
DIBALCRIS CONSULTING SRL 

 

Pagina 1 din 52 
 

 

 

RAPORT DE EVALUARE 
Proprietate imobiliara 
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teren intravilan 
aferent 
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Bihor 
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Destinatar: Primaria 
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Datele, informațiile și conținutul prezentului raport, fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în 
parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al societatii 

comerciale DIBALCRIS CONSULTING SRL in calitate de Evaluator si Primaria Comunei Brusturi, Jud. 
Bihor, in calitate de Proprietar, Client si Destinatar 

 

─ decembrie 2020 ─ 

Data raport 05.01.2020 
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Rezumat 
În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezentul 
raport de evaluare se adresează Primariei Comunei Brusturi, Jud. Bihor in calitate de client și conține 
informații adecvate necesităților clientului. 

În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezentul 
raport de evaluare se adresează Primariei Comunei Brusturi, Jud. Bihor in calitate de destinatar și 
conține informații adecvate necesităților destinatarului. 

Evaluatorul nu va transmite copii ale prezentului raport sau părți din acesta, niciunei terțe părți, 
dacă aceasta nu a fost desemnată în scris ca posibil utilizator, și nici nu poate fi făcut responsabil 
pentru eventuale prejudicii produse părților în drept în cazul în care un terț ar deține și utiliza o 
astfel de copie. Responsabilitatea Evaluatorului este doar față de utilizatorii desemnați și nu poate 
fi extinsă față de niciun terț. 

Evaluarea s-a realizat în scopul stabilirii chiriei de piata. 

În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezenta 
evaluare se referă la urmatoarea proprietate imobiliara: 

Nr. Extras 
de Carte 
Funciara 

Nr. Cad/Nr. Topo Caracteristici Adresa Proprietar 

51238 51238 – C1, C2. Cladire Brutarie Picleu, 
Sc 186, anexe Sc 21 mp 
si teren intravilan 
aferent – cota de 126 
mp din 3.618 mp 

Picleu, Nr. 176. 
Comuna Brusturi, 
Jud. Bihor 

Primaria 
Comunei 
Brusturi 

În scopul prezentei evaluări, dreptul asupra proprietății evaluate este considerat deplin, influența 
altor drepturi fiind identificată prin ipotezele de lucru, inclusiv cele speciale.  

Proprietatea a fost evaluată în condițiile Termenilor de referință redactați, în forma lor finală, în 
cadrul Capitolului 1, valabilitatea evaluării fiind afectată exclusiv de limitările generate de ipotezele 
de lucru, inclusiv cele speciale menționate. 

În baza rezultatului metodei prezentate, având în vedere că ea are un grad mare de relevanță și 
adecvare pentru scopul evaluării, că ajustările ce au dus la rezultatul ei au fost determinate cu o 
precizie bună, prelucrând o cantitate însemnată de date de piață, precum și celelalte aspecte 
menționate în raport referitor la indicațiile cuprinse în GEV 620 aliniatele 73 și 74 referitor la 
suficiența unei singure abordări, evaluatorul consideră credibil acest rezultat, iar indicația asupra 
chiriei de piata a Brutariei Picleu, Comuna Brusturi, Jud. Bihor si a terenului intravilan aferent , la 
data de 31.12.2020, este: 

 

  

euro/mp/luna euro/luna lei/luna

Brutarie Picleu
Picleu, Nr. 176, Comuna 

Brusturi, Jud. Bihor
51238 - C1, C2

C1 - 186 mp; Anexe 

(C2) - 21 mp
135.00 0.45 61 296

CHIRIE
Denumire 

Suprafata 

inchiriabila (mp)
Localizare Nr. CF, Nr. Cad/Topo

Suprafata construita 

(mp)
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Referitor la aceste valori pot fi precizate următoarele: 

• nu sunt afectate de TVA; 

• nu includ si nu sunt influentate de plata/costul utilitatilor si impozitului. 

• includ valoarea  drepturilor asupra terenului; 

• au fost exprimate ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile 
exprimate în prezentul raport și sunt valabile în condițiile generale și specifice aferente 
perioadei analizate 

• nu reprezintă valoare de asigurare 
 
DIBALCRIS CONSULTING SRL 05.01.2021 
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1. Termenii de referință 
În cele ce urmează, sunt prezentați respectivii termeni de referință, așa cum au fost ei stabiliți prin 
contractul în baza căruia s-a realizat evaluarea; pe parcursul procesului de evaluare nu a apărut nicio 
circumstanță care să impună modificarea acestora. 

1.1. Identificarea evaluatorului 
Evaluarea expusă în prezentul raport a fost realizată de către DIBALCRIS CONSULTING SRL1, și nu s-
a primit asistență semnificativă din partea niciunei alte persoane, înafara celor identificate mai jos: 

• proprietatea a fost inspectată de către Bala Florin - Cristian, cu legitimația ANEVAR nr. 18502, 
fiind însoțit de către reprezentantul clientului/proprietarului. 

• celelalte etape ale procesului de evaluare au fost conduse de către Bala Florin - Cristian, cu 
legitimația ANEVAR nr. 18502. 

• respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei DIBALCRIS CONSULTING SRL, a 
fost verificată de către Bala Florin - Cristian. 

Evaluatorul deține calificarea și competența de a realiza prezenta evaluare, aspect care poate fi 
verificat de părțile interesate în Tabloul Asociației (http://nou.anevar.ro/pagini/tabloul-asociatiei). 

Afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte; analizele, opiniile și 
concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele (inclusiv cele speciale) considerate și sunt 
analizele, opiniile și concluziile personale ale Evaluatorului, fiind nepărtinitoare din punct de vedere 
profesional. În derularea întregului proces al evaluării care a dus la opinia raportată, evaluatorul nu 
a fost constrâns sau influențat în niciun fel. Suma reprezentând plata pentru realizarea prezentului 
raport nu are nicio legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval 
de valori care să favorizeze vreuna din părțile interesate și nu este influențată de apariția unui 
eveniment ulterior. Evaluatorul nu are niciun interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care 
face obiectul prezentului raport de evaluare și niciun interes sau influenţă legată de părţile 
implicate. Astfel evaluatorul a putut oferi o valoare obiectivă și imparțială. 

 

 

Bala Florin - Cristian 

Membru Titular ANEVAR, Specializarea EPI, EBM 

 

 

 

  

 

 

 

1 DIBALCRIS CONSULTING SRL, împreună cu evaluatorii identificați, sunt denumiți generic în cadrul raportului 
„Evaluatorul”. 

http://nou.anevar.ro/pagini/tabloul-asociatiei
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1.2. Identificarea clientului  
În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezentul 
raport de evaluare se adresează Primariei Comunei Brusturi, Jud. Bihor in calitate de client și conține 
informații adecvate necesităților clientului. 

