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România este a noua ţară după suprafaţa teritoriului (238 

391 km˛ - locul 82 în lume) şi a şaptea după numărul 

populaţiei (situat în jurul numărului de 21.500.000 

locuitori) dintre statele membre ale Uniunii Europene. 

 

- Sursa: BNR, INS 

 

Situatia economica 

In cel de-al doilea trimestru din 2016, s-a inregistrat cea 

mai mare crestere economica de dupa criza din 2008. 

Astfel, conform informatiilor furnizate de INS, PIB-ul a 

crescut cu 5,2%, pe serie brută, şi cu 5% pe seria ajustată 

sezonier în semestrul I 2016 comparativ cu perioada 

similară a anului trecut, după ce, în trimestrul doi, avansul 

PIB a fost de 1,5% faţă de trimestrul 1 şi de 6% faţă de 

trimestrul 2 din 2015, potrivit estimărilor publicate de 

Institutul Naţional de Statistică.  

Cresterea economica a fost determinata in principal de 

cresterea consumului privat, similar tendintelor din 

Uniunea Europeana, urmare si a scaderii pretului 

petrolului. Aceasta crestere a consumului privat a fost 

determinata si de scaderea TVA-ului, de cresterea 

salariilor si nu in ultimul rand de cresterea creditarii pe 

piata financiara. 

 

- Sursa: BNR, INS 

In luna mai, Banca Nationala a Romaniei si-a mentinut 

politica monetara pastrand dobanda cheie la minimul 

istoric stabilit in mai 2015, respectiv 1.75%. Acest fapt a 

determinat o dobanda redusa a creditelor in moneda 

nationala, fapt ce a condus la un record al creditelor 

oferite de banci in decursul anului 2015. 
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Piata tranzactiilor imobiliare din Romania a crescut in 

primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% fata de 

aceeasi perioada a anului trecut. 

Totalul investitiilor din primul semestru al anului se 

gaseste undeva in jurul valorii de 360 de milioane de euro.  

In ceea ce priveste defalcarea pe regiuni, Capitala ocupa 

primul loc cu aproximativ jumatate din valoarea 

tranzactiilor, urmata de Sibiu cu aproximativ 30%.   

In ceea ce priveste defalcarea pe segmente imobiliare, 

aproximativ jumatate din tranzactii s-au derulat in sectorul de 

retail, 35% in cel de birouri si aproximativ 15% in industrial. 

 

Pentru intreg anul 2016, proiectele aflate deja in curs de 

construire ar putea duce la depasirea nivelului 

tranzactiilor din 2015.  

Imbunatatirea conditiilor de creditare coroborat cu 

apetitul crescut al bancilor si investitorilor mari pentru 

produse de calitate ridicata nu fac decat sa incurajeze 

noile investitii in domeniul imobiliar. 

Cu toate acestea, lichiditatea pe piata este totusi limitata 

de catre furnizori, iar produsele de calitate aflate in 

diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare. 

 

 

 

 

 

 

In ceea ce priveste sectorul de birouri, Romania este 

considerata ca fiind una dintre cele mai atractive piete din 

Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al 

investitiilor in spatiile de birouri. 

Principalele inagurari de birouri, din prima parte a anului 

2016, de care compania noastra are cunostinta, sunt 

prezentate in tabelul de mai jos: 

 

Pentru acest an se estimeaza ca vor fi livrati peste 650.000, 

lupta pe acest segment fiind totusi destul de apriga. 

Succesul in aceasta lupta este asigurat de eficienta 

energetica a cladirii (prin obtinerea certificatelor 

energetice verzi), de serviciile moderne adaptate nevoilor 

chiriasilor si nu in ultimul rand de inovatiile ce diferentiaza 

un proiect de altul. 
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Cea mai mare parte a cererii de birouri continua sa vina 

din partea companiilor IT&C, urmata de companiile din 

domeniul financiar si de cele din domeniul productiei si 

respectiv logistic. 

Chirii 

Chiriile in cele 41 orase resedinta de judet sunt prezentate 

in tabelul de mai jos: 

 

Rata de capitalizare 

In ceea ce priveste ratele de capitalizare, acestea au 

cunoscut un reviriment de aproximativ 0,5 puncte 

procentuale, atat pentru Capitala cat si pentru celelalte 

orase resedinta de judet, neeliminand insa  probabilitatea 

ca pentru anumite orase din Romania evolutia sa fie mai 

mica sau mai mare decat acest procent. Evolutia acesteia 

se va regasi in descrierea fieacrui oras. 

Ratele de capitalizare, impartite in cele 4 categorii de 

orase, sunt prezentate in tabelul urmator: 

 

 

Gradul de neocupare 

In cee ace priveste gradul de neocupare, la nivelul capitalei 

acesta s-a mentinut relative constant.  

Birourile de clasa A au inregistrat o usoara scadere medie 

de aproximativ 2 procente la nivelul polilor de dezvoltare, 

si o crestere medie de aproximativ 1% la nivelul  orasele 

mici. 

