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Stimaţi cititori,

Sunt onorat să vă anunţ lansarea celei mai recente 
analize de piaţă DARIAN, aferentă celei de-a doua 
jumătăţi a anului 2016. 

Ca în fiecare semestru, compania noastră vă oferă o ana-
liză exhaustivă a pieţei imobiliare la nivel naţional, pentru 
a furniza un instrument de calitate tuturor participanţilor 
pe piața imobiliară, în calitate de dezvoltatori, agenţii 
imobiliare, instituţii financiar-bancare, analişti de piaţă şi, 
de ce nu, chiar evaluatori.

Dr. ec. Adrian CRIVII, FRICS, REV, MAA
Director General DARIAN DRS SA



România, Semestrul II - 2016 REZIDENȚIAL • TERENURI ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE 3

Regulated by RICS

 DARIAN este cea mai importantă companie independentă românească din domeniul serviciilor de 
consultanţă şi evaluare, cu o experienţă de peste 26 de ani. 
Birourile noastre, situate în cele mai importante oraşe din ţară dispun de o vastă rețea de colaboratori, un por-
tofoliu de clienți variat şi o diversitate de servicii, completate de rezultate remarcabile pe toate palierele pe 
care activăm. De aceea, considerăm că avem competența şi cunoştinţele necesare unei astfel de analize extinse 
care acoperă toate segmentele pieţei imobiliare din Bucureşti şi din cele 40 de municipii reşedinţă de judeţ.

Conform Analizei de piaţă DARIAN SII 2016, pre-
ţul mediu de tranzacţionare al APARTAMENTELOR 
VECHI, la nivelul celor 15 poli de dezvoltare, a fost 
de 816 €/mp, în creştere cu 3% faţă de ultimele 6 luni şi 
cu 9% mai mari faţă de ultimele 12 luni. În topul celor mai 
scumpe apartamente, primul loc este ocupat de Cluj- 
Napoca cu 1.197 €/mp, pe locul secund situându-se 
Capitala cu 1.051 €/mp, urmată de Timişoara cu 977 €/
mp şi Constanța cu 920 €/mp.

La nivelul oraşelor mici (26 de oraşe reşedință de județ 
cu populaţie sub 125.000 locuitori), trendul a fost similar, 
preţul mediu a înregistrat o creştere, de aproximativ 3% 
în ultimele 6 luni, fiind situat la nivelul de 570 €/mp. Din-
tre acestea, apartamentele vechi s-au vândut cu cel mai 
mare preţ în Tulcea (716 €/mp), pe când cel mai mic preţ 
este prezent în Reşita, unde preţul de tranzacţionare al 
apartamentelor vechi se situează la 409 €/mp. 
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În ceea ce priveşte APARTAMENTELE NOU CON-
STRUITE, preţul a înregistrat de asemenea o evoluție 
pozitivă, media la nivelul polilor de dezvoltare si-
tuându-se la aproximativ 899 €/mp. Raportat la ulti-
mele 6 luni, această creştere a fost de 4% şi respectiv 
de 7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015. 
Cele mai scumpe apartamente noi sunt în Capitală cu o 
medie de 1.270 €/mp, urmată de Cluj-Napoca cu 1.140 
€/mp, Timişoara cu 991 €/mp şi Constanța cu 950 €/mp.

Şi în ceea ce priveşte oraşele mici, trendul a fost simi-
lar, preţul mediu înregistrând o creştere de aproximativ 
4% în ultimele 6 luni, fiind situat la nivelul de 636 €/mp. 
Dintre acestea, apartamentele noi s-au vândut cu cel mai 
mare preţ în Alba Iulia (792 €/mp), pe când cel mai mic 
preţ este prezent în Zalau, unde preţul de tranzacţionare 
al apartamentelor noi se situează la nivelul de 511 €/mp.