1.3. Identificarea altor utilizatori desemnati 
În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezentul 
raport de evaluare se adresează Primariei Comunei Brusturi, Jud. Bihor in calitate de destinatar și 
conține informații adecvate necesităților destinatarului. 

Evaluatorul nu va transmite copii ale prezentului raport sau părți din acesta, niciunei terțe părți, 
dacă aceasta nu a fost desemnată în scris ca posibil utilizator, și nici nu poate fi făcut responsabil 
pentru eventuale prejudicii produse părților în drept în cazul în care un terț ar deține și utiliza o 
astfel de copie. Responsabilitatea Evaluatorului este doar față de utilizatorii desemnați și nu poate 
fi extinsă față de niciun terț. 

1.4. Activul supus evaluarii 
În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezenta 
evaluare se referă la urmatoarea proprietate imobiliara: 

Nr. Extras 
de Carte 
Funciara 

Nr. Cad/Nr. Topo Caracteristici Adresa Proprietar 

51238 51238 – C1, C2 Cladire Brutarie Picleu, 
Sc 186, anexe Sc 21 mp 
si teren intravilan 
aferent – cota de 126 
mp din 3.618 mp 

Picleu, Nr. 176. 
Comuna Brusturi, 
Jud. Bihor 

Primaria 
Comunei 
Brusturi 

 

În scopul prezentei evaluări, dreptul asupra proprietății evaluate este considerat deplin, influența 
altor drepturi fiind identificată prin ipotezele de lucru, inclusiv cele speciale.  

Descrierea detaliată (inclusiv cea juridică) a componentelor proprietății evaluate se găsește  în 
capitolele de prezentare a datelor. 

1.5. Moneda evaluarii 
Moneda in care se va exprima valoarea din raport sau concluzia finala asupra valorii este EURO.  

1.6. Scopul evaluarii 
Evaluarea s-a realizat în scopul stabilirii chiriei de piata. 

1.7. Tipul valorii și data evaluării 
Luând în considerare scopul prezentei evaluări, identificat mai sus, evaluarea ar consta în estimarea 
celui mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială; 
prin urmare, respectând și prevederile 630 – Evaluarea bunurilor imobile, tipul de valoare adecvat 
este „chiria de piata”, definita astfel se SEV 230 – Drepturi asupra proprietatii imobiliare”: 



DIBALCRIS CONSULTING SRL 

 

Pagina 7 din 52 
 

Chiria de piata este suma estimata pentru care un drept asupra proprietatii imobiliare ar 
putea fi inchiriat, la data evaluarii, intre un locator hotarat si un locatar hotarat, cu clauze de 
inchiriere adecvate, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in care 
partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere. 

1.8. Data evaluarii 
Data evaluării este 31.12.2020; concluzia asupra valorii recomandată ca opinie finală în acest raport 
a fost determinată în contextul condițiilor pieței imobiliare specifice din perioada premergătoare 
acestei date. Cursul valutar valabil la această dată este 4.8694 RON pentru 1 EUR; data raportului 
este 05.01.2021. 

Această valoare, de regulă, datorită volatilității condițiilor de piață, are valabilitate limitată la data 
evaluării și nu va putea fi atinsă în cazul unei eventuale incapacități de plată viitoare când, atât 
condițiile pieței cât și situațiile de vânzare ar putea diferi față de acest moment. De asemenea, 
raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data 
întocmirii sale; dacă aceste condiții se vor modifica, concluziile acestui raport își pot pierde 
valabilitatea. 

Concluzia asupra valorii, recomandată ca opinie finală în acest raport, se aplică întregii proprietăți, 
și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, dacă o 
astfel de distribuire nu a fost prevăzută explicit în raport. 

1.9. Natura si amploarea activitatilor evaluatorului si oricare limitari 
ale acestora 

Specificație Acțiuni îndeplinite Limitări 

Primirea și asumarea 
temei 

au fost primite toate datele și 
documentele necesare 

Nu este cazul. 

Inspecția proprietății a fost asigurat accesul și  au fost 
vizualizate componentele acesteia, 
cu excepția părților care sunt 
vizibile din exterior  

Nu este cazul. 

Colectarea datelor 
despre localitate, 
zonă, vecinătate 

am avut acces la toate datele 
relevante 

Nu este cazul. 

Analize judecăți și 
calcule 

am avut acces la toate datele 
relevante 

Nu este cazul. 

1.10. Natura și sursa informațiilor pe care se bazează evaluatorul 
A. Informații primite de la client 

• informații certe 
o elemente şi date de identificare ale proprietăţii evaluate – adresă, delimitare 

fizică pe teren 
o datele necesare pentru verificarea dreptului asupra proprietății evaluate –extras 

de carte funciară;  
o istoricul proprietăţii 
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o scopul evaluării 
Responsabilitatea pentru aceste informaţii revine integral Clientului. 

• informații pe care se bazează concluzia asupra valorii  
o elemente de venituri și cheltuieli aferente imobilului evaluat 
o gradul de utilizare şi modul de exploatare al construcţiilor 
o date referitoare la costuri de investiție (realizate sau necesare) 

Aceste informații au fost asumate de Evaluator în urma comparării cu cele rezultate din 
cercetarea pieței; pentru diferențele majore constatate, au fost aplicate ajustări. 

B. Informații colectate de evaluator 

• datele descriptive referitoare la proprietatea evaluată 

• informaţii despre vecinătatea proprietăţii evaluate, despre zonă și localitate 

• date privind piaţa imobiliară locală, incluzând elemente deja existente în baza de date a 
evaluatorului, actualizate cu informații de la participanți pe piața specifică și din mass-
media de specialitate 

• date specifice din manuale și cataloage de costuri 

• date despre cuantum-uri/marje de venituri/cheltuieli din baze de date, publicații și 
internet 

• date despre prețuri, chirii, neocupare și rate de capitalizare publicate de principalii 
analiști de piață recunoscuți, alte analize și opinii publicate 

Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile si documentele pe care le-a avut la 
dispoziţie, existând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii sau documente de care evaluatorul 
nu avea cunoştinţă. Evaluatorul a  obţinut informaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi 
corecte şi de încredere dar nu se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a 
fi incorecte. 

