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PULSUL PIEȚEI IMOBILIARE REZIDENȚIALE

Creșterea anuală a prețurilor a ajuns la 5,6%

În trimestrul al treilea din 2018, prețurile proprietăților 

rezidențiale și-au încetinit creșterea, înregistrând un avans 

de doar 0,7% față de trimestrul anterior – cel mai redus din 

ultimii trei ani. Comparativ cu anul trecut, a avut loc loc o 

majorare de 5,6%, iar în ultimii trei ani (de când prețurile au 

revenit pe un trend ascendent), de 31%. Prețurile în 

România cresc acum la fel ca în țările Uniunii Europene. 

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS) și Eurostat, 

prețurile de tranzacționare ale locuințelor din România 

s-au majorat în al doilea trimestru cu 4,7% față de anul 

trecut, în vreme ce prețurile proprietăților rezidențiale din 

Uniunea Europeană au crescut cu 4,3%. Prețurile 

apartamentelor s-au majorat în toate cele șase mari orașe 

monitorizate, însă variațiile au fost semnificativ mai mici 

decât în anii precedenți.  

Mai puține tranzacții în trimestrul trei

După cum anticipam în raportul anterior, în al treilea 

trimestru au fost vândute la nivel național 127.528 de 

imobile, ceea ce reprezintă un recul de 24,2% față de anul 

trecut. Acest declin face ca volumul total de tranzacții 

înregistrate în România în primele nouă luni ale anului să 

fie cu 5,1% mai mic decât în perioada similară a anului 2017.

Din cauza înăspririi condițiilor de creditare, începând din 

trimestrul al doilea s-a produs o diminuare a cererii pentru 

proprietăți rezidențiale (cu 5% față de perioada similară a 

anului anterior), tendință care s-a menținut și în trimestrul 

al treilea, când același indicator a scăzut cu 2% comparativ 

cu 2017.

Pentru a avea o imagine completă asupra pieței, dorim, 

totuși, să precizăm că în statisticile oficiale nu sunt incluse 

antecontractele semnate de cumpărători pentru achiziția 

locuințelor în proiectele rezidențiale aflate în construcție; 

de asemenea, există o întârziere între momentul semnării 

contractelor de vânzare la notar, cel al intabulării casei și 

raportarea statistică a ANCPI.

Stabilizarea ofertei de locuințe la vânzare și dinamica 

pieței închirierilor

Din cauza scăderii numărului de tranzacții, oferta de 

locuințe scoase la vânzare se stabilizează, după ce a 

scăzut, în medie, cu 30% în ultimii trei ani. Prin urmare, și 

proprietățile stau mai mult timp la vânzare – 

apartamentele din București, spre exemplu, se vând, în 

medie, în 80 de zile, față de 70 de zile în urmă cu doi ani.

Încetinirea creșterii prețurilor de vânzare și reducerea 

numărului de tranzacții a determinat proprietarii să se 

orienteze spre închiriere, ceea ce a impulsionat această 

piață: la nivelul celor șase mari orașe numărul 

apartamentelor și caselor disponibile spre închiriere este 

mai mare decât cel al proprietăților disponibile spre 

vânzare. În trimestrul al treilea, au fost 21.620 de proprietăți 

rezidențiale la închiriere, față de 16.540 la vânzare (imobile 

construite până în 2000).

Perspectivele de creștere s-au diminuat

În raportul publicat în trimestrul al doilea al anul trecut, ne 

întrebam care sunt semnalele ce ne indică faptul că piața 

imobiliară se oprește din creștere. După cum am văzut în 

analiza noastră, anumite „previziuni” au început să se 

concretizeze: se tranzacționează mai puține proprietăți, 

sunt mai puțini cumpărători interesați de achiziții, 

numărul de oferte începe din nou să crească, iar 

proprietățile stau mai mult timp la vânzare. Aceste 

probleme ale vânzătorilor reprezintă oportunități pentru 

cumpărători și vedem deja cum proprietarii sunt nevoiți să 

lase mai mult din prețul cerut inițial dacă vor să vândă. 

Astfel, în majoritatea orașelor analizate, marjele de 

negociere au fost mai mari în al treilea trimestru din 2018 

decât în perioada similară din 2017.

Dorel Niță
Head of Data and Research, Imobiliare.ro

4



Care sunt riscurile reale pentru o achiziție imobiliară acum?

Am asistat la un an 2018 stabil, cu un nivel al cererii ridicat 

constant și prețuri într-o creștere ușoară, cuprinsă între 5 și 

6%, la jumătate față de ritmul înregistrat anul trecut. Piață 

imobiliară arată bine, paradoxal am putea spune, în 

contextul în care avem o invazie de opinii, mai mult sau 

mai puțin avizate, care prezic o eventuală criză de 

proporții. Dar în acest moment nu există indicatori a căror 

evoluție să anticipeze o criză imobiliară. Și o afirm cu 

responsabilitatea antreprenorului cu proiecte rezidențiale 

active în trei orașe din țară: Arad, Brașov și Timișoara.  

  

Luând în calcul, însă, și acest scenariu puțin probabil în 

care ar urma o criză imobiliară, se ridică întrebarea dacă 

este sau nu oportună o achiziție imobiliară în acest 

moment. Răspunsul depinde de contextul, sau, mai bine 

spus, motivul achiziției. De la bun început, trebuie să 

facem diferența între nevoia reală de locuire și interesul 

speculativ. Cu excepția interesului speculativ, momentul 

este cât se poate de potrivit. Cererea este susținută în 

acest moment aproape exclusiv de nevoia reală de locuire 

și într-o mai mică proporție de cei cu interes investițional 

(buy-to-rent). Or aceste două segmente pierd minimum 

12% pe an prin amânarea deciziei (inflație plus cost 

chirie/randament). Risc major există pentru speculanți 

(cumpăr acum, eventual la fază de proiect, pentru a vinde 

mai scump pe termen scurt). Or această categorie, 

aproape inexistentă în piața actuală, nu prezintă interes 

pentru analiza noastră.  

  

Piața imobiliară este o piață nelichidă (illiquid market), 

diferită de piața de capital. Achizițiile imobiliare nu sunt 

pretabile pentru câștiguri pe termen scurt, ele presupun 

un timp de așteptare mediu spre lung. Or, pe termen 

mediu și lung, pe piața imobiliară din marile orașe ale 

României nu prea poți greși. Prețurile proprietăților vor 

continua să crească pe termen lung, chiar dacă vom asista 

și la corecții punctuale inevitabile. Valoarea activelor 

imobiliare se validează în timp, ceea ce face adevărată 

afirmația că nu există un moment mai potrivit pentru a 

cumpăra o proprietate imobiliară decât momentul care a 

trecut.  

  

Statistic vorbind, vedem o scădere a numărului de 

tranzacții înregistrate în ultimele luni. Acest lucru este 

parțial explicat prin faptul că tot mai mulți cumpărători 

sunt interesați de apartamente noi, semnează 

antecontracte de vânzare-cumpărare, care nu se văd 

deocamdată în statistică. De asemenea, o bună parte din 

proiecte sunt întârziate din cauza crizei forței de muncă 

aflate la cote fără precedent. Termenele de livrare se 

amână, ceea ce contribuie la scăderea numărului de 

tranzacții, fără ca acest lucru să aibă vreo legătură cu o 

criză a pieței imobiliare înseși. Pe de altă parte, nivelul 

general de încredere a populației e la cote reduse.  

  

Și totuși, segmentul rezidențial este structural sănătos, 

prezintă o cerere solvabilă ridicată și o ofertă scăzută, atât 

pe segmentul nou, cât și chiar pe cel vechi. De altfel, 

măsurile recente anunțate de BNR nu vor afecta negativ 

piața imobiliară, ele îndeamnă la o prudență pentru acei 

cumpărători nesolvabili, obiectivul fiind evitarea 

condițiilor de încălzire a pieței care ulterior ar putea 

genera o criză. Evident, ne aflăm într-un ciclu economic de 

creștere, în care e bine să ne pregătim pentru următoarea 

etapă. Cu cât suntem mai pregătiți, cu atât vom aborda 

mai bine un ciclu de scădere sau o perioadă de corecție pe 

anumite segmente supraevaluate, respectiv în cazul 

proiectelor lipsite de un concept viabil (lipsa 

infrastructurii, poziționare neatractivă etc.). Însă de aici 

până la a ne panica e un pas uriaș.

 

Prudența este, bineînțeles, bună, însă crearea panicii nu. 

Ne aflăm, așadar, cel mai probabil în fața unui moment 

foarte potrivit pentru achiziție. Toate aceste lucruri ne dau 

încredere să construim în continuare și să ne așteptăm la 

un an 2019 bun pentru piață, marcat de stabilitate.

