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Creşterea valorii proprietăţii imobiliare 

Adrian Nicolescu 

 

FIE CĂ INTENŢIONAŢI SĂ CUMPĂRAŢI, SĂ VINDEŢI SAU SĂ TRANSFORMAŢI, 

este important să înţelegeţi ce determină fluctuaţia valorii proprietăţii imobiliare. În 

continuare sunt prezentate pe scurt forţele care influenţează valoarea proprietăţii 

imobiliare.   

 

Piaţa locală imobiliară 

Valoarea proprietăţii imobiliare este determinată de interacţiunea pe piaţă dintre 

cumpărători şi vânzători. Piaţa imobiliară fluctuează în cicluri, din motive ce pot fi 

înţelese numai ulterior apariţiei acestora. Principiul economic al cererii şi ofertei 

predomină. Pe piaţă, din punctul de vedere al cumpărătorului, oferta depăşeşte 

cererea, determinând scăderea preţurilor. Pe piaţă, din punctul de vedere al 

vânzătorului, cererea depăşeşte oferta, determinând creşterea preţurilor. 

 

Majoritatea pieţelor imobiliare prezintă inegalităţi. Proprietăţile ce se încadrează în 

diverse categorii de preţuri pot fi diferite în ceea ce priveşte caracteristicile cererii şi 

ofertei. Poate exista o cerere mare de locuinţe ce se încadrează într-o singură 

categorie valorică şi în acelaşi timp poate exista o cerere scăzută a altei categorii de 

preţuri.   

 

Cartierul 

Pe lângă piaţa imobiliară locală, cartierul sau zona are cel mai mare impact asupra 

valorii. Preţurile din cartier sunt determinate de principiile economice de majorare, 

reducere şi conformitate. 

 

Principiul majorării afirmă că apropierea de proprietăţi mai bine cotate creşte 

valoarea mai mică a unei proprietăţi. Cu alte cuvinte, creşterea în valoare a celei mai 

ieftine case din cartier este determinată de casele cu valori mai mari. 
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Principiul reducerii este exact opusul principiului de mai sus. Acesta afirmă că 

apropierea de proprietăţi mai slab cotate reduce valoarea mai mare a unei 

proprietăţi. Cu alte cuvinte, reducerea în valoare a celei mai scumpe case din cartier 

este determinată de casele cu valori mai mici. 

 

Principiul conformităţii este mai subtil dar la fel de important. Acesta afirmă că 

îmbunătăţirile (clădiri, anexe etc.) trebuie să respecte dimensiunea, vârsta, starea şi 

stilul construcţiei pentru o maximizare a valorii acesteia. Cu alte cuvinte, dacă toate 

celelalte case din cartierul dumneavoastră au garaje cu două locuri, casa 

dumneavoastră va ajunge la valoarea maximă numai dacă are şi ea acelaşi tip de 

garaj. 

 

Cartierele, ca şi pieţele imobiliare, trec prin anumite cicluri. Un ciclul normal de 4 

faze al cartierului include dezvoltarea, stabilitatea, declinul şi revitalizarea.  

 

Valoarea terenului 

În general, valoarea terenului creşte în timp, însă acest lucru nu este întotdeauna 

valabil. 

 

Valoarea terenului este afectată de incertitudinea acordării autorizaţiilor şi de costul 

curăţării, îmbunătăţirii, construirii drumurilor de acces, disponibilitatea utilitatilor 

prezente si viitoare. 

Nu toate terenurile au aceleaşi caracteristici. În zona (semi)centrală si in cartierele 

rezidentiale noi, valoarea terenului a crescut deoarece cererea este foarte mare iar 

oferta este limitată. 

 

Deasemenea, valoarea terenului respectă principiul majorării, reducerii şi 

conformităţii.  

Terenul ajunge la valoarea sa maximă dacă are căi bune de acces, deschidere la drum 

si suprafata asemănătoare cu celelalte loturi din acelaşi cartier.    
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Costurile de construcţie 

Majorarea costurilor de construcţie determină creşterea valorii, deoarece acestea 

măresc costul de înlocuire a clădirilor existente şi a altor îmbunătăţiri. În acelaşi timp, 

îmbunătăţirile pierd în mod constant din valoare din cauza deprecierii. 