1.11. Ipoteze semnificative și/sau ipoteze speciale semnificative 
Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condiţiile în care situaţiile la care se face 
referire mai jos nu generează niciun fel de restricţii în afara celor aratate expres pe parcursul 
raportului şi al căror impact este expres scris că a fost luat în considerare. Dacă se va demonstra că 
cel puţin una din ipotezele sub care este realizat raportul, şi care sunt detaliate în cele ce urmează, 
nu este valabilă, valoarea estimată ar putea fi invalidată: 

A. Ipoteze semnificative 

• Evaluatorul a examinat planul de situatie si a identificat proprietatea împreună cu 
proprietarul sau reprezentantul acestuia; locaţia indicată şi limitele proprietăţii indicate 
de proprietar se consideră a fi corecte. Evaluatorul nu este topograf/topometrist/geodez 
şi nu are calificarea necesară pentru a măsura şi garanta că locaţia şi limitele proprietăţii 
aşa cum au fost ele indicate de proprietar şi descrise în raport corespund cu documentele 
de proprietate/cadastrale. Acest raport are menirea de a estima o valoare a proprietăţii 
identificată şi descrisă în raport în ipoteza în care aceasta corespunde cu cea din 
documentele de proprietate. Orice neconconcordanţă între proprietatea identificată şi 
cea din documentele de proprietate invalidează corespondenţa dintre valoarea estimată 
şi proprietatea atestată de documentele de proprietate dar păstrează validă valoarea 
estimata pentru proprietatea identificata în raport.  

• Evaluatorul nu a facut nicio măsurătoare a proprietăţii. Dimensiunile proprietăţii au fost 
preluate din planul de situatie si din informatiile puse la dispozitie de catre proprietar; 
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evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste documentaţii. Toate documentele si 
informatiile puse la dispoziţia evaluatorului se consideră a fi corecte dar nu se asumă 
nicio responsabilitate în această privinţă. 

• Aspectele juridice (descrierea legală şi a dreptului de proprietate) se bazează exclusiv pe 
informaţiile şi documentele furnizate de către proprietar/destinatar şi au fost prezentate 
fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate este 
considerat valabil şi transferabil (in circuitul civil). Afirmaţiile făcute de evaluator 
privitoare la descrierea legală a proprietăţii nu se substituie avizelor juridice exprimate 
de specialişti; verificarea situației juridice a bunului, astfel cum ea rezultă din 
documentele puse la dispoziția evaluatorului, nu este de competența evaluatorului și nu 
îi angajează răspunderea; evaluarea se face presupunând că toate părțile interesate 
dispun de același set de documente. 

• Se presupune o deţinere responsabilă şi un management competent al proprietăţii. 

• Se presupune că toate studiile inginereşti puse la dispoziţia evaluatorului sunt corecte. 
Planurile de situaţie şi materialele ilustrative din acest raport au fost incluse doar pentru 
a ajuta cititorul raportului în vizualizarea proprietăţii. 

• Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de 
zonare, urbanism, mediu şi utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o ne-
conformitate, descrisă şi luată în considerare în prezentul raport.  

• Nu am realizat o analiză structurală a clădirii sau altor construcţii, nici nu am inspectat 
acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în 
starea tehnică precizată, conform informaţiilor primite de la proprietar/utilizator. Nu ne 
putem exprima opinia  asupra stării tehnice a părţilor neinspectate şi acest raport nu 
trebuie înţeles ca ar valida integritatea structurii sau sistemului clădirilor/construcţiilor; 
Ca parte a procesului de evaluare, evaluatorul a efectuat o inspecţie neinvazivă a 
proprietăţii şi nu s-a intenţionat a se scoate în evidenţă defecte sau deteriorări ale 
construcţiilor sau instalaţiilor altele decât cele care sunt „la vedere”. Evaluarea s-a 
realizat în ipoteza inexistenței altor deficiențe decât cele observate, descrise și luate în 
considerare; prezenţa unor astfel de deteriorări care nu au fost puse în evidenţă ar putea 
afecta în mod negativ opinia evaluatorului asupra valorii; astfel, recomandăm părților 
preocupate de un asemenea potenţial negativ să angajeze experţi tehnici care să 
investigheze astfel de aspecte. 

• Nu am realizat niciun fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei contaminanţilor. Se 
presupune că nu există condiţii ascunse sau ne-aparente ale proprietăţii, solului, sau 
structurii care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate 
pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi; 
Cu ocazia inspecţiei nu am fost informaţi despre existenţa pe amplasament a unor 
contaminanţi; Nu am realizat niciun fel de investigaţie suplimentară pentru stabilirea 
existenţei altor contaminanţi; 

• Se presupune că toate licenţele, autorizaţiile şi acordurile de funcţionare precum şi orice 
alte cerinţe legale necesare funcţionării au fost sau pot fi obţinute şi reînnoite pentru 
orice utilizare considerată pentru evaluare în acest raport; 

• Se presupune utilizarea terenului şi a îmbunătaţirilor terenului în interiorul limitelor şi 
graniţelor proprietăţii aşa cum sunt descrise în acest raport.  

• Orice referinţă în acest raport de evaluare la rasă, etnie, credinţă, vârstă sau sex sau orice 
alt grup individual a fost făcută în scop informativ. Aceste date prezentate s-a considerat 
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că nu au niciun efect asupra valorii de piaţă a proprietăţii evaluate sau a oricărei 
proprietăţi în zona studiată. 

• Se consideră că proprietatea evaluată se conformează tuturor cerinţelor de acces pentru 
persoane cu dizabilităţi. Nu au fost efectuate investigaţii în aces sens şi evaluatorul nu 
are calificarea necesară pentru a face acest demers. 

• Evaluatorul nu are cunoştinţă de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau 
vecinătăţi care să afecteze proprietatea evaluată; 

B. Ipoteze speciale semnificative 

• In cazul prezentei evaluari nu a fost necesar formularea de ipoteze speciale 
semnificative. 

1.12. Descrierea raportului 
Raportul de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu SEV 103 și cuprinde, pe 
lângă termenii de referință, descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților 
relevante pe care s-a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară 
nicio excludere sau abatere de la respectivul Standard.  

1.13. Restricții de utilizare, difuzare sau publicare a raportului 
Acest raport de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat; evaluatorul 
nu își asumă responsabilitatea niciodată și în nicio altă circumstanță sau context în care raportul de 
evaluare ar putea fi utilizat. 

Fiecare componentă a proprietății a fost evaluată în mod specific; astfel, valoarea terenului este în 
condițiile celei mai bune utilizări a sa iar valoarea imbunătăţirilor acestuia ca şi contribuţie 
suplimentară; valorile separate ale terenului şi imbunătăţirilor, nu trebuie utilizate în legătură cu 
alte evaluări şi sunt invalide dacă sunt astfel utilizate; orice alocare de valori pe componente este 
valabilă numai în condițiile prezentate în raport. 