Valentin Morar
CEO Wallberg Properties
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În cel de-al treilea trimestru al anului în curs, proprietățile 

rezidențiale din România s-au apreciat cu 0,7% față de cele 

trei luni anterioare, potrivit datelor centralizate de Analize 

Imobiliare. În condițiile în care marja de creștere a 

prețurilor pe acest segment s-a situat la 1,4% în fiecare 

dintre primele două trimestre din 2018, aceste date 

confirmă, o dată în plus, tendința de încetinire a 

scumpirilor de pe piața locuințelor. Aceasta este atestată și 

de faptul că ritmul anual de creștere a prețurilor (T3 2018 

față de T3 2017) se află, în momentul de față, la 5,6% – în 

condițiile în care, în perioada similară din 2017, același 

indicator se situa aproape de pragul de 10%.

Per ansamblu, în ultimii trei ani, de când piața rezidențială 

se înscrie pe un trend predominant ascendent al 

prețurilor, locuințele disponibile spre vânzare în România 

s-au scumpit, în medie, cu aproximativ 30%. În momentul 

de față, indicele trimestrial calculat de Analize Imobiliare 

are valoarea de 131,71 – situându-se, astfel, aproape de 

nivelul consemnat în primul trimestru din 2010.

Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul 

Național de Statistică (INS) și Eurostat, prețurile de 

tranzacționare ale locuințelor din România s-au majorat, 

în medie, cu 3,1% în al doilea trimestru din 2018 comparativ 

cu cele trei luni anterioare. Față de perioada similară din 

2017, pretențiile vânzătorilor autohtoni sunt cu 4,7% mai 

ridicate, în vreme ce, la nivelul Uniunii Europene, acest 

indicator se situează la 4,3%.

INDICELE PREȚURILOR PROPRIETĂȚILOR 
REZIDENȚIALE 

Indicele prețurilor proprietăților rezidențiale (2015=100), date trimestriale

Sursa: Analize Imobiliare, Imobiliare.ro și Eurostat

România (Analize Imobiliare și Imobiliare.ro) 

European Union (Eurostat, EU28)

România (INS)

„Ritmul de creștere a prețurilor locuințelor a continuat să încetinească, situându-se 
la mai puțin de 1% în al treilea pătrar al anului.”

Evoluție anuală 2018-T3: +5,6%
în scădere față de evoluția anuală 
înregistrată în 2017-T3:+9,7%
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EVOLUȚIA TRIMESTRIALĂ A PREȚURILOR 
PROPRIETĂȚILOR REZIDENȚIALE

Trimestrul al treilea din 2018 se distinge prin cea mai mică 

marjă de creștere a prețurilor locuințelor consemnată în 

ultimii trei ani, respectiv 0,7% – spre comparație, în al 

doilea trimestru din 2015, așteptările vânzătorilor se 

majorau cu mai puțin de 0,6%. De menționat este totuși 

că, pe fondul provocărilor în materie de creditare, al treilea 

pătrar din 2017 a făcut excepție de la „regula” majorărilor 

de preț, proprietățile rezidențiale ieftinindu-se cu 0,21% în 

acest interval.

Potrivit datelor Analize Imobiliare, pe fondul scumpirilor 

reduse din 2018, media trimestrială a variațiilor de pe 

segmentul rezidențial se situează, după primele nouă luni 

din 2018, la un nivel semnificativ mai scăzut față de ultimii 

ani, respectiv 1,16%. Spre comparație, acest indicator se 

situa la o medie de 2,2% în 2017 și, respectiv, la 2,9% în 2016.

Evoluția trimestrială a prețurilor diferă atât în funcție de 

oraș, cât și de segmentul de piață analizat. Astfel, scumpiri 

față de cele trei luni anterioare au avut loc îndeosebi pe 

segmentul caselor și vilelor (variații cuprinse între 3% și 

4%), în vreme ce, pe piața apartamentelor, tendința a fost, 

mai degrabă, de stagnare a prețurilor (cu câteva excepții, 

desigur).

Evoluția prețurilor față de trimestrul anterior

„În T3 2018, scumpiri au fost consemnate mai ales pe segmentul caselor și vilelor, 
variațiile fiind semnificativ mai temperate în cazul apartamentelor.”

Sursa: Analize Imobiliare, Imobiliare.ro

Media ultimelor patru trimestre
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EVOLUȚIA PREȚURILOR ÎN REȘEDINȚELE DE JUDEȚ
apartamente de vânzare/închiriere



În al treilea trimestru din 2018, prețurile apartamentelor 

s-au majorat în toate cele șase mari orașe monitorizate 

constant de Imobiliare.ro și Analize Imobiliare. În 

consonanță cu tendința consemnată la nivel național, 

variațiile de preț au fost, însă, semnificativ mai mici decât 

în anii precedenți – acestea situându-se, în patru dintre 

cele șase piețe analizate, sub pragul de 1% (iar în celelalte 

două, la mai puțin de 2%).

În Cluj-Napoca, orașul care se află, de ani buni, înaintea 

Capitalei în clasamentul prețurilor medii solicitate pe 

segmentul apartamentelor, pretențiile vânzătorilor s-au 

majorat cu 0,9% în ultimele trei luni, până la o valoare de 

1.520 de euro pe metru pătrat util (față de 1.510 euro pe 

metru pătrat util în trimestrul anterior). În contextul 

încetinirii ritmului scumpirilor de pe piața apartamentelor, 

diferența de preț la 12 luni se situează acum la 8,6% în 

orașul de pe Someș (comparativ cu aproximativ 14% în 

trimestrul anterior). Cluj-Napoca este, în continuare, 

singurul mare centru regional al țării în care 

apartamentele sunt mai scumpe acum decât în urmă cu 

zece ani, diferența fiind de 6,2% față de T3 2008.

Ca și în al doilea trimestru al anului, în cel de-al treilea 

Brașovul s-a situat în fruntea clasamentului scumpirilor 

înregistrate în marile orașe ale țării. Aici, suma medie 

solicitată de către vânzătorii de apartamente s-a majorat 

cu 1,7% în decursul a trei luni, ajungând la o valoare de 

1.060 de euro pe metru pătrat util (de la 1.040 de euro pe 

metru pătrat util). În acest context, orașul de la poalele 

Tâmpei depășește Clujul în ceea ce privește diferențele de 

preț la 12 luni, cu un avans de 8,9%. Față de anul 2008, însă, 

apartamentele din Brașov continuă să fie cu aproximativ 

un sfert (25,9%) mai ieftine.

În cel de-al treilea trimestru al anului, în București a avut 

loc, dintre cele șase mari centre regionale analizate, cel 

mai mic avans al prețurilor apartamentelor. Aici, 

așteptările proprietarilor s-au majorat cu doar 0,4%, până 

la 1.290 de euro pe metru pătrat util (de la 1.280 de euro pe 

metru pătrat util). Comparativ cu perioada similară din 

2017, apartamentele din Capitală sunt cu 6% mai scumpe; 

față de T3 2008, însă, acest gen de proprietăți sunt cu 

35,9% mai ieftine – Capitala având, dintre marile centre 

regionale analizate, cel mai mult de „recuperat” din 

declinul provocat de perioada de recesiune.

Situația în marile orașe - apartamente de vânzare

Prețul mediu/mp util (€)

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Evoluția prețurilor în marile orașe - apartamente de vânzare

1.520

Cluj-Napoca

1.290

București

1.180

Timișoara

1.130

Constanța

1.060

Brașov

980

Iași

Evoluția prețului în ultimele 3 luni %+0,9% +0,4% +0,7% +1,0% +1,7% +0,9%

Evoluția prețului în ultimele 12 luni %+8,6% +6,0% +6,7% +8,0% +8,9% +4,4%

Evoluția prețului în ultimii 10 ani %+6,2% -35,9% -5,5% -25,9% -25,9% -21,7%
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Situația în reședințele de județ - apartamente de vânzare

Spre deosebire de marile centre regionale ale țării, există 

câteva reședințe de județ care au consemnat, trimestrul 

trecut, scumpiri sensibil mai ridicate decât media 

națională. Este vorba despre Vaslui, cu un plus de 6,3% 

(până la 690 de euro pe metru pătrat), urmat de Târgu-Jiu 

(+4,9%, până la 930 de euro pe metru pătrat util), Giurgiu 

(+4,8%, până la 530 de euro pe metru pătrat), Drobeta 

Turnu-Severin (+4,4%, până la 620 de euro pe metru 

pătrat) și Miercurea-Ciuc (+4,3%, până la 900 de euro pe 

metru pătrat). La polul opus, un număr de patru capitale 

de județ au înregistrat scăderi de preț în perioada 

analizată, anume Sibiu (-3,5%, până la 900 de euro pe 

metru pătrat util), Târgoviște (-0,6%, până la 620 de euro pe 

metru pătrat), Bistrița (-0,6%, până la 710 euro pe metru 

pătrat), dar și Târgu Mureș (-0,4%).