Având în vedere aceste principii, voi în continuare prezenta câteva lucruri pe care le 

puteţi  pune în practică pentru a creşte valoarea proprietăţii dumneavoastră.   

 

Clarificarea posibilelor probleme juridice 

• Înregistraţi dreptul dumneavoastră de acces. Drepturile de acces 

neînregistrate devin semnale de alarmă atât pentru cumpărători cât şi pentru 

potentialii chiriasi. Dacă utilizaţi un drum privat, asiguraţi-vă că dreptul de 

acces este trecut în actul de proprietate. Acţionaţi astfel, atâta timp cât sunteţi 

în relaţii bune cu vecinii dumneavoastră. Nu aşteptaţi până ce apare o disputa 

sau chiar un proces. 

• Încheiaţi un contract de întreţinere a căii de acces cu vecinii dumneavoastră şi 

înregistraţi-l. Acesta nu este încă un aspect important, dar cu siguranţă va 

deveni. 

• Soluţionaţi orice litigii sau neînţelegeri cu privire la delimitarea terenului. 

Angajaţi un expert de cadastru şi stabiliţi limitele proprietăţii dumneavoastră. 

O descriere precisă a limitelor şi dimensiunilor trebuie să apară în actul 

dumneavoastră de proprietate.    

• Obţineţi drepturile de alimentare cu utilitati. Asiguraţi-vă că aveţi acces legal 

la retele si inregistrati-le pe numele dumneavoastra.  

• Obţineţi autorizaţiile pentru orice construcţie neautorizată si inregistrati-o 

cadastral. Majoritatea cumpărătorilor nu vor atribui nici o valoare clădirilor 

fără autorizaţie. 

• Îndepărtaţi orice posibile riscuri ecologice, mai ales rezervoarele de 

combustibil îngropate în pământ si resturile menajere.      

 

 

 



 4/6

Îmbunătăţiri ce se amortizează în timp  

• Îmbunătăţiţi izolaţiile. Izolatiile sunt o necesitate şi  pot provoca probleme 

legate de condens dacă nu sunt executate în mod corespunzător.Izolarea 

acoperisului este cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor, mai ales 

dacă aceasta nu există. Urmează izolaţia pereţilor exteriori si a teraselor. 

Ferestrele duble sunt eficiente dar scumpe; ferestrele simple din pvc cu geam 

termopan sunt o investitie buna. Fiti atenti la calitatea materialelor utilizate si 

la calitatea manoperei. 

• Instalaţi sau îmbunătăţiţi sistemul de încălzire centrală/sistemul de ventilaţie. 

Buna circulaţie a aerului este importantă mai ales pentru prevenirea apariţiei 

umezelii şi a mirosurilor.  

 

Îmbunătăţiri ce cresc puţin valoarea 

• Acoperişul, tencuiala exterioară, instalaţiile de apă, canalizarea şi instalaţiile 

electrice noi sau refacute sunt eficiente din punct de vedere al costurilor 

numai dacă intenţionaţi să păstraţi proprietatea pe o perioadă îndelungată de 

timp, sau dacă locuinţa are o valoare istorică sau arhitecturală deosebită, sau 

valoarea acesteia este una redusă într-un cartier bine cotat din punct de vedere 

valoric.  

• Magaziile şi anexele mari pot corespunde scopurilor dumneavoastră, dar este 

posibil ca acestea să nu aibă aceeaşi valoare şi să nu atragă în aceeaşi măsură 

potenţialii clienţi. 

 

Cumpărătorii investitori 

• Cumpăraţi cea mai ieftină casă din cartier şi îmbunătăţiţi-o. Veţi obţine cel mai 

bun rezultat al banilor investiţi.  

• Încercaţi să „redresaţi lipsurile”. Căutaţi proprietăţi solide care au nevoie 

numai de zugrăvire, amenajare si dotare interioara. Evitaţi proprietăţile care 

necesita interventii la acoperişuri, tencuieli, instalaţii de apă şi canal şi 

instalaţii electrice.     

• Cumpăraţi o casă într-un cartier care tocmai trece prin ciclul de revitalizare.  
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• Căutaţi proprietăţi neamenajate cu cladiri independente, care ar putea fi 

transformate în locuinţe sau sedii de firma.  

