliarde de lei.

Tendințe în 2017

În 2017 nucleul creditărilor ipotecare va fi definit în continuare de 
programul guvernamental „Prima casă”, specialiștii așteptându-se la 
menținerea unui interes major pentru acest sistem de creditare. O altă 
tendință a anului în curs este definită și de orientarea băncillor către 
companii în sensul flexibilizării sistemelor de creditare pentru acestea 
din urmă.

100%0% 25% 50% 75%

1.

3.

2.

4.

5.

1.Credit Co-Garantat

4.Rate de la “dezvoltator” 5.Venituri proprii

2.Credit Ipotecar 3.Reset-to-buy
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Evoluția prețurilor pentru 
bunurile imobiliare în 
ultimele 12 luni

Eficiența derulării unei tranzacții imobiliare depinde în cea mai mare 
măsură de trei elemente:

În mediul online există, la ora actuală, un volum considerabil de 
informație de referință pentru zona imobiliară - informație care facilitează 
comparațiile între oferte, accesul la detalii de localizare și imagini, date 
de contact, etc. 

Pe de altă parte, tendința generală de a comunica mai mult în mediul 
online pare să influențeze o serie de piețe de tranzacționare.

Plecând de la aceste premise, am adresat un set de întrebări 
participanților la studiu cu privire la cele mai comune tipuri de obstacole 
cu care s-au confruntat pe parcursul unei tranzacții imobiliare, canalele 
de comunicare preferate în relația agent/broker - client și principalele 
metode folosite în verificarea prețurilor pentru bunurile imobiliare. 

 CE TIP DE OBSTACOL A FOST 
CEL MAI DIFICIL DE DEPĂȘIT PE 
PARCURSUL UNEI TRANZACȚII 
IMOBILARE?

CE MODALITATE DE COMUNICARE 
AȚI FOLOSIT CU PRECĂDERE ÎN 2016 
ÎN RELAȚIA AGENȚIE IMOBILIARĂ/
BROKER/ CLIENT?

Accesul facil la oferte/cereri

Fluența comunicării între broker/agent și client

Validarea rapidă a obiectului tranzacționat

Cel legat de documente

Telefon

Găsirea cererilor/ofertelor

Întâlniri

Negocierea prețului

E-mail

Evaluarea corectă a...

100%0% 25% 50% 75%

100%0% 25% 50% 75%
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În ciuda evoluției tehnologiei, dezvoltării accelerate a aplicațiilor 
mobile și a boom-ului informațional din mediul online, românii își 
păstrează constant interesul pentru comunicarea directă în cadrul 
întâlnirilor sau prin telefon, utlizând considerabil mai puțin e-mail-ul 
pentru detalierea și negocierea tranzacțiilor imobiliare.

“Întotdeauna un specialist cu experiență va fi mult mai informat 
decât un client care vrea să rezolve singur vânzarea sau achiziția 
unui imobil.

În primul rând o persoană neavizată nu are cum să realizeze o 
comparație profesionistă și realistă între alte câteva imobile la fel 
de bine ca și un agent profesionist. Asta pentru că, în primul rând, 
ce vede el pe diverse site-uri neverificate sunt prețurile de listare, 
nu cele de vânzare iar, în al doilea rând, o face total subiectiv și 
nicidecum profesionist sau obiectiv.

Un agent bun te poate ghida atât spre o investiție bună atunci când 
vrei să cumperi, cât și spre o evaluare cât mai corectă. atunci când 
vrei să vinzi un imobil.

Tranzacțiile imobiliare nu sunt jocuri de noroc, acestea trebuie 
făcute cu profesioniști, nu “după ureche”.”

Cristina Ciobanu
Sales Associate 
RE/MAX Grup de Lux

CUM VERIFICAȚI CORECTITUDINEA 
UNUI PREȚ PENTRU O TRANZACȚIE 
IMOBILIARĂ?