La nivel național, există acum șapte mari reședințe de 

județ în care prețul mediu solicitat pentru un metru pătrat 

de apartament ajunge la 1.000 de euro pe metru pătrat 

util (și peste), potrivit datelor Imobiliare.ro și Analize 

Imobiliare. În fruntea clasamentului se află în continuare 

Cluj-Napoca, cu o medie de 1.520 euro pe metru pătrat util, 

pe următoarele poziții înscriindu-se Bucureștiul (cu 1.290 

euro pe metru pătrat util), Timișoara (1.180 de euro pe 

metru pătrat), Constanța (1.130 de euro pe metru pătrat), 

Craiova (1.100 euro pe metru pătrat), Brașov (cu 1.060 de 

euro pe metru pătrat), dar și Târgu Mureș, care a reușit, de 

curând, să atingă pragul de 1.000 de euro pe metru pătrat. 

Cu o medie de 980 de euro pe metru pătrat, Iașiul se 

situează în continuare sub această valoare.

Pe de altă parte, cele mai ieftine apartamente disponibile 

spre vânzare pot fi găsite, la fel trimestrul trecut, în 

aceleași reședințe de județ din partea de sud a țării. Pe 

primul loc în acest clasament se situează în continuare 

Reșița, unde prețul mediu solicitat pentru un apartament 

a ajuns la 500 de euro pe metru pătrat util (în creștere cu 

1,3%, de la 490 de euro pe metru pătrat în cele trei luni 

anterioare); o asemenea unitate locativă poate fi 

achiziționată cu 530 de euro pe metru pătrat în Giurgiu, cu 

570 de euro pe metru pătrat util în Alexandria, cu 620 de 

euro pe metru pătrat în Drobeta Turnu-Severin și tot cu 

620 de euro pe metru pătrat util în Târgoviște.

Cele mai mari creșteri de preț/mp
Evoluția prețului în ultimele 3 luni

690 €

Vaslui

+6,3%

Târgu-Jiu

930 €

+4,9%

Giurgiu

530 €

+4,8%

Drobeta 
Turnu-Severin

 

620 €

+4,4%

Miercurea-Ciuc

900 €

+4,3%

Cele mai mici creșteri de preț/mp
Evoluția prețului în ultimele 3 luni

900€

Sibiu

-3,5%

Târgoviște

620 €

-0,6%

Bistrița

710 €

-0,6%

Târgu-Mureș

1.000 €

-0,4%

Alexandria

570 €

+0,2%

Cele mai mici prețuri/mp
Evoluția prețului în ultimele 3 luni

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Cele mai mari prețuri/mp
Evoluția prețului în ultimele 3 luni

1.520 €

Cluj-Napoca București 

1.290 €

Timișoara

1.180 €

Constanța

1.130 €

Craiova 

1.100 €

+1,0% +0,4%+0,9% +0,4% +0,7%

Târgoviște

620€

-0,6%

Alexandria

570 €

+0,2%

Turnu-Severin 
Drobeta 

620 €

+4,4%

Giurgiu

530 €

+4,8%

Reșița

500 €

+1,3%
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Nivelul chiriilor
prețul mediu cerut de inchiriere lunar pentru un apartament cu 2 camere, 
confort 1, construit intre 1980-2000

În ciuda tendinței de majorare a prețurilor în marile 

centre universitare odată cu venirea toamnei, chiriile 

s-au menținut, per ansamblu, la un nivel destul de 

stabil în cel de-al treilea trimestru din 2018 – cu toate că 

ușoare creșteri au putut fi observate în anumite cazuri. 

Astfel, după scăderea din al doilea trimestru din 2018, 

chiria medie solicitată pentru un apartament cu două 

camere de tip confort 1 (construit între anii 1980 și 2000) 

din Cluj-Napoca a revenit la nivelul anterior de 400 de 

euro pe lună. Un avans și mai important a avut loc în 

București, de departe cea mai căutată piață în materie 

de închirieri, unde pretențiile proprietarilor de unități 

locative bicamerale s-au majorat de 350 la 370 de euro 

pe lună.

În perioada analizată, chiriile din Iași și Timișoara, alte 

două centre universitare importante, s-au menținut la 

un nivel constant – astfel, un apartament cu două 

camere și o suprafață utilă cuprinsă între 50 și 60 de 

metri pătrați a rămas la același nivel de 300 de euro pe 

lună consemnat și în trimestrul anterior. În Brașov, pe 

de altă parte, așteptările vânzătorilor pentru o 

proprietate similară s-au majorat ușor în perioada 

menționată, anume de la 300 la 310 euro pe lună.

Dintre reședințele de județ ale țării, cel mai mic nivel al 

chiriilor se găsește, în continuare, în Drobeta 

Turnu-Severin, unde un apartament cu două camere 

poate fi închiriat cu 150 de euro pe lună, la fel ca 

trimestrul trecut. Clasamentul celor mai accesibile 

locuințe disponibile spre închiriere este completat de 

Reșița (unde o unitate locativă bicamerală costă 170 de 

euro pe lună), Râmnicu Vâlcea (tot cu 170 de euro pe 

lună), Zalău (175 de euro pe lună), Sfântu Gheorghe (176 

de euro pe lună), dar și Slobozia (176 de euro pe lună).

Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Drobeta Turnu-Severin

Râmnicu Vâlcea

Reșița

Zalău

Sfântu Gheorghe

Slobozia

Piatra-Neamț

Satu Mare

Buzău

Deva

Călărași

Suceava

Slatina

Târgoviște

Alexandria

Bacău

Focșani

Bistrița

Baia Mare

Târgu-Jiu

Oradea

Arad

Vaslui

Alba Iulia

Brăila

Giurgiu

Galați

Pitești

Craiova

Botoșani

Ploiești

Constanța

Târgu Mureș

Tulcea

Sibiu

Iași

Timișoara

Brașov

București

Cluj-Napoca

150

170

170

175

176

176

180

180

180

190

192

193

198

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

210

214

215

220

220

222

230

250

250

250

250

250

300

300

310

367

400
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București

Cluj-Napoca

Timișoara

12

EVOLUȚIA PREȚURILOR PE ZONE ȘI CARTIERE
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1.520 €
Prețul mediu/mp Evoluția prețului

în ultimele 12 luni

+8,6%
Evoluția prețului
în ultimii 10 ani

+6.2%
Evoluția prețului
în ultimele 3 luni

+0,9%

Cluj-Napoca - apartamente

13



Cartierele cu cele mai mari prețuri/mp
Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luni      

Central
Ultracentral

1.720€

-0,4%

Plopilor

1.700€

-1%

Gheorgheni 

1.630€

+1,9%

Zorilor

1.560€

+1,6%

Mărăști
Între Lacuri 

1.550€

-0,3%

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Cartiere și zone din Cluj-Napoca 

După o creștere de sub 1% în cel de-al treilea pătrar al 

anului, prețul mediu solicitat de către vânzătorii de 

apartamente din capitala Transilvaniei se situează la un 

nivel de 1.520 de euro pe metru pătrat util (în creștere de la 

1.510 euro pe metru pătrat). Trimestrul trecut, câteva 

cartiere din Cluj-Napoca au consemnat, în mod firesc, 

marje de creștere mai mari decât media valabilă la nivel de 

oraș, însă niciunul nu a reușit să atingă pragul de 4%. 

Astfel, cel mai mult s-au apreciat apartamentele 

disponibile spre vânzare în Grigorescu (un plus de 3,6%, 

până la o valoare de 1.510 euro pe metru pătrat util); pe 

următoarele locuri în clasamentul scumpirilor se situează 

Someșeni (+3,3%), apoi arealul Bună Ziua-Europa-Calea 

Turzii (+3,2%), Gruia-Dâmbul Rotund-Gară-Bulgaria (+3%) 

și Gheorgheni-Andrei Mureșanu (+1,9%).

Semnificativ este faptul că, în ultimele trei luni, pretențiile 

vânzătorilor de apartamente s-au diminuat în cinci mari 

zone din Cluj-Napoca (față de doar trei în trimestrul 

anterior). Cel mai mare declin, de 1,6%, a avut loc în Baciu 

(zonă care s-a dezvoltat în ultimii ani ca un 

cartier-dormitor al orașului de pe Someș); în Plopilor, pe de 

altă parte, prețurile au scăzut cu 1%, în Iris cu 0,8%, în zona 

centrală și ultracentrală cu 0,4%, iar în Mărăști-Între 

Lacuri-Aurel Vlaicu cu 0,3%.

În urma variațiilor de preț consemnate trimestrul trecut, în 

clasamentul zonelor cu cele mai scumpe apartamente din 

Cluj-Napoca au intervenit câteva schimbări: pe primul loc 

se situează, în mod firesc, zona centrală și ultracentrală (cu 

o medie de 1.720 de euro pe metru pătrat util), însă aceasta 

nu se mai află la egalitate cu Plopilor – zonă care a trecut 

pe poziția secundă și unde așteptările proprietarilor ajung 

acum la 1.700 de euro pe metru pătrat. Pe următoarele 

locuri în top se află zonele Gheorgheni-Andrei Mureșanu 

(cu o medie de 1.630 de euro pe metru pătrat util), Zorilor 

(1.560 de euro pe metru pătrat) și Mărăști-Între 

Lacuri-Aurel Vlaicu (1.550 de euro pe metru pătrat util) – 

ultimele două zone inversându-și pozițiile față de al doilea 

pătrar din 2018.