Cât priveşte CASELE, media prețului de tranzacționare, 
la nivelul celor 15 poli de dezvoltare, a înregistrat o 
creştere de 3% raportat la intervalul de 6 luni şi de apro-
ximativ 6%, la 12 luni, media la nivelul polilor situându-se 
la aproximativ 628 €/mp Sd. Dintre aceste 15 oraşe, cele 
mai mari prețuri s-au înregistrat în Capitală, media fiind 
de 912 €/mp Sd, urmată de Cluj-Napoca cu o medie de 
855 €/mp Sd, Timişoara cu 737 €/mp Sd şi Constanța cu 
717 €/mp Sd.

Tendința înregistrată pe segmentul TERENURILOR 
CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ a fost, de asemenea, de 
creştere, evoluția la 12 luni fiind de aproximativ 10 - 12% 
pentru terenurile comasate în suprafețe mari şi de apro-
ximativ 15 – 20% la nivelul parcelelor singulare.
Şi la nivelul TERENURILOR PENTRU DEZVOLTARE 
s-a constatat acelaşi trend şi anume, de creştere. Astfel, 
creşterea raportată la ultimele 6 luni a fost de aproxima-
tiv 6% şi respectiv de 12% raportată la 12 luni.  

Regulated by RICS
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Întrucât metodologia de calcul a intervalului mediu de 
preţ nu permite luarea în calcul a diferenţelor funcţionale 
şi de calitate ale proprietăţilor analizate, pentru Aparta-

mente s-au avut în considerare doar proprietăţile de ti-
pul apartamentelor decomandate, cu finisaje medii, grad 
1 de confort şi situate la etaj intermediar. Atât pentru 
apartamentele vechi cât şi pentru cele noi s-au luat în 
considerare suprafeţele utile.

În ceea ce priveşte Casele/vilele, s-au luat în considerare 
doar proprietăţile construite sau pentru care s-au realizat 
revizii capitale începând cu anul 2010, cu grad mediu 
de finisare, regim de înălţime P+1E sau P+M, în condiţiile 
unor Suprafeţe construite desfăşurate medii (140 – 150 
mp) şi Suprafeţe de teren medii (500 mp). 

Preţurile minime şi maxime expuse în această analiză de pia-
ţă nu sunt preţurile minime şi maxime înregistrate pe piaţa 
imobiliară, ci reprezintă minimul şi maximul intervalului de 
încredere în care se încadrează aproximativ 95% din valorile 
de piaţă înregistrate. Preţurile minime şi maxime înregistrate 
pe piaţă sunt preţuri extreme şi sunt incluse în cele 5% valori 
considerate nesemnificative din punct de vedere statistic. 

Pe baza informaţiilor culese pentru realizarea acestui 
amplu studiu, compania a avut suportul informaţional 
necesar calculării unui indice al preţurilor proprietăţilor 
imobiliare.

Indicele DARIAN este un indice mediu al preţurilor de 
tranzacţionare pentru care s-a calculat evoluţia preţurilor 
la nivel naţional, la nivelul polilor de dezvoltare, la nivelul 
oraşelor mici şi, respectiv, la nivelul Capitalei.

D E S C R I E R E 
METODOLOGICĂ

În versiunea extinsă a analizei pieţei imobiliare pe 
Semestrul II 2016, departamentul de cerceta-
re imobiliară al DARIAN DRS vă oferă studiul de-

taliat al celor 40 de oraşe reşedinţă 
de judeţ din România, plus Bucureşti.  
Prezentul studiu a fost realizat plecând 
de la preţurile de tranzacţionare, acesta 
fiind indicatorul cel mai de încredere al 
pieţei imobiliare.

Pentru o mai bună vizualizare a pie-
ţei s-a realizat o împărţire pe zone 
geografice a celor 41 de oraşe care 
fac obiectul acestei analize de piaţă.  
De asemenea, s-a efectuat o analiză separată asupra ce-
lor mai importanţi 15 poli de dezvoltare, aleşi în funcţie 
de numărul de locuitori (peste 125.000) şi de perspecti-
vele de dezvoltare a pieţei imobiliare. 

Oraşele considerate poli de dezvoltare sunt: Bucureşti, 
Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Constanţa, Craiova, Galaţi, 
Braşov,  Ploieşti, Oradea, Piteşti, Arad, Sibiu, Bacău şi Târ-
gu Mureş.