Raportul de evaluare, în totalitate sau pe părți, sau oricare altă referire la acesta, nu poate fi 
publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al 
evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau 
integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele la care s-au făcut referiri anterior, 
atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale. De asemenea, intrarea în posesia unui terț a 
unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a lui. 

1.14. Declararea conformității evaluării cu SEV 
Toate demersurile evaluatorului, de la primirea temei și stabilirea Termenilor de referință și până la 
redactarea raportului de evaluare, au fost în spiritul și cu respectarea prevederilor din 
„STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR – 2020”, astfel:  

• Definițiile și conceptele pe care se bazează acest raport sunt cele din SEV 100 – Cadru 
general (IVS – Cadru general)  

• Misiunea de evaluare a fost definită în conformitate cu prevederile SEV 101 – Termenii 
de referință ai evaluării (IVS 101) și condusă în acord cu prevederile SEV 102 – 
Decoumentare si conformare (IVS 102) 

• Prezentul raport de evaluare este întocmit cu respectarea cerințelor SEV 103 – Raportare 
(IVS 103), SEV 104 Tipuri ale valorii (IVS 104) si SEV 105 Abordari si metode de evaluare. 
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• Obiectul raportului de evaluare fiind o proprietate imobiliară, procesul de evaluare a 
ținut cont și de prevederile SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230) și 
GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile. 

Conform prevederilor contractuale și a instrucțiunilor evaluării, nu a fost necesară abaterea de la 
niciunul din standardele respective.  
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2. Prezentarea datelor 

2.1. Identificarea fizică și legală a proprietății subiect 
Proprietatea evaluata este situate în Picleu, Nr. 176, Comuna Brusturi, Jud. Bihor; aceasta adresa se 
află  in centrul satului, pe partea stanga pe sensul de mers Tiganestii de Cris – Brusturi. 

Conform datelor colectate la inspecție, corelate cu instrucțiunile evaluării comunicate de 
client/proprietar, structura proprietății în scopul evaluării este:  

Nr. CF 
Nr. 

cad./topo. 
Teren 

(St în mp) 

Clădiri 

Tip 

Suprafata 
inchiriabila 
(Au în mp) 

Proprietar 

51238 51238 – C1, 
C2 

3618– suprafata 
totala de teren 
aferenta intregii 

cladiri 
– cota de 126 mp 
aferenta C1 si C2 

Cladire cu regim de 
inaltime P, Brutarie 

Picleu, Sc 186, anexe 
Sc 21 mp 

aprox. 135 mp Primaria Comunei 
Brusturi, Jud. 

Bihor 

                    

                                

Înscrisurile în baza cărora au fost identificate drepturile asupra proprietății evaluate sunt: 

Specificație Nr. și data 
Disponibil 

pentru 
evaluator 

Observații 

Plan de amplasament 
si delimitare a 

imobilului 

- 

✓ 
Nu este cazul 

CF 51238 ✓ Nu este cazul 

 

Pentru documentele care nu au fost puse la dispoziția evaluatorului, se presupune că ele există iar 
informațiile conținute în acestea sunt conforme cu instrucțiunile evaluării și coerente cu datele 
colectate de evaluator, utilizate în procesul evaluării. 
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2.2. Identificarea și analiza datelor relevante despre proprietatea 
evaluată 

1. Date despre localitate zonă și vecinătate 
 

Picleu este un sat în comuna Brusturi din județul Bihor, Crișana, România. 

Brusturi este o comună în județul Bihor, Crișana, România, formată din 
satele Brusturi (reședința), Cuieșd, Loranta, Orvișele, Păulești, Picleu, Țigăneștii de Criș și Varasău. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Brusturi 
se ridică la 3.469 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior 
din 2002, când se înregistraseră 4.367 de locuitori. Majoritatea 
locuitorilor sunt români (81,41%). Principalele minorități sunt cele 
de romi (7,29%), slovaci (4,64%) și maghiari (2,48%). Pentru 4,06% din 
populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (72,44%), dar există 
și minorități de penticostali (16,66%), romano-
catolici (3,63%), baptiști (1,21%) și reformați (1,01%). Pentru 4,15% din 
populație, nu este cunoscută apartenența confesională.  

Zona în care se află amplasat imobilul evaluat este caracterizată de 
următoarele aspecte: 

• zonă mixta mixtă (comercial-rezidențială dar și cu unități de 
producție/servicii) 

• raportat la suprafața localității, are dimensiuni medii 

• în ce privește poziția în cadrul localității, este una centrală, cu un 
nivel de importanță mare 

• cu densitate redusă a populației (cu tendință de stagnare), vârsta 
mare fiind  la nivel cu media pe localitate (cu tendință de stagnare) 

• din punct de vedere economic, zona este slab dezvoltata, aici fiind amplasate alte câteva 
proprietăți similare cu cea evaluată, existând posibilitatea să se mai dezvolte și alte ”unități” 
(exista teren liber destul, cu posibilitatea construirii de noi clădiri sau conversia celor existente) 

• clădirile de pe proprietățile similare din zonă au vechime mare, existând tendințe reduse de 
conversie a proprietăților din zonă pentru alte utilizări. 
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(Sursa: Google Maps 
https://www.google.ro/maps/place/Fabrica+De+Pita/@47.1448709,22.2577201,134m/data=!3m1
!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x474632bd3b2b4707:0xac9dd4850730c790!2sPicleu+417096!3b1!8m2!
3d47.1426159!4d22.2616143!3m4!1s0x474632bc5ea45815:0xda582f3a1fff7f57!8m2!3d47.14495
91!4d22.2582324) 
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2. Date despre teren  
Amplasamentul este materializat printr-un teren cu suprafața (totală) de 3618 mp din care – cota 
de 126 mp din 3.618 mp pentru inchiriere impreuna cu C1 si C2, și amenajările exterioare şi 
interioare necesare ca suport pentru proprietatea 
evaluată; el are următoarele caracteristici:  

• acces direct la calea de transport principală, în 
planul secund al acesteia 

• posibilitate de acces la alte căi de transport 
secundare; este posibilă astfel partajarea incintei 
pentru mai mulți utilizatori 