Pe de altă parte, topul zonelor cu cele mai accesibile 

apartamente pentru clujeni rămâne neschimbat (cu 

mențiunea că unele cartiere cuprinse în acesta au 

consemnat creșteri semnificative în perioada analizată); 

primele două poziții, cu prețuri de sub 1.000 de euro pe 

metru pătrat util, sunt ocupate în continuare de două 

localități limitrofe, anume Florești (cu o medie de 860 de 

euro pe metru pătrat util de apartament) și Baciu (960 de 

euro pe metru pătrat). Clasamentul este completat de 

zonele Someșeni (cu 1.230 de euro pe metru pătrat), Iris 

(1.320 de euro pe metru pătrat), dar și Gruia-Dâmbul 

Rotund-Gară-Bulgaria (1.400 de euro pe metru pătrat). 

„860 de euro pe metru pătrat este diferența de preț dintre cea mai scumpă zonă 
din Cluj - Central/Ultracentral(1.720E) și cea mai ieftină zonă - Florești (860E).”
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Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro  

Grigorescu 1.510€ / +3,6% Baciu 960€ / -1,6%

Plopilor 1.700€ / -1,0%

Iris 1.320€ / -0,8%

Someșeni

Bună Ziua - 
Europa - Calea 
Turzii

Gruia - Dâmbul 
Rotund - Gara - 
Bulgaria

Gheorgheni - 
Andrei Mureșanu

1.230€ / +3,3%

1.440€ / +3,2%

1.400€ / +3,0% Mărăști - Între 
Lacuri - Aurel 
Vlaicu

1.550€ / -0,3%

1.630€ / +1,9%

Central -
Ultracentral 1.720€ / -0,4%

Cartierele cu cele mai mari 
creșteri de preț/mp
Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luni   

Cartierele cu cele mai mici
creșteri de preț/mp
Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luni   

Florești 860€ / +1,3%

Baciu 960€ / -1,6%

Someșeni 1.230€ / +3,3%

Iris 1.320€ / -0,8%

Gruia - Dâmbul 
Rotund - Gara - 
Bulgaria

1.400€ / +3,0%

Cartierele cu cele mai mici
prețuri/mp
Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luni   
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București - apartamente

1.290 €
Prețul mediu/mp Evoluția prețului

în ultimele 12 luni

+6%
Evoluția prețului
în ultimele 3 luni

+0,4%
Evoluția pretului
în ultimii 10 ani

-35,9%
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Cartierele cu cele mai mari prețuri/mp
Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luni      

Kiseleff-
Aviatorilor

2.440€

-5,6%

Herăstrău-
Nordului

2.380€

-1,3%

Dorobanți-
Floresca

1.960€

-1,5%

Aviației

1.860€

-0,4%

Unirii 

1.730€

+0,6%

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Cartiere și zone din București

În al treilea trimestru din 2018, cele mai importante 

majorări de preț de pe piața bucureșteană a 

apartamentelor au avut loc în zona centrală și în cea 

semicentrală a orașului, dar și în nord. Ca pondere, 

variațiile au fost similare cu cele consemnate în cele trei 

luni anterioare (fiind cuprinse între 3,5% și 6,5%). Pe primul 

loc în topul scumpirilor se situează zona Dacia-Eminescu, 

cu un plus de 6,3%, aceasta fiind urmată de Pipera (+6%), 

Moșilor (+5,4%), Băneasa (+5%), dar și Ștefan cel Mare 

(+3,6%). Interesant de observat este că, deși Bucureștiul a 

consemnat, față de Cluj-Napoca, un avans mai redus al 

prețului mediu solicitat la nivel de oraș în perioada 

analizată, aici au avut loc creșteri punctuale mai mari.

Capitala se distinge, pe de altă parte, și prin scăderile mai 

ample de preț consemnate în anumite zone (de 

menționat fiind că în clasamentul ieftinirilor sunt cuprinse 

atât unele dintre cele mai exclusiviste cartiere ale orașului, 

cât și unele așa-zis „muncitorești”). Trimestrul trecut, 

vânzătorii de apartamente din Kiseleff-Aviatorilor și-au 

redus cel mai mult pretențiile, anume cu 5,6%; aceștia au 

fost urmați de cei din Cotroceni (-4,5%), din Decebal-Calea 

Călărașilor (-3,5%), Militari (-2,5%) și Giurgiului (-1,9%).

În ciuda declinului consemnat în ultimele trei luni, zona 

Kiseleff-Aviatorilor se menține în fruntea clasamentului 

când vine vorba de cele mai scumpe apartamente 

disponibile spre vânzare în București, cu o valoare medie 

de listare de 2.440 de euro pe metru pătrat util. De 

menționat este însă că ecartul față de următoarea zonă 

clasată s-a diminuat semnificativ, de la 170 la doar 60 de 

euro pe metru pătrat util – în condițiile în care o unitate 

locativă în Herăstrău-Nordului costă acum 2.380 de euro 

pe metru pătrat util. În celelalte zone exclusiviste ale 

Capitalei, pretențiile vânzătorilor continuă să se situeze, în 

medie, sub 2.000 de euro pe metru pătrat util, ajungând, 

mai exact, la 1.960 de euro în Dorobanți-Floreasca, la 1.860 

de euro pe metru pătrat util în Aviației și, respectiv, la 1.730 

de euro pe metru pătrat util în Unirii.

În ceea ce privește cele mai accesibile zone pentru 

achiziția unui apartament, în Capitală se găsesc în 

continuare trei cartiere în care pretențiile vânzătorilor se 

află sub pragul de 1.000 de euro pe metru pătrat util. Este 

vorba, la fel ca trimestrul anterior, de Ghencea (cu o medie 

de 920 de euro pe metru pătrat), Rahova (940 de euro pe 

metru pătrat) și Giulești (980 de euro pe metru pătrat), 

clasamentul fiind completat de Giurgiului (1.020 de euro 

pe metru pătrat) și Militari (1.040 de euro pe metru pătrat).

„1.520 de euro pe metru pătrat este diferența de preț dintre cea mai scumpă 
zonă (Kiseleff-Aviatorilor - 2.440 E) și cea mai ieftină zonă (Ghencea - 920 E).”
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Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro  

Dacia - Eminescu 1.670€ / +6,3% Kiseleff-Aviatorilor 2.440€ / -5,6%

Cotroceni 1.610€ / -4,5%Pipera 1.370€ / +6,0%

Moșilor 1.480€ / +5,4%

Ștefan-Cel-Mare 1.450€ / +3,6%

Băneasa 1.670€ / +5,0%

Giurgiului 1.020€ / -1,9%

Militari 1.040€ / -2,5%

Decebal-Calea 
Călărașilor 1.620€ / -3,5%

Cartierele cu cele mai mari 
creșteri de preț/mp
Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luni   

Cartierele cu cele mai mici
creșteri de preț/mp
Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luni   

Ghencea 920€ / -1,2%

Rahova 940€ / -0,2%

Giulești 980€ / +3,5%

Militari 1.040€ / -2,5%

Giurgiului 1.020€ / -1,9%

Cartierele cu cele mai mici
prețuri/mp
Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luni   
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Timișoara - apartamente

1.180 €
Prețul mediu/mp Evoluția prețului

în ultimele 12 luni

+6,7%
Evoluția prețului
în ultimele 3 luni

+0,7%
Evoluția pretului
în ultimii 10 ani

-5,5%

19



Cartiere și zone din Timișoara

Cu un avans general de 0,7% pe segmentul 

apartamentelor, capitala Banatului a ajuns, trimestrul 

trecut, la o valoare medie de listare de 1.180 de euro pe 

metru pătrat util. Scumpirile înregistrate pe zone au fost 

mai temperate decât în București,   dar și decât în 

Cluj-Napoca. Cea mai mare creștere    de preț, respectiv 

2,9%, a avut loc în arealul Complex Studențesc - Dacia - 

Elisabetin - Olimpia - Stadion, pe următoarele locuri în 

clasamentul scumpirilor situându-se Torontalului (+2,6%), 

apoi Bucovina-Simion Bărnuțiu-Gării-Dorobanților-Mircea 

cel Bătrân (+2,2%), Șagului-Dâmbovița-Iosefin-Steaua 

(+1,1%), dar și Girocului-Soarelui-Buziașului (+0,3%).