Oraşele care nu se încadrează în categoria polilor de 
dezvoltare au fost considerate ca făcând parte din cate-
goria oraşelor mici. Acestea sunt: Baia Mare, Buzău, Satu 
Mare, Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin, Suceava, 
Târgovişte, Bistriţa, Reşiţa, Alba Iulia, Deva, Miercurea 
Ciuc, Zalău, Sfântu Gheorghe, Botoşani, Piatra Neamţ, 
Vaslui, Focşani, Tulcea, Brăila, Alexandria, Slobozia, 
Călăraşi, Giurgiu, Slatina şi Târgu Jiu.

PRINTRE TRANZACŢIILE CARE NU AU FOST INCLUSE ÎN CALCULUL INDICELUI DE PREŢ SE NUMĂRĂ:

1 Tranzacţii care nu s-au realizat 
în condiţii normale de vânzare 
(ex. vânzare între membrii unei 
familii). 2 Tranzacţii în care destinaţia 

proprietăţii a fost schimbată 
(ex. apartament cu destinaţie 
locativă şi vad comercial bun 

schimbat în unitate comercială).
3Date suspectate ca fiind ero-

nate, în situaţiile în care valo-
rile în urma tranzacţionării par 
nerealiste.
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Prețul apartamentelor vechi

În cele 15 oraşe considerate poli de dezvoltare avem 
preţuri cuprinse între 526 €/mp, la Arad, şi 1.197 €/
mp, la Cluj-Napoca, rezultând astfel o medie la nivelul 

polilor de 816 €/mp, în creştere cu 3% faţă de semestrul 
trecut, şi cu 9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015.

În Bucureşti s-a înregistrat în S II 2016, o creştere de 3,4% 
față de semestrul anterior (S I 2016). 

La nivelul polilor de dezvoltare, cea mai mică creştere 
din S II 2016, comparativ cu S I 2016, a fost înregistrată 
în Galaţi (1,4%), în timp ce, creşterea cea mai mare s-a 
înregistrat în Cluj-Napoca (5%). 
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Dintre oraşele mici, cu populaţie sub 125.000 locuitori, 
apartamentele vechi s-au vândut cu cel mai mare preţ în 
Tulcea (716 €/mp), pe când cel mai mic preţ este prezent 
în Reşita, unde preţul de tranzacţionare a apartamente-
lor vechi se situează la 409 €/mp. Pentru Semestrul II al 
anului 2016, media la nivelul oraşelor mici este de 570 €/
mp, în creştere cu 3% în ultimele 6 luni.

De asemenea, în funcţie de zonele geografice din care 
fac parte cele 41 oraşe, care fac obiectul prezentei ana-
lize, se diferenţiază media preţului de tranzacţionare a 
apartamentelor vechi, după cum se poate observa şi în 
tabelele următoare:
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Prețul apartamentelor noi
 

În cele 15 oraşe considerate poli de dezvoltare avem 
preţuri cuprinse între 645 €/mp (la Sibiu) şi 1.270 €/
mp (în Bucureşti), rezultând astfel o medie la nivelul 

polilor de 899 €/mp, în creştere cu 7% față de perioada 
similară a anului trecut şi cu 4% faţă de semestrul anterior.
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Evolutia preturilor la apartamente noi - poli

S1 2015  / S2 2014 S1 2015  / S1 2014

Dintre oraşele mici, cu po-
pulaţie sub 125.000 locui-
tori, apartamentele noi s-au 
vândut cu cel mai mare preţ 
în Alba Iulia (792 €/mp), pe 
când cel mai mic preţ este 
prezent în Zalău, unde pre-
ţul de tranzacţionare a apar-
tamentelor noi se situează la 
511 €/mp.

Pentru semestrul II al anului 
2016, media la nivelul ora-

şelor mici este de 636 €/mp, în creştere cu 7% față de anul trecut.