• branșamente la utilități  

• împrejmuire și alte îmbunătățiri  

Terenul are următoarele caracteristici 

• suprafață adecvată utilizării curente 

• deschiderea la calea de transport principală  

• formă rectangulară 

• raportul laturilor adecvat  

• topografie plană 

• condiții de fundare normale 

• fără expunere la pericole (inundații, alunecări de teren) 
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3. Date despre construcții  
Pe terenul descris mai sus, se află următoarele: 

Brutarie 

 

Identificare Nr. din plan - 

Tip clădire Cladire individuala 

Regim înălțime P 

Înălțime nivel 
(m) 

4 

Data PIF 1956 

Utilizare productie/depozitare 

 

Arii Sc (mp) 186 mp ( + 21 mp anexe) 

Suprafata 
inchiriabila 

aprox 135 mp 

Sistem constructiv 

Infrastructură 

Subsol fără Finisaj 
interior 
 

Pardoseli sapa beton 

Fundații continui din beton simplu Tencuieli din mortar, 
gletuite 

Suprastructură Structură rezist. zidărie portantă întărită cu 
sâmburi și centuri din beton armat 

Zugrăveli lavabile 

Planșee din beton armat peste nivel 
curent, din lemn peste ultimul 
nivel 

Placaje faianță în spații 
umede 

Anvelopă Închideri zidărie din cărămidă Tavane vopsite cu var 
lavabil 

Compartimentăr
i 

zidărie din cărămidă Tâmplărie din lemn 

Acoperiș șarpantă din lemn cu învelitoare 
din țiglă 

Instalații Electrice de iluminat şi 
prize 

Finisaj exterior Termosistem fără Sanitare apă și canalizare 
menajeră 

Tencuieli din mortar, drișcuite Încălzire centrală, cu 
regiștri 

Zugrăveli simple, culori de apă Ventilație nu 

Placaje fără Aer condiționat nu 

Tâmplărie din PVC și geam termoizolant Altele nu 

Particularități  

Deprecieri  

Fizice 

Recuperabile Nu este cazul 

Nerecuperabile  El. viață scurtă finisajele și instalațiile sunt în stare satisfăcătoare 

El. viață lungă elementele structurale sunt în stare normală 

Funcționale 
Recuperabile Nu este cazul 

Nerecuperabile Nu este cazul 

Externe sunt identificate și explicate mai jos, pentru întreaga proprietate 

Apreciere stare generală: satisfăcătoare 

Fotografii suplimentare sunt prezentate în ”Anexe” 

 

4. Date privind impozitele și taxele 
Pentru proprietatea evaluata nu există avantaje și nici dezavantaje provenind dintr-o impozitare 
diferită față de alte proprietăți similare din aria ei de piață.  
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5. Istoricul proprietatii si informatii relevante 
Pentru proprietatea evaluata evaluatorul nu a avut acces la informatii referitoare la istoricul 
acesteia.  

6. Concluziile analizei datelor relevante 
Analiza datelor prezentate în capitolele de mai sus, evidențiază următoarele: 

D
re

p
tu

l d
e 

 

p
ro

p
ri

et
at

e 

Avantaje 

- deplin, clar și fără echivoc 
definit 

- neafectat de servituți 
 

Dezavantaje 

-  Influență pozitivă 
asupra valorii de 

piață 

C
ar

ac
te

ri
st

ic
ile

 lo
ca

lit
ăț

ii 

Avantaje 

-  

Dezavantaje 

- localitate rurala mica (sat)  
- densitate mica a populației 
- veniturile populației sub 

nivelul mediei nationale 
- șomaj ridicat 
- economie locală 

nesemnificativa 
- dezvoltare industrială și 

comercială nesemnificativă 

Influență negativă 
asupra valorii de 

piață 

C
ar

ac
te

ri
st

ic
ile

 z
o

n
ei

 ș
i v

ec
in

ăt
ăț

ii 

Avantaje 

- zonă cu notorietate bună în 
cadrul localității 

- zonă adecvată utilizărilor de 
tipul proprietății evaluate 

- caracteristici favorabile ale 
populației arondate 

- factori guvernamentali 
favorabili 

- vecinătate coerentă cu 
utilizarea existentă 

- aspect favorabil al clădirilor 
învecinate 

Dezavantaje 

- zonă cu ”concurență” mare 
pe utilizări similare cu 
proprietatea evaluată 

-  
Influență pozitivă 
asupra valorii de 

piață 
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C
ar

ac
te

ri
st

ic
ile

 a
m

p
la

sa
m

en
tu

lu
i ș

i t
er

en
u

lu
i 

Avantaje 

- acces direct la calea de 
transport principală 

- echipare completă/adecvată 
cu utilități 

- CUT optim 
- suprafață adecvată utilizării 

curente 
- formă favorabilă 
- deschidere la drum adecvată 
- raportul laturilor adecvat 
- topografie adecvată 
- condiții de fundare normale 
- fără expunere la pericole 
- posibilitate de acces secundar 

și de partajare a incintei 

Dezavantaje 

-  

Influență pozitivă 
asupra valorii de 

piață 

C
ar

ac
te

ri
st

ic
ile

 
co

n
st

ru
cț

iil
o

r 

Avantaje 

-  

Dezavantaje 

- clădire neadecvata ca 
dimensiune pentru cea mai 
bună utilizare 

- clădire veche si slab 
intretinuta 

Influență negativă 
asupra valorii de 

piață 

 

Modul în care avantajele, dezavantajele și influențele descrise mai sus își combină efectele, fac din 
proprietatea evaluată una competitivă în piața sa și, dacă ar fi să alcătuim un „clasament” virtual, 
ea ar ocupa un loc în zona inferioară a acestuia. 
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3. Analiza pieței imobiliare specifice 
În accepțiunea SEV 100 – Cadrul general, ”Piața imobiliară” este mediul în care proprietățile 
imobiliare se pot comercializa, fără restricții, între cumpărători și vânzători, prin mecanismul 
prețului. Părțile reacționează la raporturile dintre cerere și ofertă dar și la alți factori de stabilire a 
prețului, după propria lor înțelegere a utilității imobilului respectiv, relativ la nevoile și dorințele 
personale, în contextul puterii proprii de cumpărare. 

În funcție de tipul proprietății, analiza începe cu identificarea segmentului de piață adecvat și a 
arealului geografic în care se regăsește acesta, continuând cu evidențierea principalelor fapte 
semnificative, prezente și istorice de pe acest segment. Identificarea calitativă și cantitativă a 
”grupului țintă” de cumpărători și a ”stocului” de proprietăți competitive, împreună cu aprecierea 
modului în care cererea și oferta se ”susțin” reciproc sunt, de asemenea, demersuri care vor 
conduce la concluziile analizei. 