La fel ca în Capitală, dar și în Cluj-Napoca, așteptările 

vânzătorilor de apartamente s-au diminuat trimestrul 

trecut în mai multe zone din Timișoara, în frunte cu 

Ultracentral-Medicină-Piața Unirii (-2,1%); astfel, suma 

medie solicitată de către proprietari a scăzut cu 1% în 

arealul Central-Bălcescu-Take Ionescu-Piața Maria, cu 

0,6% în Circumvalațiunii și cu 0,4% în Braytim.

În comparație cu piața bucureșteană și cu cea clujeană, 

orașul de pe Bega continuă să se distingă prin diferențele 

relativ mici de preț dintre cartiere, ecartul dintre zonele în 

care se găsesc cele mai scumpe și, respectiv, cele mai 

ieftine apartamente fiind mai mic de 350 de euro.   Cea 

mai exclusivistă zonă a orașului este, astfel,    

Ultracentral-Medicină-Piața Unirii, unde o asemenea 

unitate locativă poate fi achiziționată cu 1.460 de euro pe 

metru pătrat util (în scădere de la 1.490 de euro pe metru 

pătrat în cele trei luni anterioare).

De observat este că, în celelalte cartiere ale orașului, 

pretențiile vânzătorilor de apartamente variază într-o plajă 

destul de restrânsă; cele mai accesibile locuințe pot fi 

găsite în Șagului-Dâmbovița-Iosefin-Steaua (la o medie de 

1.140 de euro pe metru pătrat util), în vreme ce arealul 

Complex Studențesc-Dacia-Elisabetin-Olimpia-Stadion se 

situează pe locul al doilea în clasamentul zonelor cu cele 

mai scumpe locuințe din oraș (cu o medie de preț de 1.260 

de euro pe metru pătrat). Spre deosebire de București, în 

Timișoara nu există, practic, cartiere în care suma medie 

solicitată pentru un apartament să fie mai mică de 1.000 

de euro pe metru pătrat util.

Cartierele cu cele mai mari prețuri/mp
Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luni      

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Ultracentral
Medicină
P-ța Unirii

1.460€
Central

Bălcescu
Take Ionescu

P-ța Maria

1.260€
Torontalului

1.250€
Complex

Studențesc
Dacia

Elisabetin
Olimpia-Stadion

1.250€
Circumvalațiunii

1.220€

-2,1% +2,9% +2,6% -1% -0,6%

„320 de euro pe metru pătrat este diferența de preț dintre cea mai scumpă zonă 
din Timișoara (Ultracentral-Medicină - P-ța Unirii - 1460 E) și cea mai ieftină 
zonă (Șagului - Dâmbovița - Iosefin - Steaua - 1.140 E).”
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Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro  

Șagului
Dâmbovița
Iosefin
Steaua 

Girocului
Soarelui
Buziașului

Bucovina
Simion Bărnuțiu 
Gării
Dorobanților
Mircea cel Bătrân

Torontalului 

Complex Studențesc
Dacia
Elisabetin 
Olimpia
Stadion 

1.260€ / +2,9%

1.250€ / +2,6%

1.150€ / +2,2%

Bucovina
Simion Bărnuțiu 
Gării
Dorobanților
Mircea cel Bătrân

1.150€ / +2,2%

1.140€ / +1,1%

Șagului
Dâmbovița
Iosefin
Steaua 

1.140€ / +1,1%

1.160€ / +0,3%

Girocului
Soarelui
Buziașului

1.160€ / +0,3%

Cartierele cu cele mai mari 
creșteri de preț/mp
Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luni   

Cartierele cu cele mai mici
creșteri de preț/mp
Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luni   

Circumvalațiunii 1.220€ / -0,6%

Lipovei - Aradului 1.200€ / +0,1%

Braytim 1.180€ / -0,4%

Lipovei - Aradului 1.200€ / +0,1%

Braytim 1.180€ / -0,4%

Central - Bălcescu
Take Ionescu
P-ța Maria 

1.250€ / -1,0%

Ultracentral
Medicină - P-ța Unirii 1.460€ / -2,1%

Cartierele cu cele mai mici
prețuri/mp
Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luni   
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CEREREA PENTRU APARTAMENTE ȘI CASE
Cererea* pentru proprietăți rezidențiale de vânzare

Comparativ cu un an în urmă, cererea pentru proprietăți 

rezidențiale (apartamente, dar și case) se situa, trimestrul 

trecut, la un nivel cu 2% mai mic în marile centre regionale 

ale țării – ceea ce înseamnă că acest indicator și-a 

menținut cursul descendent semnalat în al doilea pătrar 

al anului. Este semnificativ faptul că, dintre cele șase orașe 

analizate, patru au cunoscut o diminuare a apetitului 

pentru achiziții – dacă în Constanța a avut loc un declin de 

două cifre, respectiv -18%, scăderile consemnate în 

celelalte cazuri s-au situat sub pragul de 10% (-9% în Iași, 

-7% în Brașov și -3% în Timișoara).

Orașele în care interesul pentru achiziția de proprietăți 

rezidențiale nu s-a diminuat pe parcursul ultimelor 12 luni 

sunt, de fapt, cele care se disting și prin cel mai ridicat nivel 

al prețurilor solicitate de către proprietari, anume Capitala 

și Cluj-Napoca. Între cele două orașe există, însă, o 

diferență semnificativă: în condițiile unei creșteri ușoare, 

de 1%, se poate spune că cererea s-a menținut, practic, la 

un nivel constant în București; în orașul de pe Someș, pe 

de altă parte, poate fi observat un avans important, de 13% 

mai exact, comparativ cu anul precedent.

De menționat este că, în ciuda tendinței de diminuare a 

cererii pentru achiziția de locuințe în ultimele 12 luni, acest 

indicator se situează, totuși, peste nivelul consemnat în 

urmă cu trei ani (când piața rezidențială revenise deja pe o 

traiectorie ascendentă). Astfel, la nivelul celor șase mari 

centre regionale analizate, interesul pentru proprietățile 

rezidențiale este acum cu 29% mai ridicat (comparativ cu 

o diferență de 34% în cel de-al doilea pătrar al anului 2018). 

Față de perioada similară a anului 2015, cel mai mare 

avans, în cuantum de 77%, poate fi observat în Iași, la mică 

distanță aflându-se Brașovul, cu un plus de 71% la trei ani. 

Interesant este că cea mai redusă creștere a cererii (+11%) 

poate fi observată în Cluj-Napoca, în vreme ce Bucureștiul 

a consemnat, în perioada analizată, un plus de 22%.

* Prin cerere ne referim la potențialii cumpărători care au generat 
leaduri pentru proprietățile la vânzare în portalul Imobiliare.ro, 
într-o anumită perioadă.

Un lead se înregistrează în momentul în care un vizitator 
efectuează o acțiune (vizualizează telefonul, trimite un mail în care 
solicită mai multe detalii, tipărește sau salvează anunțul).

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Cererea pentru proprietăţi rezidenţiale de vânzare
case și apartamente - noi și vechi    

București Timișoara Constanța Iași

Evoluția cererii în ultimi 3 ani % 

Evoluția cererii în ultimele 12 luni % 

+22% +28% +29% +77%

+1% -3% -18% -9%

80.400 15.900

Cluj-Napoca

+11%

+13%

14.300

Brașov

+71%

-7%

14.800 14.200 11.800

22



29%

71%

30%

70%

39%

61%

54%

46%

55%

45%

57%

43%

Cererea de proprietăți vechi 

Apartamente și case
nou vs vechi 

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Cererea pentru nou vs vechi în T2-2018

Cererea de proprietăți noi

București Timișoara Constanța Brașov Cluj-Napoca Iași 

În ceea ce privește preferințele potențialilor cumpărători 

de pe segmentul rezidențial, de menționat este că 

locuințele nou-construite sunt în continuare majoritare, 

acestea deținând o pondere de 58% din căutările pe cele 

șase mari orașe (în ușoară creștere față de nivelul 

consemnat trimestrul anterior, respectiv 57%). Astfel, 

unitățile locative finalizate după anul 2000 continuă să fie 

mai populare în trei dintre centrele regionale analizate, 

anume în Cluj-Napoca (unde dețin o cotă de piață de 71%, 

în ușoară scădere de la 72% trimestrul trecut), Iași (70%, 

față de 69%) și București (61%, în creștere de la 60%). În 

celelalte trei mari orașe ale țării, apartamentele noi sunt 

mai puțin căutate de către potențialii cumpărători, 

acestea deținând o pondere de 46% în Timișoara (în 

scădere de la 47%), 45% în Brașov și 43% în Constanța (la fel 

ca trimestrul trecut).
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La capitolul ofertă, datele Analize Imobiliare arată că 

numărul total de proprietăți rezidențiale disponibile spre 

vânzare în cele șase mari orașe ale țării (apartamente și 

case construite înainte de anul 2000) s-a majorat ușor, 

anume cu 1,9%, în trimestrul al treilea din 2018 (față de cel 

anterior). De menționat este că majoritatea piețelor 

analizate au consemnat creșteri la acest capitol, însă toate 

variațiile s-au situat sub pragul de 10%: cel mai mare avans, 

de 6,5%, a avut loc în Iași, capitala Moldovei fiind urmată 

de Timișoara (+3,4%), Cluj-Napoca (+2,6%), București și 

Constanța (ambele cu +1%). Excepția de la regulă, pe de 

altă parte, este reprezentată de Brașov, unde volumul 

ofertei s-a diminuat cu 1,2% în ultimul trimestru.