Tot în funcţie de zonele ge-
ografice din care fac parte 
cele 41 oraşe, care fac obiec-
tul prezentei analize, se dife-
renţiază şi media preţului de 
tranzacţionare al apartamen-
telor noi, după cum se poate 
observa în tabelele ce urmează: 
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Case şi vile
 

În ceea ce priveşte Casele/vilele s-au luat în considera-
re doar proprietățile construite sau pentru care s-au 
realizat revizii capitale începând cu anul 2010, cu grad 

mediu de finisare, regim de înălțime P+1E sau P+M, în 
condițiile unor suprafețe construite desfăşurate medii 
(140 – 150 mp) şi suprafeţe de teren medii (500 mp). 

Din tabelele prezentate mai jos reiese faptul că cele mai 
scumpe case/vile s-au vândut în Bucureşti la un preţ me-
diu de 912 €/mp, în creştere cu 4% în ultimele 6 luni. Pe 
locul secund se situează Cluj-Napoca cu un preț mediu 
de 855 €/mp, în creştere tot cu 4% față de semestrul tre-
cut. 
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În semestrul analizat, media prețului de tranzacționare al 
CASELOR, la nivelul celor 15 poli de dezvoltare, a în-
registrat o creştere de 3% raportat la intervalul de 6 luni 
şi de aproximativ 6% la 12 luni, media la nivelul polilor 
situându-se la aproximativ 628 €/mp Sd. Dintre aceste 

15 orase, cele mai mari prețuri s-au înregistrat în Capita-
lă, media fiind de 912 €/mp Sd, aceasta fiind urmată de 
Cluj-Napoca cu o medie de 855 €/mp Sd, Timişoara cu 
737 €/mp Sd şi Constanța cu 717 €/mp Sd.
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În privința terenurilor trebuie făcută o distincție clară între terenu-
rile cu destinație agricolă şi cele pentru dezvoltări. Dacă pentru te-
renurile propice dezvoltărilor, DARIAN realizează o analiză pentru 

fiecare oraş, în funcție de localizare şi de regimul de înălțime, pentru 
terenurile agricole analiza s-a realizat la nivel de regiuni.

TERENURI

Terenuri agricole
 

Principalele zone agricole ale României sunt: Câmpia 
Română, Câmpia de Vest, Podişul Moldovei, Podişul 
Dobrogei, Depresiunea Transilvaniei şi Podişul Getic. 

Oferta de terenuri agricole pentru vânzare este 
segmentată pe două tipuri, în funcție de dimensiu-
nile amplasamentelor: 

- terenuri cu suprafețe medii 
şi mici (până la 100 ha) 

- Piaţa primară: segmentul 
de piaţă compus din par-
cele mici de teren (1 - 10 
ha).

- persoane fizice; 
- societăți comerciale  
  private;
- investitori pe piața 
  imobiliară.

- terenuri mari (peste 100 ha). 

- Piaţa secundară: segmen-
tul de piaţă compus din 
parcele de teren comasate 
(50 - 2.000 ha). 

Piaţa terenurilor agricole este structurată, în general, 
pe două mari segmente:

Proprietarii se împart în 
trei categorii:
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Persoanele fizice proprietari de teren deţin, în general, 
suprafețe de teren destul de mici, unii dintre ei intrând 
în posesia terenurilor în urma retrocedărilor efectuate. 
Aceştia operează pe piața privată de terenuri agricole 
cu precădere în calitate de vânzători, întrucât fie nu au 
capacitatea financiară şi utilajele necesare pentru a ex-
ploata aceste terenuri, fie le dețin în exces față de nevoile 
proprii. 

Ofertele din partea societăţilor comerciale private sunt 

în general proprietăți pe care acestea le dețin în exces 
față de necesitățile lor curente, sau care nu se află în zo-
nele de interes ale societății, ele fiind achiziționate în ve-
derea realizării unor schimburi imobiliare cu alte terenuri 
din zona lor de interes. 

Investitorii pe piața imobiliară oferă la vânzare suprafețe 
mai mari de teren. Aceştia achiziționează terenuri direct 
de la țărani, sau de la intermediari, le comasează şi le 
vând ulterior investitorilor străini care vin să investească 
în România.