100%0% 25% 50% 75%

1.

2.

3.

4.

1.Comparații online pe website-uri de  
tranzacționare generale...

3.Comparații pe portaluri online care oferă  
evaluări comparative automate...

4.Informații preluate din diferite surse...

2.Comparații online pe website-uri de  
tranzacționare dedicate...



29 | RE/MAX | România 30 | RE/MAX | România

Internetul rămâne totuși un instrument de bază pentru faza de cercetare 
a pieței - respondenții noștri indicând mediul online ca principală zonă de 
comparație a prețurilor pentru bunurile imobiliare.

Website-urile de tranzacționare dedicate (portaluri imobiliare, agenții 
imobiliare, etc) sunt, astfel, cele mai utilizate “instrumente” online pentru 
evaluarea cererilor și ofertelor. 

Rezultatul obținut nu este surprinzător dacă ținem cont de faptul că 
liderii de piață din domeniul imobiliar investesc constant în perfecționarea 
acestor instrumente online pentru a pune la dispoziția clienților date 
relevante încă din faza de analiză de piață.

RE/MAX, de exemplu, a integrat în site-ul oficial un sistem de căutare cu 
multiple filtre pentru personalizarea căutărilor (criterii de localizare, tip de 
tranzacție, interval de preț, etc).

Tot aici, persoanele interesate de tranzacționări imobiliare își pot crea un 
cont personal MY RE/MAX în care au posibilitatea de a salva căutarile 
de interes sau proprietăţile preferate.

Principalele metode de 
finanțare în tranzacțiile 
imobiliare

aprecierea apartamentelor vechi care în prezent sunt 
cu 3,7% mai scumpe decât la finalul anului trecut

scumpirea locuințelor cu două camere cu cca 4,5% - 
pentru cele vechi și cu 1,4% pentru cele noi

deprecierea garsonierelor din noile ansambluri 
rezidențiale cu aproximativ 4%,

creșterea constantă a pieței rezidențiale de lux

România este în continuare în atenția investitorilor străini 
- ceea ce va stimula creșterea pieței imobiliare și în 2017

Odată cu revenirea din criză a României și, implicit, cu reanimarea 
pieței imobiliare se poate remarca o schimbare în planul așteptărilor 
finaniciare ale vânzătorilor. Aceștia speră într-o creștere a prețurilor 
în domeniul imobiliar pe fondul unei cereri din ce în ce mai mari. 
Tendința de creștere a prețurilor este confirmată și de specialiști care 
se așteaptă la majorări de cca 5% în cursul acestui an și care au 
remarcat deja în piață o serie de schimbări:
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ÎNCEPÂND CU 1 FEBRUARIE 2017 S-A ELIMINAT 
IMPOZITUL DE 3% PENTRU TRANZACȚIILE 
IMOBILIARE DE SUB 450.000 DE LEI - CEEA 
CE GENEREAZĂ PENTRU VÂNZĂTOR O 
ECONOMIE DE - 3.000 DE EURO LA LIMITA DE 
100.000 DE EURO.
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“Prin scutirea de la impozitare a tranzacțiilor 
imobiliare sub 450.000 lei si aplicarea 
(la tranzacțiile mai mari de 450.000 de lei) a 
unui impozit de doar 3% pentru diferența dintre 
valoarea tranzacționării proprietății și  pragul de 
450.000 de lei se încurajează vânzarea caselor 
și terenurilor, astfel încât să fie stimulată industria 
de construcții, în special în cazul construirii de 
locuințe. Numărul tranzacțiilor pentru sectorul 
rezidențial a crescut față de 2016 - în primul 
trimestru cu aproape 50%.”

Anca Păcurar
Consilier Juridic/BDM 
Reprezentant RE/MAX România

 CE CREDEȚI CĂ SE VA ÎNTÂMPLA 
ÎN URMĂTOARELE 6 LUNI CU 
PREȚURILE DIN PIAȚA IMOBILIARĂ?