Comparativ cu perioada similară a anului 2017, numărul 

locuințelor disponibile spre vânzare în cele șase mari orașe 

ale țării este cu 0,6% mai mare, în condițiile în care trei 

dintre orașele monitorizate au consemnat majorări ale 

ofertei, iar celelalte trei scăderi. Astfel, numărul 

proprietăților existente în piață este mai mare în 

Cluj-Napoca (cu 7,5%), în Iași (+9,9%) și Constanța (+5,9%), 

dar mai mic în București (cu 1,5%), Timișoara (-2,2%) și 

Brașov (-9%).

Cât despre proprietățile nou introduse pe piață, în cele 

șase mari orașe ale țării a avut loc un avans neglijabil față 

de trimestrul anterior, anume 0,1%. De menționat este însă 

că în patru dintre cele șase mari centre regionale analizate 

au avut loc scăderi ale acestui indicator, respectiv 

București (-1,6%), Iași (-2,1%), Brașov (-0,2%) și Constanța 

(-3,8%). În Cluj-Napoca și Timișoara, pe de altă parte, au 

fost consemnate creșteri (de 8,3% și, respectiv, 1,6%).

Comparativ cu perioada similară a anului 2017, volumul de 

anunțuri rezidențiale noi din piață este, per ansamblu, cu 

11,6% mai mare, creșteri în această privință fiind 

consemnate în toate marile orașe supuse analizei: 14,1% în 

București, 8,9% în Cluj-Napoca, 9,7% în Timișoara, 12,6% în 

Iași, 1,8% în Brașov și, respectiv, 14% în Constanța.

NUMĂRUL DE PROPRIETĂȚI EXISTENTE LA
VÂNZARE ÎN MARILE ORAȘE 

Oferte nou
intrate în piață

Total oferte
existente la vânzare

Oferte nou
intrate în piață

Total oferte
existente la vânzare 

Proprietăți listate la vânzare în marile orașe în T2-2018
apartamente și case construite înainte de 2000

Oferte nou intrate în piață

Total oferte existente la vănzare

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Evoluție nr.
de oferte în

ultimele 3 luni %

Evoluție nr.
de oferte în

ultimele 12 luni %

 -1,6%

 +1%

București

 +14,1%

-1,5%

4.280

7.960

+8,3%

 +2,6%

Cluj-Napoca

+8,9%

+7,5%

1.460

2.680

 +1,6%

 +3,4%

Timișoara

+9,7%

-2,2%

1.080

2.140

 -2,1%

 +6,5%

Iași

+12,6%

+9,9%

830
1.470

Constanța

 -3,8%

 +1%

+14%

+5,9%

670
1.180

 -0,2%

 -1,2%

+1,8%

-9%

Brașov

640
1.120
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La fel ca în primele două trimestre ale anului în curs, și în 

cel de-al treilea se poate observa că numărul 

apartamentelor și caselor disponibile spre închiriere în 

cele șase mari orașe ale țării este semnificativ mai mare 

decât cel al proprietăților disponibile spre vânzare; astfel, 

numărul ofertelor din cea dintâi categorie ajunge la 21.620, 

față de 16.540. Cea mai amplă ofertă în materie de 

închirieri se găsește, în mod firesc, în cel mai mare oraș al 

țării, respectiv 9.900 de anunțuri (în creștere de la 9.020 în 

cele trei luni anterioare). În Cluj-Napoca, numărul ofertelor 

de acest tip depășește pragul de 4.000, iar în Timișoara se 

apropie de nivelul de 3.000; în Iași, Constanța și Brașov, 

însă, oferta se situează sub pragul de 2.000 de anunțuri.

În T3 2018, numărul total de locuințe disponibile spre 

închiriere în marile orașe a consemnat un avans important 

comparativ cu trimestrul anterior, anume un plus de 

25,6%. Interesant este că tendința ascendentă a fost 

resimțită în toate centrele regionale analizate, cele mai 

mari creșteri având loc în Cluj-Napoca (+64%), Constanța 

(+57,2%), dar și în Iași (+43,2%). În București, pe de altă 

parte, oferta pe închirieri este cu 11,2% mai mare față de 

cele trei luni anterioare, în Timișoara cu 20%, iar în Brașov 

cu 8%.

Cât despre anunțurile de închiriere nou introduse pe piață, 

datele pe al treilea trimestru din 2018 relevă o tendință 

ascendentă și mai accentuată comparativ cu cel 

precedent. Astfel, dacă per ansamblu a fost înregistrat un 

avans de 33,6%, cele mai semnificative creșteri au avut loc 

tot în Cluj-Napoca (+80,2%), Constanța (+63,9%) și Iași 

(+56,6%). În București, pe de altă parte, pe piață au intrat 

cu 17,5% mai multe oferte noi.

Față de perioada similară din 2017, numărul anunțurilor 

noi de închiriere a fost cu 23,4% mai mare în al treilea 

trimestru al anului în curs. Creșteri la acest capitol au fost 

consemnate în toate marile orașe analizate, începând cu 

Timișoara (+47,9%) și continuând cu Cluj-Napoca (+32,6%), 

Brașov (+29,6%), Iași (+20,6%), București (+16,4%) și 

Constanța (+11,1%).

NUMĂRUL DE PROPRIETĂȚI EXISTENTE LA
ÎNCHIRIERE ÎN MARILE ORAȘE 

Oferte nou
intrate în piață

Total oferte
existente la închiriere 

Oferte nou
intrate în piață

Total oferte
existente la închiriere 

Proprietăți listate la închiriere în marile orașe în T2-2018
apartamente și case construite înainte de 2000

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Evoluție nr.
de oferte în

ultimele 3 luni %

Evoluție nr.
de oferte în

ultimele 12 luni %

Oferte nou intrate în piață

Total oferte existente la închiriere
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 +80,2%

 +64%
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+11,1%

+9,5%

 +56,6%
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+14,8%

 +4,4%

 +8%
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+32,8%
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2.680
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Sursa: ANCPI, anul S1 2018

„În urma evoluției din al treilea trimestru, 
județul Timiș a fost surclasat de Ilfov în 
clasamentul național al județelor cu cele mai 
multe tranzacții consemnate de la începutul 
anului.”

Potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară (ANCPI), în al treilea trimestru al anului în curs au fost încheiate, 

la nivel național, un număr de 127.528 de vânzări de imobile – cifră ce 

marchează un recul de 24,2% față de perioada similară a anului trecut (când 

erau consemnate 168.262 de tranzacții). Acest semnificativ declin 

trimestrial face ca volumul total de tranzacții înregistrate la nivel național în 

primele nouă luni ale anului să fie cu 5,1% mai mic decât în perioada similară 

a anului 2017. Astfel, în ianuarie-septembrie 2018 au avut loc 427.960 de 

vânzări de imobile potrivit tranzacțiilor oficiale, față de 451.072 de tranzacții 

în 2017.

În primele nouă luni din 2018, cele mai multe operațiuni de vânzare au fost 

înregistrate în București (59.851 de tranzacții), pe următoarele locuri în 

clasament situându-se județele Ilfov (cu 30.621 de contracte), Timiș (26.088), 

Cluj (24.854 de achiziții), Brașov (20.180), Iași (19.091) și Constanța (17.394). De 

remarcat aici este faptul că județul Timiș, care în prima jumătate din 2018 se 

situa pe locul al doilea în clasamentul județelor cu cele mai multe tranzacții, 

a fost surclasat, în urma evoluției consemnate în T3 2018, de Ilfov. La polul 

opus, județele cu cea mai slabă activitate de tranzacționare în primele nouă 

luni ale anului, cu mai puțin de (sau puțin peste) 3.000 de tranzacții fiecare, 

sunt: Gorj (2.269), Olt (2.692), Tulcea (3.083), Sălaj (3.223) și Covasna (3.252).