Cumpărătorii potențiali de terenuri agricole se îm-
part, de regulă, în două categorii:

- Companii locale /asociaţii agricole - care exploatează 
de obicei terenurile. Ei au cumparat deja suprafeţe mijlo-
cii şi mari de terenuri şi doresc să crească gradul de co-
masare prin cumpărarea parcelelor alăturate, de diferite 
suprafețe. Pe lângă terenurile deţinute, această categorie 
de cumpărători are în arendă alte suprafeţe mari de te-
ren, de la proprietarii care nu lucrează pământul. Această 

categorie este interesată de cumpărarea sau arendarea 
de terenuri învecinate. 
- Investitori (majoritatea străini) - această categorie cum-
pără mai ales suprafețele mari şi foarte mari de teren, dar 
nu lucrează întotdeauna pământul cumpărat, scopul final 
fiind acela de a acumula şi comasa suprafețe extinse de 
teren care mai tarziu sa fie revândute. 

Aspecte privitoare la proprietățile tranzacționate 
pe piața analizată:

- Situația juridică a terenurilor arabile: în marea ma-
joritate a cazurilor, tranzacțiile cu terenuri arabile se 
efectuează la nivelul tuturor parcelelor “la CF” (întă-
bulate şi cu situație cadastrală) şi în mai mică măsură 
parcele “la titlu” (la titlu de proprietate, neîntăbulate). 
În ultimii ani, ofertanții de terenuri arabile au scos pe pia-
ță la vânzare “proiecte de achiziție” de terenuri care con-
stau în suprafețe de până la 1.000 ha de teren arabil (în 
unele cazuri şi peste acest prag de suprafaţă) denumite 
“nuclee” – la CF, caracterizate prin comasare foarte bună, 
şi “terenuri viitoare” – la titlu, reprezentate de suprafețe 
de aproximativ 2.000 ha (sau mai mari, în unele cazuri) 
aflate în proximitatea nucleelor, ce vor putea fi achizi-
ționate în viitor (în decursul a 2-4 ani) cu scopul de a 
forma o zonă de acțiune de dimensiune mare (care pre-
zintă un interes ridicat pentru companiile care lucrează 
terenul – arendaşi). Achizițiile viitoare de terenuri se fac 
de către ofertanții proiectelor de achiziții (aceştia cunosc 
bine zona de amplasare, negociază mai uşor cu vânzătorii 
de parcele mici “la titlu” pe care apoi le întăbulează şi 
formează zone cu grade bune de comasare), pentru ca 
mai apoi să fie vândute cumpărătorilor de nuclee (aceş-
tia sunt interesați să achiziționeze mai degrabă suprafețe 
mari întăbulate, într-un timp mai scurt, decât să se implice 
direct în achiziții de suprafețe mici, neîntăbulate). 