3.1. Considerente privind cea mai bună utilizare 
În viziunea SEV 100 – Cadrul general, valoarea de piață a unui activ reflectă cea mai bună utilizare a 
sa – CMBU (utilizarea unui activ care îi maximizează valoarea și care este posibilă, permisă legal și 
fezabilă financiar); în Glosarul Standardelor de evaluare a bunurilor 2020, CMBU este definită astfel: 

Utilizarea probabilă în mod rezonabil și justificată adecvat, a unui teren liber sau a unei 
proprietăți construite, utilizare care trebuie să fie posibilă din punct de vedere fizic, permisă legal, 
fezabilă financiar și din care rezultă cea mai mare valoare a proprietății imobiliare 

Orice imobil reprezintă o „simbioză între două entități”: terenul și amenajările acestuia, și este 
unanim acceptat că terenul este suportul care are valoare, amenajările venind să adauge valoare 
acestuia sau să i-o diminueze. „Contribuția”, pozitivă sau negativă, a amenajărilor este în relație 
directă și cu starea acestora dar, mai ales, cu „potrivirea” între utilizarea clădirilor și utilizarea 
solicitată de piață pentru teren. Să mai spunem și faptul că, de regulă, factorii guvernamentali 
acționează mai mult asupra terenului liber și mai puțin asupra construcțiilor deja existente; chiar și 
atunci când apare o limitare asupra utilizării unei proprietăți deja construite, aceasta se face în 
virtutea schimbării solicitărilor pieței pentru utilizările amplasamentelor din zona coerentă a 
respectivei proprietăți. Rezultă astfel că CMBU trebuie analizată distinct pentru terenul liber și 
pentru proprietatea construită, așa cum se află ea la data evaluării. 

Ambele analize pornesc de la identificarea utilizărilor rezonabile și trecerea acestora prin filtrele 
posibilității fizice și legale de aplicare a lor, al testului fezabilității financiare; CMBU se află printre 
utilizările care trec aceste condiții și este cea care maximizează ”productivitatea” entității analizate. 

1. CMBU a terenului considerat liber 
Această parte a analizei CMBU se face în ipoteza că este terenul este liber (chiar dacă există 
construcții pe el), deoarece evaluatorul trebuie să-și răspundă la întrebarea: „dacă acest 
amplasament ar fi liber de construcții, care ar fi cea mai eficientă utilizare a sa?”; orice participant 
rațional de pe piață va judeca în aceeași termeni. Aceasta este și rațiunea pentru care terenul 
oricărei proprietăți construite va trebui evaluat în ipoteza că este unul liber și pregătit pentru a primi 
o nouă investiție. 

Proprietatea evaluată face parte dintr-o zona cu zonă mixta mixtă (comercial-administrativa, dar și 
cu unități de producție/servicii si unitati rezidentiale); este, prin urmare, de la sine înțeles că, dacă 
amplasamentul analizat ar fi liber, el ar fi adecvat unor investiții similare. Astfel, putem afirma că 
amplasamentul analizat se află în CMBU a sa. 
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2. CMBU a proprietății construite 
Această parte a analizei vizează situația construcțiilor existente pe teren în configurația și starea de 
la data evaluării. Cu excepția cazurilor în care piața terenurilor libere este slab segmentată și nu face 
diferență între utilizări, CMBU pentru proprietatea construită o urmează pe cea a terenului liber; 
astfel, luând în considerare tipul clădirilor existente pe amplasament, se constată că acestea sunt 
coerente cu utilizarea terenului. 

3.2. Tipul proprietății, identificarea pieței 
Caracteristicile naturale ale terenului, împreună cu toate elementele care au fost atașate acestuia, 
așa cum au fost prezentate și analizate în capitolele precedente, corelate cu concluziile analizelor 
CMBU, conduc la încadrarea proprietății evaluate într-un tip de piață a spatiilor de 
productie/depozitare, segmentul relevant fiind cel al spatiilor rezidentiale convertite in spatii non-
rezidentiale – spatii productie/depozitare. Analizând vecinătățile, zona și localitatea, în contextul 
caracteristicilor pieței specifice la nivel regional și național, am constatat că piața acestei proprietăți 
este zonală, fiind delimitată de Comuna Brusturi si zone similare din Judetul Bihor. 

3.3. Fapte curente 
 

INDICELE PREȚURILOR PROPRIETĂȚILOR REZIDENȚIALE 

În primul trimestru din 2020, prețurile solicitate pentru proprietățile rezidențiale din România s-au 
majorat, în medie, cu 2,7% față de trimestrul anterior, potrivit datelor centralizate de Analize 
Imobiliare. Deși ceva mai redusă, această marjă de creștere este foarte apropiată de cea 
consemnată în cele trei luni anterioare, anume 2,9%. Cu toate acestea, pe piața rezidențială, 
diferența de preț la 12 luni a ajuns, în primul pătrar al acestui an, la o valoare de 9,5% – ceea ce 
reprezintă un avans de circa două puncte procentuale față de T4 2019. 

De menționat ar fi că, la început de 2020, avansul anual al prețurilor apartamentelor din București 
s-a situat sub media valabilă la nivel național, anume la 7,8%. Spre comparație, apartamentele 
disponibile spre vânzare în restul țării, erau, trimestrul trecut, cu 9,7% mai scumpe decât în urmă cu 
12 luni. Pe segmentul caselor și vilelor, ecartul dintre piața bucureșteană și restul țării este, de data 
aceasta, ceva mai redus: în cel dintâi caz, imobilele sunt cu 7,7% mai scumpe decât în urmă cu un 
an, iar, în cel de-al doilea, cu 9,1%. 

Cât despre prețurile de tranzacționare a locuințelor, cele mai recente date publicate de Eurostat și 
Institutul Național de Statistică (INS) relevă, pentru ultimele trei luni din 2019, un avans trimestrial 
de 0,7% și, respectiv, unul anual de 4,2% la nivelul Uniunii Europene (incluzând Marea Britanie). 
Datele statistice pentru România indică o creștere trimestrială de 1,6%, în vreme ce diferența de 
preț la 12 luni a fost, la nivel local, 4,7%. Rămâne, desigur, de văzut cum vor evolua lucrurile în 
contextul măsurilor luate de autorități pentru gestionarea epidemiei de COVID-19. 
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EVOLUȚIA PREȚURILOR PROPRIETĂȚILOR REZIDENȚIALE 

Cu un ritm de creștere de 2,7%, primul trimestru din 2020 ar fi cel de-al treilea consecutiv în care 
prețurile apartamentelor disponibile spre vânzare la nivel național consemnează majorări de peste 
2,5% – prag care, vreme de doi ani (între T3 2017 și T2 2019), nu a mai fost depășit. Spre comparație, 
în al doilea trimestru din 2017 marja de creștere se situa la 3,12%, pentru ca, în trimestrul următor, 
să coboare la -0,2%; ulterior, prețurile au revenit pe o linie ascendentă, dar nu foarte abruptă, 
creșterile trimestriale nedepășind, până în T3 2019, pragul de 2%. 