TRANZACȚII  ÎNREGISTRATE LA ANCPI 

Gorj

Olt

Tulcea

Sălaj

Covasna

Mehedinți

Caraș Severin

Ialomița

Teleorman

Vaslui

Vâlcea

Giurgiu

Alba

Vrancea

Călărași

Hunedoara

Harghita

Bistrița Năsăud

Brăila

Sibiu

Maramureș

Botoșani

Buzău

Mureș

Bacău

Neamț

Argeș

Satu Mare

Galați

Dâmbovița

Bihor

Dolj

Prahova

Arad

Suceava

Constanța

Iași

Brașov

Cluj

Timiș

Ilfov

București

2.269

2.692

3.083

3.223

3.252

3.809

3.849

4.275

4.536

4.643

4.694

4.860

4.914

4.958

5.313

5.678

5.698

6.028

6.215

6.333

7.096

7.273

7.471

7.655

7.819

7.895

8.298

8.803

9.339

9.946

10.400

11.078

11.452

11.997

13.037

17.394

19.091

20.180

24.854

26.088

30.621

59.851
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Cu o singură excepție, numărul tranzacțiilor imobiliare 

încheiate în T3 2018 în județele cele mai active la acest 

capitol este mai mic comparativ cu perioada similară a 

anului anterior. Astfel, în București au fost vândute 

trimestrul trecut 18.894 de proprietăți, ceea ce echivalează 

cu o scădere de 20% față de al treilea pătrar din 2017 (când 

în Capitală erau tranzacționate 23.743 de imobile). În Timiș, 

pe de altă parte, volumul de achiziții s-a diminuat tot cu 

aproximativ 20%, de la 9.064 la 7.264 de operațiuni. În 

Brașov, numărul vânzărilor de imobile a scăzut la 12 luni cu 

31,6%, de la 8.295 la 5.673 de operațiuni.

Un declin și mai important, de circa 40%, a fost consemnat 

în județul Cluj, unde trimestrul trecut au fost încheiate 

6.402 tranzacții imobiliare (față de 11.461 în același interval 

din 2017). Un recul anual similar, în cuantum de 40,6%, a 

fost consemnat în Iași, de la 9.124 de tranzacții în 2017 la 

5.416 în 2018. Nu în ultimul rând, în Constanța volumul de 

tranzacții a scăzut cu 39%, de la 7.378 la 4.489 de 

operațiuni de vânzare.

În ceea ce privește numărul de tranzacții imobiliare 

încheiate trimestrul trecut, județul Ilfov reprezintă 

excepția de la regulă: aici, volumul vânzărilor de imobile 

s-a majorat cu 9,4% față de perioada similară din 2017, de la 

10.850 la 11.976 de astfel de contracte. Această creștere 

poate fi pusă pe seama numărului semnificativ mai ridicat 

de achiziții de terenuri intravilane fără construcții din 

preajma Bucureștiului, atât comparativ cu al doilea 

trimestru din 2018, cât și cu al treilea pătrar din 2017.

Sursa: ANCPI 2018-T32017-T3 2017-T4 2018-T1 2018-T2

Evoluția numărului de tranzacții pe trimestre
în principalele județe
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În al treilea pătrar al anului 2018, cele mai multe tranzacții 

imobiliare consemnate în București, respectiv 8.615, au 

avut ca obiect unități individuale (în scădere de la nivelul 

de 9.528 de unități atins în trimestrul anterior). Achizițiile 

de terenuri intravilane cu construcții, pe de altă parte, au 

fost în număr de 4.546 (comparativ cu un total de 5.159 în 

cele trei luni anterioare), în vreme ce tranzacțiile cu 

terenuri intravilane fără construcții s-au cifrat la 5.733 (în 

scădere de la 6.937).

În județul Ilfov, pe de altă parte, tranzacțiile cu unități 

individuale au fost cel mai puțin numeroase (un total de 

1.243, față de 1.447 în al doilea trimestru din 2018); acestea 

au fost urmate de achizițiile de terenuri intravilane cu 

construcții (în număr de 2.347, în ușoară creștere de la 

2.325 în cele trei luni anterioare). Deosebit de interesantă 

este, însă, creșterea substanțială, de peste 70%, 

înregistrată pe segmentul tranzacțiilor cu terenuri 

intravilane fără construcții din Ilfov: achizițiile din această 

categorie au ajuns la un total de 7.979 trimestrul trecut, 

față de un nivel de 4.626 în cel anterior. Deși rămâne de 

văzut dacă această evoluție se va menține în perioada 

următoare, ea vădește intensificarea apetitului pentru 

construcția de locuințe în preajma Capitalei.

Evoluția numărului de tranzacții pe trimestre
în București și Ilfov

Sursa: ANCPI
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În intervalul iulie-septembrie 2018, timpul necesar pentru 

vânzarea unui apartament în București a consemnat o 

ușoară creștere comparativ cu cele trei luni anterioare, de 

la 76 la 80 de zile mai exact. Această modificare poate fi 

pusă pe seama faptului că perioada analizată cuprinde 

două luni de vară, anume iulie și august, în care mulți 

români (și, deci, potențiali cumpărători) își programează 

concediile – un efect firesc al acestui fapt fiind încetinirea 

activității de tranzacționare de pe piața rezidențială. Deși 

luna septembrie aduce, în mod tradițional, o revigorare în 

domeniu, aceasta nu este suficientă pentru a 

contrabalansa întrutotul acalmia din timpul sezonului 

estival.

Evoluția timpului petrecut de un apartament în piață – un 

indicator important în special pentru vânzătorii de 

locuințe – se află, de altfel, în deplină concordanță cu 

„tiparul” observat din 2014 încoace. Potrivit acestuia, este 

normal ca perioada de vânzare a proprietăților de pe acest 

segment să crească în al treilea trimestru din an 

comparativ cu cel secund (în care locuințele se vând, de 

altfel, cel mai repede). În T3 2017, spre exemplu, timpul 

petrecut de un apartament în piață a ajuns la 74 de zile, 

față de 57 de zile în T2; în 2016, pe de altă parte, perioada 

necesară pentru vânzarea unei asemenea unități locative 

s-a majorat de la 59 la 70 de zile în același interval.

De menționat este că în ultimii ani poate fi observată, 

totuși, o tendință generală de creștere a timpului necesar 

pentru tranzacționarea apartamentelor din Capitală (de la 

58 de zile în T3 2014, spre exemplu, la 80 de zile în T3 2018). 

Acest fapt poate fi pus, însă, pe seama tendinței de 

stabilizare a pieței, în special în ultimul an – fapt vădit, de 

altfel, și de evoluția prețurilor. Astfel, cumpărătorii nu mai 

sunt atât de presați să încheie rapid o tranzacție, ci își pot 

aloca mai mult timp pentru găsirea locuinței potrivite.

PERIOADA DE VÂNZARE

Perioada de vanzare a apartamentelor in Bucuresti (zile)

Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro
Apartamente
Media ultimelor patru trimestre

„Timpul petrecut în piață de un apartament disponibil spre vânzare are o evoluție 
ciclică, în funcție de perioadele anului; în mod tradițional, al treilea trimestru 
aduce o creștere față de cel secund.”
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Sursa: Analize Imobiliare și Imobiliare.ro

Pe fondul consolidării tendinței de încetinire a ritmului de 

creștere a prețurilor pe piața apartamentelor, marjele de 

negociere practicate la tranzacționarea acestui tip de 

proprietăți (indicator calculat ca diferență între ultimul 

preț solicitat de către proprietari și cel final, de vânzare) au 

fost mai mari în al treilea trimestru din 2018 decât în 

perioada similară din 2017 în majoritatea orașelor 

analizate. Singura excepție de la regulă în această privință 

este reprezentată, astfel, de Constanța.

Dintre centrele regionale cu un preț mediu de peste 1.000 

de euro pe metru pătrat util pentru apartamentele 

disponibile spre vânzare, Craiova se distinge prin cea mai 

mare marjă de negociere, respectiv 4,5% în T3 2018 – spre 

comparație, în perioada similară a anului precedent, 

același indicator se situa la o valoare de 2,4%. Vânzătorii din 

București, pe de altă parte, sunt dispuși să lase la preț 3,4% 

(față de 3,3% în T3 2017), la fel ca cei din Brașov (față de 3,1% 

în urmă cu 12 luni). În Timișoara și Cluj-Napoca, marja de 

negociere acceptată de către proprietari se situează la un 

nivel apropiat, anume 2,6% și, respectiv, 2,5% (comparativ 

cu 2,2% și, respectiv, 2,1% în perioada similară din 2017). În 

Constanța, pe de altă parte, flexibilitatea vânzătorilor când 

vine vorba de prețuri s-a diminuat în 2018, ajungând la un 

nivel de 2,2% în trimestrul al treilea (față de 2,8% în urmă 

cu un an).

MARJA DE NEGOCIERE

„Constanța este singurul dintre centrele regionale cu un preț mediu de peste 
1.000 de euro pe metru pătrat util la apartamente în care marja de negociere 
este mai mică decât în urmă cu 12 luni.”