- Cheltuieli ulterioare achiziţiei: se aplică în cazul achiziții-
lor de terenuri “la titlu” şi implică costuri cu întăbularea şi 
cadastrarea parcelelor. Aceste cheltuieli cad în incidența 
cumpărătorului şi se regăsesc în prețul final de tranzacți-
onare în cazul “achizițiilor de proiecte”.
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- Gradul de comasare a parcelelor: este redat printr-un 
procent estimat care reprezintă un nivel de apropie-
re/proximitate între parcelele de teren care formează 
proprietatea tranzacționată. Gradul de comasare este 
de fapt o percepţie de piaţă. Cu cât parcelele de te-
ren sunt mai apropiate, cu atât este mai uşor de a lu-
crat pământul şi, astfel, terenul are o valoare mai mare.  
Există aproximativ patru grade de comasare, după cum 
urmează: sub 40%, între 40% şi 60%, între 60% şi 80%. 
Gradul cu cea mai bună şi mai mare comasare este de 
80%-100%. Din analiza de piaţă a rezultat un procent 
mediu de 10% ca şi diferenţă de preţ între fiecare dintre 
cele patru intervale. 
- Topografia: este redată de relieful zonei de  
amplasare a parcelelor care formează proprietatea tranz-
acționată. Astfel, se cunosc trei tipuri de topografii care 
caracterizează terenurile arabile: plan (prezența în zo-
nele de câmpie – Câmpia Română, Câmpia de Vest şi 
mai puţin în zonele de podiş), semicolinar (prezența pre- 
ponderent în zonele de podiş – Podişul Moldovei, Po-
dişul Dobrogei şi Depresiunea Transilvaniei) şi colinar 
(prezența în zonele înalte ale podişurilor şi mai frecvent 
în zona Podişului Getic). 
- Clasa de fertilitate a solului: împarte terenurile arabile în 
cinci clase de calitate, în funcție de grosimea profilului de 
sol, grosimea orizontului de humus, textura şi conținutul 
de schelet, valoarea reacţiei pH, gradele de podzolire, 
saraturare, eroziune, alunecare şi inundare, formele de 
relief, natura şi însuşirile rocilor mamă, adâncimea ape-
lor freatice şi compoziția chimică a acestora, precum şi 
de intervenția omului cu lucrări de îmbunătățiri funciare. 
Conform acestor criterii rezultă următoarele categorii de 
calitate:
 a) Terenurile din clasa I de fertilitate – sunt te-re-
nuri care se pretează la orice categorie de folosință agri-
colă, nu necesită lucrări de îmbunătățiri funciare, sunt 
soluri profunde care au un orizont de humus bine dez-
voltat (peste 50 cm grosime), cu o textură luto-nisipoasă 
sau lutoasă, fără conținut de schelet, reacție neutră slab 
alcalină şi slab acidă, nu se manifestă nici un proces de 
degradare ca podzolire, saraturare, eroziune sau mlăşti-
nire, iar inundațiile se petrec o dată la 8-10 ani, pantele 
sunt sub 5%.
 b) Terenurile din clasa II de fertilitate – sunt 
terenuri pretabile pentru toate plantele cultivate, au  
orizontul de humus mai puțin dezvoltat, textura variază 
de la nisip-lutos la lut-argilos, reacția este slab acidă şi 

slab alcalină, prezintă uneori procese de podzolire, sa-
linizare, eroziune sau mlăştinizare, pante între 5-10%, sur-
sa de apă este satisfăcătoare. 
 c) Terenurile din clasa a III-a de fertilitate – sunt 
terenuri în care încep să apară evidente procese de de-
gradare, pretabilitatea pentru arabil este diminuată, ori-
zontul de humus este slab dezvoltat, textura variază de la 
nisip-lutos la argilo-lutos, reacția pH variază de la acidă 
la alcalină, inundarea se poate produce o dată la 4-6 ani, 
relieful este colinar, iar drenajul solului este nesatisfăcător.
 d) Terenurile din clasa a IV-a de fertilitate – sunt 
acelea la care procesele de degradare se manifestă 
puternic, folosirea ca arabil este foarte redusă, se pretea-
ză la plantații de vii, pomi şi pajişti, în marea lor majorita-
te necesită lucrări de îmbunătățiri funciare, în special de 
combatere a eroziunii.
 e) Terenurile din clasa a V-a de fertilitate – 
sunt terenuri ce conțin rocile ajunse la suprafață, au în 
 general condiţii nefavorabile pentru dezvoltarea plante-
lor, cele mai potrivite folosinţe sunt păşunile, fânețele ori  
livezile, necesită lucrări de combatere a eroziunii, sau lu-
crări hidroameliorative, când se află pe turbării, mlaştini 
sau zone cu inundaţii de lungă durată.

Bonitatea terenurilor agricole, în ansamblul ei, se bazează 
nu numai pe fertilitatea solului, ci are în vedere şi factori 
de climă, relief şi hidrologie.