 

Prezentarea pe fiecare oras in parte se regaseste in tabelul 

de mai jos: 

 

Categoria 2:  Cluj Napoca, Braşov, Timişoara, Iaşi, Constanţa, Craiova

Categoria 3:  Ploieşti, Piteşti, Buzău, Drobeta Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea, Oradea, Sibiu, Arad, Târgu Mureş,  Baia Mare, Satu Mare, 

Galaţi, Braila, Bacău, Suceava, Piatra Neamt.

Categoria 4:  Alba Iulia, Deva, Focsani,  Targu Jiu,Tulcea, Slatina, Calarasi, Vaslui, Botosani, Giurgiu, Slobozia, Sf Gheorghe, Alexandria, 

Zalau, Târgovişte, Reşiţa, Miercurea Ciuc, Bistrita.

Categoria 1:  Bucureşti



 
 

Birouri. Comercial. Industrial | Analiza pieţei imobiliare – Semestrul I 2016

 
    

 

 

Stocul de spatii moderne de retail in Romania se ridica la 

aproximativ 3,3 milioane mp din care peste 500 de mii de 

mp sunt in Capitala. Doar in primul semestru din 2016 s-

au finalizat peste 170.000 mp de spatii moderne de retail. 

 

Livrarile de spatii moderne de retail pentru finalul anului 

2016, se estimeaza a fi de minim 340.000 mp. 

 

Chirii 

Chiriile in cele 41 orase resedinta de judet sunt prezentate 

in tabelul de mai jos: 

 

Rata de capitalizare 

Ratele de capitalizare aferente spatiilor moderne de retail 

au scazut in aproximativ toate orasele. Un interval al 

acestor rate, impartit pe cele 4 categorii de orase, se 

regaseste in tabelul de mai jos: 

 

 

 

Categoria 2:  Cluj Napoca, Braşov, Timişoara, Iaşi, Constanţa, Craiova

Categoria 3:  Ploieşti, Piteşti, Buzău, Drobeta Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea, Oradea, Sibiu, Arad, Târgu Mureş,  Baia Mare, Satu Mare, 

Galaţi, Braila, Bacău, Suceava, Piatra Neamt.

Categoria 4:  Alba Iulia, Deva, Focsani,  Targu Jiu,Tulcea, Slatina, Calarasi, Vaslui, Botosani, Giurgiu, Slobozia, Sf Gheorghe, Alexandria, 

Zalau, Târgovişte, Reşiţa, Miercurea Ciuc, Bistrita.

Categoria 1:  Bucureşti
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Gradul de neocupare 

In ceea ce priveste rata de neocupare, aceasta s-a 

mentinut constanta la nivelul Capitalei, inregistrand un 

usor reviriment la nivelul polilor de dezvoltare. 

 

Prezentarea pe fiecare oras in parte se regaseste in tabelul 

de mai jos: 

 

 

 

 

 

Stocul de spatii industriale moderne, la nivel national, in 

prima jumatate a anului 2016, este de aproximativ 2,3 

milioane de mp, din care aproximativ 1 milion de mp se 

afla in Bucuresti. 

Dupa Capitala, orasul cu cel mai mare stoc modern de 

spatii industriale este Timisoara, cu aproximativ 300.000 

mp, urmat de Ploiesti cu aproximativ 250.000 mp, Cluj 

Napoca si Brasov cu peste 160.000 mp fiecare. 

Piata spatiilor industriale din primul semestru din 2016 

continua sa fie una a constructiilor “built-to-suit”, 

Timisoara si Ploiestiul continuand sa fie orasele cu cea mai 

mare cerere de spatii industriale din provincie. Cererea de 

spatii industriale se manifesta cu precadere pentru spatiile 

de clasa A, peste jumatate din tranzactiile cu spatii 

industriale fiind din aceasta categorie.  

 

Chirii 

Chiriile in cele 41 orase resedinta de judet sunt prezentate 

in tabelul de mai jos: 
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Rata de capitalizare 

Ratele de capitalizare aferente spatiilor moderne de retail 

au ramas constante in aproximativ toate orasele. Un 

interval al acestor rate, impartite in cele 4 categorii de 

orase, se regaseste in tabelul de mai jos: 

 

Gradul de neocupare 

Prezentarea pe fiecare oras in parte se regaseste in tabelul 

de mai jos: 

 

Categoria 2:  Cluj Napoca, Braşov, Timişoara, Iaşi, Constanţa, Craiova

Categoria 3:  Ploieşti, Piteşti, Buzău, Drobeta Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea, Oradea, Sibiu, Arad, Târgu Mureş,  Baia Mare, Satu Mare, 

Galaţi, Braila, Bacău, Suceava, Piatra Neamt.

Categoria 4:  Alba Iulia, Deva, Focsani,  Targu Jiu,Tulcea, Slatina, Calarasi, Vaslui, Botosani, Giurgiu, Slobozia, Sf Gheorghe, Alexandria, 

Zalau, Târgovişte, Reşiţa, Miercurea Ciuc, Bistrita.

Categoria 1:  Bucureşti