În urma evoluțiilor consemnate pe piața rezidențială trimestrul trecut, diferența anuală de preț 
valabilă în T1 2020, respectiv 9,5%, este cea mai mare din ultimii doi ani și jumătate. Astfel, în cel 
de-al treilea trimestru din 2017, acest indicator se situa la 9,7%, iar în următoarele trei luni cobora 
la 9,1%. În perioada 2018-2019, cea mai mare diferență de preț la 12 luni a fost atinsă chiar în ultimul 
trimestru al anului trecut, aceasta situându-se la 7,4%. Din a doua jumătate a anului 2014, de când 
piața autohtonă a revenit pe un trend ascendent, cel mai ridicat nivel al acestui indicator a fost atins 
în T3 2016, când se înregistra un plus de 13,4% la 12 luni. 
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Situația în marile orașe - apartamente de vânzare 

Dintre orașele cu peste 200.000 de locuitori din România, aceleași opt centre regionale s-au 
menținut, în T1 2020, la o medie de preț de peste 1.000 de euro pe metru pătrat util pentru 
apartamentele (noi și vechi) disponibile spre vânzare. Cluj-Napoca continuă să ocupe prima poziție 
în acest clasament (cu o medie de 1.760 de euro pe metru pătrat util), orașul de pe Someș fiind 
urmat de București (cu 1.460 de euro pe metru pătrat), Timișoara (1.270 de euro pe metru pătrat), 
Constanța (1.230 de euro pe metru pătrat), Brașov (1.190 de euro pe metru pătrat), Craiova (1.130 
de euro pe metru pătrat), Iași (1.040 de euro pe metru pătrat) și, respectiv, Oradea (cu 1.040 de 
euro pe metru pătrat).  

Capitala Bihorului își menține, astfel, poziția nou dobândită pe lista orașelor cu cele mai mari prețuri 
în materie de apartamente, în condițiile în care pretențiile vânzătorilor se situau, aici, chiar la 1.000 
de euro pe metru pătrat trimestrul trecut. Celelalte orașe din clasament se situează, încă, la o 
distanță considerabilă față de acest prag de preț: în Ploiești, un apartament costa, în medie, 930 de 
euro pe metru pătrat la început de 2020, în Galați, tot 930 de euro pe metru pătrat, iar, în Brăila, 
ajungea la 860 de euro pe metru pătrat. 

În primele trei luni ale anului în curs, toate aceste mari centre regionale au consemnat creșteri de 
preț, majoritatea de peste 2%. Totuși, în perioada analizată au existat trei situații în care majorările 
trimestriale au atins (și chiar depășit) un nivel de 4%: cu atât s-au scumpit apartamentele din 
Oradea, în vreme ce pretențiile vânzătorilor s-au majorat cu 4,2% în Cluj-Napoca și, respectiv, cu 
4,7% în București. Spre comparație, în cele trei luni anterioare, apartamentele se apreciau cu 4,4% 
în orașul de pe Someș și, respectiv, cu 0,8% în Capitală. 

Raportat la perioada similară a anului anterior, evoluția prețurilor a fost una ascendentă în toate 
marile orașe analizate, fără excepție. Spre deosebire de cele trei luni anterioare, în T1 2020 au fost 
consemnate și majorări de două cifre: aici se încadrează Cluj-Napoca, cu un avans anual de 12,6%, 
Bucureștiul (+10,5%), dar și Brăila (+10%).  

Cu marje de creștere semnificative, următoarele locuri în clasament sunt ocupate de Oradea 
(+9,1%), Brașov (+8,9%), Constanța (+8,3%), dar și de Galați (+8,1%). Cu un avans al prețurilor de 
75,6% de la finele lui 2014 încoace, Cluj-Napoca continuă să fie orașul cu cea mai bună rată de 
recuperare a scăderilor provocate de recesiune; spre comparație, Capitala a ajuns la un plus de 46% 
(față de 39,4% trimestrul trecut. 
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Situația în reședințele de județ - apartamente de vânzare 

La fel ca în cele trei luni anterioare, niciunul dintre marile centre regionale ale țării nu a intrat, în T1 
2020, în clasamentul orașelor cu cele mai mari scumpiri pe segmentul apartamentelor. Astfel, cea 
mai mare majorare de preț din perioada analizată, respectiv 8,5%, a avut loc în Zalău, până la o 
medie de 760 de euro pe metru pătrat util – capitala județului Sălaj ieșind, în urma acestei evoluții, 
din clasamentul orașelor cu cele mai ieftine apartamente. Cu un plus de 6,8%, până la 880 de euro 
pe metru pătrat util, Deva a ocupat poziția a doua la nivel național, fiind urmată de Botoșani (+6,2%, 
până la 900 de euro pe metru pătrat), Giurgiu (+6%, până la 600 de euro pe metru pătrat) și, 
respectiv, de Târgoviște (+5,7%, până la 740 de euro pe metru pătrat).  

În ciuda tendinței general ascendente a prețurilor observată în reședințele de județ ale țării, 
trimestrul trecut a avut loc și o scădere, anume în Slobozia: în capitala județului Ialomița, pretențiile 
vânzătorilor s-au diminuat cu 1,7% la început de 2020, ajungând la o medie de 730 de euro pe metru 
pătrat util. Clasamentul celor mai mici variații de preț este completat de Piatra Neamț, unde 
apartamentele s-au scumpit cu 0,6%, până la 740 de euro pe metru pătrat util; capitala județului 
Neamț este urmată de Alexandria, cu un plus de 0,7% la trei luni (până la 600 de euro pe metru 
pătrat util), de Bacău (+0,8%, până la 830 de euro pe metru pătrat util), dar și de Călărași (+0,8%, 
până la 710 euro pe metru pătrat util).  

În ciuda variațiilor consemnate în ultimele trei luni, în clasamentul național al reședințelor de județ 
cu cele mai scumpe apartamente nu au intervenit răsturnări de situație. Astfel, pe primul loc în top 
se situează tot Cluj-Napoca, de data aceasta cu o medie de preț de 1.760 euro pe metru pătrat util, 
următoarele poziții fiind ocupate de București (cu 1.460 de euro pe metru pătrat), de Timișoara (cu 
1.270 de euro pe metru pătrat), de Constanța (cu 1.230 de euro pe metru pătrat) și, respectiv, de 
Brașov (cu 1.190 de euro pe metru pătrat).  