- Existența utilităților: pentru terenurile din “piaţă secun-
dară” diferenţele ţin seama şi de existenţa sistemelor de 
irigare (canale de irigaţii amenajate şi funcționale). Din in-
formațiile de pe piață națională, terenurile arabile cu sis-
teme de irigare funcționale nu sunt frecvente, investitorii 
care practică agricultura în România bazându-se în prin-
cipal pe cantitatea de precipitații şi calitatea terenurilor. 
Având în vedere aspectele privitoare la terenurile arabile 
tranzacționate pe piața națională identificăm trei segmen-
te importante, delimitate sub aspectul cererii astfel:
- Zona Câmpiei de Vest ( județele Timiş, Arad şi Bihor) 
unde se înregistrează o cerere ridicată pentru terenuri 
arabile sub aspectul calităţii solului (o zonă în vestul jud. 
Timiş unde solul are calitatea I şi în rest soluri de calita-
tea II şi mai puțin III), a topografiei (preponderent plan 
– câmpie de acumulare şi campie tabulară şi semicolinar 
spre zona Dealurilor de Vest – jud. Arad şi Bihor) şi a 
infrastructurii de transport dezvoltate (rutier şi feroviar). 
- Zona Câmpiei Române şi a Podişului Dobrogei unde se 
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înregistrează o cerere relativ ridicată pentru terenuri ara-
bile sub aspectul calității medii a solului (preponderent 
calitatea II şi calitatea III), a topografiei (preponderent 
plan în Câmpia Română şi semicolinar în zona Podişului 
Dobrogei), dar şi rutele de acces către portul Constanța 
(transport rutier – autostrada Bucureşti-Constanța, trans-
port fluvial pe Dunăre şi reţea dezvoltată de transport 
feroviar). 
- Zona Podişului Moldovei, a Podişului Getic şi a Depre-
siunii Transilvaniei unde se înregistrează o cerere medie 
scăzută pentru terenuri arabile sub aspectul calităţii slabe 
a solului (preponderent calitatea III), a topografiei ma-
joritar colinare (pe alocuri semicolinar) şi infrastructu-
ra de transport bună (dar la o distanță mare de portul  
Constanța). 
Echilibrul pieței naționale a terenurilor arabile se prezin-
tă astfel:
Zona Câmpiei de Vest:
- Piața primară (segmentul de piață reprezentat de par-
cele între 1 şi 10 ha): 3.000 – 4.000 €/ha
- Piața secundară (segmentul de piață reprezentat de su-
prafețe între 50 şi 1.500 ha): 5.000 – 6.000 €/ha
Zona Câmpiei Române – Oltenia:
- Piața primară: 2.000 – 2.500 €/ha
- Piața secundară: 3.000 – 4.000 €/ha 
Zona Câmpiei Române – Muntenia:
- Piața primară: 2.800 – 3.500 €/ha 
- Piața secundară: 4.000 – 5.000 €/ha 
Zona Podişul Dobrogei:

- Piața primară: 3.000 – 3.500 €/ha 
- Piața secundară: 4.000 – 4.500 €/ha 
Zona Podişul Moldovei, Podişul Getic şi Depresiunea 
Transilvaniei:
- Piața primară: 2.500 – 3.000 €/ha 
- Piața secundară: 3.500 – 4.000 €/ha 
Piaţa terenurilor agricole din România a fost liberalizată 
la începutul anului 2014, adică cetățenii străini - persoa-
ne fizice din Uniunea Europeană - pot cumpăra terenuri 
agricole în România. În consecinţă, Guvernul a adoptat 
legea tranzacţiilor cu terenuri care dă întâietate la achi-
ziţie comunităţilor locale. Noua lege a tranzacţiilor cu  
terenuri impune publicarea datelor privind tranzacţii-
le pe site-urile direcţiilor agricole judeţene deoarece 
această piaţă a fost până acum, aproape în totalitate lip-
sită de transparenţă.
Micii proprietari care dețin o suprafață de te-
ren mică (maxim câteva hectare, sau mai multe lo- 
turi despărţite geografic) sunt dispuşi să vândă aceste te-
renuri către alți proprietari mai mari. Fermierii, cu câteva 
zeci, sute sau mii de hectare sunt cei care se angajează în 
achiziţii pentru a-şi securiza investiţiile.

Terenuri pentru dezvoltare

Prin intermediul graficului de mai jos, DARIAN vă prezin-
tă evoluţia preţurilor terenurilor în decurs de 6 şi 12 luni. 
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VĂ PREZENTĂM EVOLUŢIILE PE 
ULTIMELE 6, RESPECTIV 12 LUNI, 

PE REGIUNI DE DEZVOLTARE.

Se constată, aşadar, şi la nivelul terenurilor pentru dez-
voltare acelaşi trend ca şi pentru case şi apartamente şi 
anume, de creştere.
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