 CUM CREDEȚI CĂ AU EVOLUAT 
ÎN ULTIMELE 12 LUNI PREȚURILE 
PENTRU BUNURILE IMOBILIARE?

100%0% 25% 50% 75%

100%0% 25% 50% 75%

Vor crește

Au crescut

Vor rămâne la fel

Au rămas la fel

Vor scădea

Au scăzut



Rezumat

2016 a adus schimbări majore în planul tranzacționărilor imobiliare, fiind 
considerat de specialiști cel mai bun an de la declanșarea crizei economice. 

Pentru tranzacțiile imobiliare din categoria spații industriale și logistice 
2016 a reprezentat cel mai bun an din istoria pieţei imobiliare. 

În 2016 livrările pentru spații office s-a dublat în raport cu anul precedent, 
iar trendul pare să se mențină ascendent și în 2017 în ceea ce privește 
investițiile din acest sector. 

Zonele cu cel mai mare interes imobliar sunt: București, Cluj, Brașov, 
Sibiu, Ilfov, Timișoara, Oradea și Arad. Peste 77% din tranzacțiile realizate 
de respondenții acestui studiu au vizat sectorul rezidențial în decursul 
ultimelor 12 luni.

Aproximativ 58% din respondenții la studiul RE/MAX au confirmat un 
interes imobiliar în zona Clujului, cu mult peste interesul declarat pentru 
București (21%).

În 2017 nucleul creditărilor ipotecare va fi definit în continuare de programul 
guvernamental „Prima casă”, specialiștii așteptându-se la menținerea unui 
interes major pentru acest sistem de creditare.

Întrebați ce metodă de plată au recomandat/folosit în anul 2016, 
respondenții studiului RE/MAX au indicat creditele ipotecare ca fiind cele 
mai avantajoase mijloace de finanțare pentru o tranzacție imobiliară - după 
finanțarea din venituri proprii/economii. 

Revenirea pieței imobiliare a dus în 2016 și la o apreciere vizibilă a prețurilor 
pentru apartamentele cu două camere. În 2017 specialiștii estimează 
menținerea acestui trend al prețurilor în special în sectorul rezidențial.

85% dintre respondenții studiului RE/MAX au remarcat creșterea prețurilor 
la produsele imobiliare în anul precedent un procent semnificativ de 
răspunsuri (64%) susținând, totdată, și percepția cu privire la menținerea 
acestui trend și în anul 2017.
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Alege RE/MAX -  numărul 1 
mondial în real-estate

RE/MAX este o forţă globală, numărul 1 mondial în real-estate și tinde să devină liderul naţional în imobiliare, pentru România. 

Acesta este motivul pentru care ne-am decis în 2013 să preluăm managementul regional și suntem angajaţi total în această viziune. 
Mai mult, pentru România ne dorim ca până în 2023 să avem 110 birouri francizate și peste 1.000 de agenţi afiliaţi.

Pentru toţi membrii RE/MAX România pregătim un pachet solid de avantaje și beneficii, în principal fiind:

Brand Training Tehnologie & IT Cod etic Suport

Network Renumerații Sistem de vânzare EvenimenteMarketing & PR

VREAU SĂ DEVIN AGENT

VREAU FRANCIZĂ

Vrei să faci parte din reţeaua 
RE/MAX?

Decoperă ce înseamnă să lucrezi sub 
umbrela unui brand puternic și devino parte 

din cea mai bună echipă!

VREAU EVALUARE GRATUITĂ

Ești proprietar și vrei să afli 
cât valorează proprietatea ta?

Îţi evaluăm gratuit proprietatea, cu cei mai 
profi agenţi.

Ești interesat să vinzi/
închiriezi/cumperi?

Descoperă pe site-ul RE/MAX oferta 
completă de produse imobiliare!

VREAU SA ACCESEZ 
SISTEMUL DE CĂUTARE