Marja de negociere - apartamente de vânzare
2017 - T3

2018 - T3 

2.4%

3.1%
3.3%

2.2% 2.1%

2.8%

4.5%

3.4% 3.4%

2.6% 2.5%
2.2%

Craiova Brașov București Timișoara Cluj-Napoca Constanța
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Sursa: INS

Construcții de locuințe (INS)

În ceea ce privește activitatea în materie de construcții de 

locuințe, cele mai recente date publicate de Institutul 

Național de Statistică (INS) arată că în cel de-al doilea 

trimestru al anului în curs au fost finalizate, pe plan 

național, un număr de 12.742 de unități locative. Această 

cifră marchează o creștere semnificativă, de 24% mai 

exact, față de trimestrul anterior, când erau predate, la 

nivel de țară, doar 10.273 de unități locative. Comparativ cu 

perioada similară a anului precedent, când erau finalizate 

12.973 de locuințe, volumul de livrări consemnat trimestrul 

trecut este ușor mai scăzut, respectiv cu aproximativ 1,8%.

Interesant de observat este că, cel puțin până la jumătatea 

anului, 2017 și 2018 se situează la un nivel foarte apropiat 

din punctul de vedere al unităților locative finalizate la 

nivel național. Astfel, în primul semestru al anului în curs 

au fost date în folosinţă, la nivel național, 23.015 locuinţe, 

nivel ce marchează o scădere neglijabilă, de doar 0,2% 

(echivalentul a 42 de unități locative), față de prima 

jumătate din 2017. De precizat este că volumul locuințelor 

construite anul trecut s-a situat sub așteptări, la doar 

53.301 de unități, în condițiile în care previziunile vizau 

atingerea pragului de 60.000 (foarte apropiat de cel din 

anii 2008 și 2009). Rămâne, așadar, de văzut dacă 2018 va 

menține același ritm al livrărilor de locuințe ca 2017 sau 

dacă – și cu cât – va reuși să depășească nivelul atins anul 

trecut.

De menționat este că, în mod tradițional, volumul livrărilor 

de locuințe crește în ultimele două trimestre din an 

comparativ cu cele dintâi. În 2017, spre exemplu, al treilea 

pătrar al anului a adus 16.315 locuințe noi la nivel național, 

ceea ce a constituit un plus de aproape 26% față cele trei 

luni anterioare. Deși în ultimul trimestru din an au fost 

livrate ceva mai puține unități locative, anume 13.929, 

numărul acestora a fost totuși mai mare decât cel 

consemnat în fiecare dintre primele două trimestre.

CONSTRUCȚIILE DE LOCUINȚE (INS)

„Raportat la datele disponibile până la jumătatea anului în curs, se poate observa 
că 2018 se situează la un nivel foarte apropiat de 2017 din punctul de vedere al 
livrărilor de locuințe la nivel național.”
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Locuințe construite în România pe regiuni 

Potrivit celor mai recente date disponibile, în cel de-al 

doilea trimestru din 2018, majoritatea regiunilor de 

dezvoltare ale țării au cunoscut majorări ale numărului de 

locuințe finalizate comparativ cu trimestrul anterior. 

Astfel, volumul livrărilor a crescut de la 1.176 la 1.692 de 

unități locative în zona de Nord-Est, de la 1.074 la 1.767 în 

Sud-Est, de la 408 la 665 în Sud-Vest Oltenia, de la 2.221 la 

2.564 în Nord-Vest, de la 1.239 la 1.607 unități în regiunea 

Centru și de la 1.653 la 2.294 de locuințe în București-Ilfov. 

Pe de altă parte, scăderi au fost consemnate în 

Sud-Muntenia (de la 1.227 la 1.141 de locuințe), dar și în Vest 

(de la 1.275 la 1.012 unități).

În urma variațiilor consemnate trimestrul trecut, topul 

regiunilor în funcție de numărul locuințelor predate se 

prezintă destul de diferit comparativ cu primul pătrar al 

anului 2018, chiar dacă primele două zone clasate au 

rămas aceleași: pe primul loc se află regiunea de 

Nord-Vest, urmată îndeaproape de București-Ilfov, 

singurele cu un volum trimestrial al livrărilor de peste 

2.000 de unități. Pe următoarele poziții în clasament se 

situează regiunea de Sud-Est și cea de Nord-Est, apoi zona 

Centru, Sud-Muntenia și Vest. Zona Sud-Vest Oltenia se 

distinge în continuare prin cel mai redus volum trimestrial 

de livrări, de sub 1.000 de unități.

Sursa: INS

Număr de locuințe construite pe regiuni

2016-T2 2017-T2 2018-T2

„Spre deosebire de primul pătrar al anului 2018, cel de-al doilea a adus majorări 
ale volumului de locuințe finalizate în majoritatea regiunilor de dezvoltare ale 
țării, excepție făcând doar două dintre acestea.”
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AnalizeImobiliare.ro
Lansat în ianuarie 2000, Imobiliare.ro este primul şi cel mai 

accesat portal imobiliar din România. Portalul a depășit de 

curând pragul de 1.650.000 de vizitatori unici pe lună şi 

cuprinde cea mai mare bază de oferte din toate categoriile 

imobiliare la nivel național. Din 2016, Imobiliare.ro face 

parte din Grupul Elvețian Ringier - unul dintre cele mai 

mari grupuri media internaţionale - și beneficiază de 

know how-ul de ultimă oră din domeniul digital.

În cei 18 ani de experiență, Imobiliare.ro și-a construit un 

brand puternic printre portalurile imobiliare, fiind 

recunoscut de 88% de utilizatorii de internet cu o nevoie 

imobiliară activă (conform unui studiu efectuat în 

decembrie 2016). Mai mult, Imobiliare.ro este principalul 

furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa de 

business și TV din România (Ziarul Financiar, Wall-Street, 

Forbes, Business Review, Digi24, PRO TV, TVR1 etc.), 

comunicând regulat evoluția pieței imobiliare.

Imobiliare.ro are cea mai mare echipă din țară specializată 

pe domeniul Imobiliar (online, statistică, comunicare și 

consultanță) care, în 2017, a ajuns la o cifră de 70 de 

angajați. În acest moment, peste 1.200 de clienți corporate 

(agenții imobiliare, dezvoltatori și bănci) beneficiază de 

toată expertiza echipei Imobiliare.ro.

Lansată în 2011, Analizeimobiliare.ro este prima platformă 

de real estate data intelligence din România, dezvoltată de 

Imobiliare.ro în colaborare cu statisticieni și evaluatori de 

top din țară dar și cu sprijinul Momentum Technologies - 

compania olandeză specializată în dezvoltarea de sisteme 

informaţionale pentru piaţa imobiliara, lideri în domeniul 

evaluării automate în Olanda.  

Beneficiul suprem al platformei este accesul la baza de 

date Imobiliare.ro care cuprinde toate proprietățile scoase 

la vânzare și închiriere din 2008 până în prezent:

•  Proprietăți actualizate zilnic, din peste 9.000 de localități

•  Oferte de la proprietari, agenți și dezvoltatori (promovate 

online sau în ziare locale)

•  Monitorizarea prețurilor tranzacționate din peste 20 de 

orașe din țară

În cei 7 ani de experiență în piață, platforma Analize 

Imobiliare a lansat câteva aplicații inovative de evaluare 

automată a proprietăților și a pieței imobiliare locale, 

ușurând activitatea agenților și a evaluatorilor imobiliari:

•  Analiza Comparativă de Piaţă (ACP)

•  Evaluarea Proprietăţilor Imobiliare (EPI)

•  Evaluarea Globală a Portofoliilor de Garanţii (AVM)

Produsul PREMIUM AnalizeImobiliare.ro este Raportul RE 

Market 360º. Acesta implică o analiză amănunțită și 

personalizată a pieței imobiliare, adaptată la cerințele 

clientului și poate conține date despre cerere, oferta 

curentă de proprietăți, indici de prețuri și tranzacțiile 

imobiliare. Analiza poate fi făcută la nivel național, pe 

orașe sau pe cartiere, pe toate categoriile de proprietăți 

rezidențiale sau comerciale, de vânzare sau de închiriat.

În acest moment, peste 200 de clienți corporate - 

companii de top din domeniul imobiliar şi 

financiar-bancar - au beneficiat sau beneficiază în 

continuare de expertiza echipei AnalizeImobiliare.ro. 

Imobiliare.ro

DESPRE NOI
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www.analizeimobiliare.ro
vanzari@analizeimobiliare.ro

tel: 0748.882.826

un proiect:

Vaslui
(Rank 40)0,62

Oradea
(Rank 10)0,74

Cluj-Napoca 
(Rank 2)0,82

Arad 
(Rank 16)0,69

Rădăuți
(Rank 64)0,55

Râmnicu Sărat
(Rank 66)0,53

Filiași
(Rank 124)0,42

Reșița 
(Rank 33)0,64 București

(Rank 1)0,83

ANALIZA DE LICHIDITATE

de localități
Apartamente | Case

Evaluează rapid riscurile de investiție 
și creditare ale proprietăților imobiliare 

din România

Folosim cea mai mare bază de date cu proprietăți rezidențiale din țară
Urmărim constant numărul de tranzacții, perioada de vânzare și volumul stocului 

de proprietăți din piață
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