• Căutaţi proprietăţi cu case demolabile sau care pot fi extinse prin construire. O 

verificare la Directia de Urbanism este absolut necesara. 

• Căutaţi proprietăţi ce au vederi şi faţade cu potenţial de îmbunătăţire a valorii. 

  

Vânzătorii 

• Există numai câteva îmbunătăţiri care pot creşte preţul de vânzare peste costul 

lor. Acestea includ o nouă zugrăvire, amenajare, curăţenie profesională. Însă 

nu toată lumea este de acord cu acest lucru.    

• Nu executaţi transformări majore înainte de a vinde. Studiile au arătat că cele 

mai profitabile proiecte de transformare a caselor au recuperat numai 60-80% 

din costurile implicate în momentul vânzării casei. Lăsaţi cumpărătorul să 

realizeze transformarea. Păstraţi banii pentru următoarea casă.  

• Proiectele de bricolaj pot valora mai puţin de jumătate din costul lor. O mâna 

de lucru amatoare pentru amenajarea peisagistica poate reduce valoarea casei 

dumneavoastră.  

• Curăţaţi proprietatea, retuşaţi finisajele şi amenajati curtea. Cumpărătorii, 

agenţii imobiliari şi chiar evaluatorii sunt influenţaţi de prima impresie.  

• Apelaţi la un evaluator profesionist si experimentat pentru evaluarea casei. 

Opiniile sale sunt neutre, iar valoarea de piata estimata de el reflecta 

comportamentul pietei locale. Lăsaţi evaluatorul să inspecteze proprietatea si 

raspundeti-i sincer la toate intrebarile. El va identifica deficientele imobilului 

si va estima pierderea de valoare (deprecierea), desi acest lucru s-ar putea sa 

nu va convina.      

• Interesaţi-vă ce reparaţii şi îmbunătăţiri ar fi cele mai eficiente din punctul de 

vedere al costurilor.  

• Avand estimarea imparţială a valorii de piaţă, solicitati agentilor imobiliari ce 

activeaza in zona un preţ de oferta (nu reprezintă unul şi acelaşi lucru). Dacă 

solicitati un preţ mai mare, proprietatea dumneavoastră nu se va vinde. 
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• În cazul în care vindeţi terenuri neîmbunătăţite, scoateti un Certificat de 

Urbanism si comandaţi un raport geotehnic dacă există coaste de deal 

neamenajate sau dacă  proprietatea are vedere la lac.  

 

Transformarea  

• Dacă nu intenţionaţi să vindeţi casa în viitorul apropiat, perioadă de 

amortizare a îmbunătăţirilor aduse casei va fi mai mare. Acestea pot fi 

amortizate în două moduri – printr-o majorare reală a valorii proprietăţi 

dumneavoastră imobiliare şi prin oferirea de plăcere şi confort. Pe unele pieţe, 

transformarea poate fi mai puţin costisitoare decât relocarea.  

• Nu executaţi lucrări de îmbunătăţire exagerate. Transformarea va majora 

valoarea până în punctul în care casa dumneavoastră devine similară în 

dimensiuni, design şi valoare cu majoritatea celorlalte case din cartier. În plus, 

orice altă îmbunătăţire s-ar putea dovedi exagerată, şi valoarea casei 

dumneavoastră nu ar creşte foarte mult indiferent de suma de bani cheltuită.     

• Transformaţi sau îmbunătăţiţi bucătăria dumneavoastră. Frecvent, bucătăria 

este camera care vinde casa. Dar nu vă lăsaţi duşi de val. Asiguraţi-vă că 

materialele şi finisajele alese corespund stilului şi calităţii de ansamblu a casei. 

• Adăugaţi o a doua baie în cazul în care există numai una si dimensiunea casei 

o permite. Transformaţi sau îmbunătăţiţi băile. Nu vă complicaţi. 

• Construiţi un garaj daca curtea va permite. Cladirea garajului trebuie sa fie 

armonizata cu arhitectura vilei si sa aiba dotari si finisaje rezonabile. 

• Construiţi un corp secundar de cladire, dacă acestea sunt tipice pentru 

cartierul dumneavoastră. Poate fi o unitate destinată închirierii, sediul firmei 

proprii, locuinţa unei persoane de vârsta a treia sau a unui tânăr din familie, 

casa de oaspeţi sau anexa tehnico-gospodareasca. 