La polul opus, clasamentul orașelor cu cele mai ieftine apartamente arată diferit comparativ cu 
trimestrul anterior: pe primul loc se situează tot Reșița (unde prețurile au crescut de la 550 la 570 
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de euro pe metru pătrat util), în vreme ce Giurgiu și Alexandria se află la egalitate, cu 600 de euro 
pe metru pătrat; orașele Târgoviște și Zalău au fost scoase, însă, din clasament de Călărași (710 euro 
pe metru pătrat) și, respectiv, de Slobozia (730 de euro pe metru pătrat). 

 

CEREREA PENTRU APARTAMENTE ȘI CASE  

Cererea* pentru proprietăți rezidențiale de vânzare 

Pe parcursul trimestrului trecut, datele Analize Imobiliare relevă o tendință de stabilizare a 
interesului pentru achiziția de proprietăți rezidențiale în marile orașe, comparativ cu perioada 
similară a anului anterior. Astfel, în primele trei luni din 2020, aproximativ 171.200 de potențiali 
cumpărători au căutat apartamente și case scoase la vânzare pe Imobiliare.ro în cele mai mari șase 
centre regionale ale țării – cifră ce echivalează cu un avans de 4% față de primul trimestru din 2019.  

În decurs de 12 luni, doar unul din cele șase mari centre regionale analizate, anume Brașov, a 
consemnat o scădere a acestui indicator – este vorba, însă, despre o scădere ușoară, de doar 1%. În 
rest, evoluția anuală a fost una ascendentă, pe primele locuri la acest capitol situându-se Cluj-
Napoca, cu un avans de 12%, dar și Iași, cu un plus de 10%; în celelalte centre regionale, marjele de 
creștere au fost mai mici: 4% în București, 1% în Timișoara și, respectiv, 3% în Constanța. 

În ceea ce privește numărul vizitatorilor interesați de apartamente și case de pe Imobiliare.ro, 
Bucureștiul se situează, în mod firesc, pe primul loc în clasament, la o distanță considerabilă față de 
toate celelalte mari orașe analizate – în capitala țării au fost consemnați, trimestrul trecut, 
aproximativ 91.500 de potențiali cumpărători. Pe locul al doilea în clasament se situează Timișoara, 
cu 17.000 de căutări, în vreme ce, pe locul al treilea, cu 16.900 de vizitatori, a trecut Constanța (de 
pe locul al cincilea ocupat la finele lui 2019). Astfel, pe locul al patrulea se găsește acum Cluj-Napoca 
(16.600 de potențiali cumpărători), capitala Transilvaniei fiind urmată de Brașov (15.400) și, la fel ca 
trimestrul trecut, de Iași (13.800). 
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Apartamente și case de vânzare  

nou vs vechi 

Preferințele potențialilor cumpărători de locuințe au suferit anumite modificări în primul trimestru 
din 2020, chiar dacă, per ansamblu, majoritatea clienților din marile orașe preferă, în continuare, 
proprietățile noi. În cele șase centre regionale analizate, apartamentele și casele nou-construite 
dețin o pondere de 56% din totalul căutărilor (în creștere de la 54% în trimestrul anterior). Unitățile 
locative finalizate după anul 2000 rămân, din punctul de vedere al căutărilor, cele mai populare în 
trei centre regionale ale țării, respectiv Cluj-Napoca (unde dețin și cea mai mare cotă de piață, 
anume 68%), Iași (66%) și București (62%, în creștere de la 59%). Pe de altă parte, în celelalte trei 
mari centre regionale analizate, locuințele noi sunt minoritare în totalul căutărilor – dar dețin, totuși, 
cote de piață importante: 43% în Timișoara, 38% în Constanța și, respectiv, 37% în Brașov. 

 

CEREREA PENTRU APARTAMENTE ȘI CASE DE VÂNZARE, EVOLUȚIA ÎN PERIOADA 3 FEBRUARIE - 12 
APRILIE 

Deși impactul crizei din domeniul sanitar, declanșată de răspândirea COVID-19, se resimte, în mod 
firesc, și în imobiliare, pe piața rezidențială există semnale de o oarecare stabilizare. Astfel, urmărind 
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un grafic al căutărilor de apartamente și case disponibile spre vânzare, se poate observa că începutul 
lunii martie a anului în curs a adus, într-adevăr, o scădere la acest capitol. Această tendință a fost 
resimțită în toate marile centre regionale monitorizate constant de Imobiliare.ro și Analize 
Imobiliare, dar, mai ales, în Capitală: aici a avut loc o scădere de la peste 16.000 de potențiali 
cumpărători săptămânal, la un minimum de aproape 5.000. 

De observat ar fi că, în ciuda acestei scăderi (cu totul de așteptat, de altfel, într-o asemenea 
perioadă), cererea pentru proprietăți rezidențiale nu s-a prăbușit, pur și simplu, cu totul. 
Semnificativ este și faptul că, în ultimele două săptămâni ale lunii martie, căutările de locuințe din 
Capitală au depășit „pragul de jos” al acestei perioade, înregistrând o creștere vizibilă (chiar dacă, 
per ansamblu, cererea rămâne sub nivelul consemnat în lunile ianuarie și februarie). În celelalte mari 
centre regionale, curba descendentă a fost mai puțin abruptă decât în București, coborând, în 
majoritatea cazurilor, de la peste 2.000 de potențiali cumpărători săptămânal, la sub 1.000; cererea 
a trecut printr-o fază de plafonare în a doua jumătate a lunii trecute, pentru ca, apoi, să crească 
ușor. 

 

CEREREA PENTRU PROPRIETĂȚI REZIDENȚIALE DE ÎNCHIRIERE 

Comparativ cu ultimul trimestru din 2019, cererea pentru apartamente și case de închiriat din marile 
orașe a consemnat, în primul pătrar al anului 2020, un avans de 3,9%, per ansamblu. Astfel, în 
ultimele trei luni, aproximativ 64.800 de potențiali chiriași au încercat să închirieze o locuință prin 
intermediul Imobiliare.ro, față de 62.300 în cele trei luni anterioare. Bucureștiul a atras, în mod 
firesc, peste 50% din noile căutări, anume 38.900. Pe poziția a doua în clasament se situează, la fel 
ca trimestrul trecut, Timișoara (cu 6.800 de căutări), aceasta fiind urmată de Constanța (5.900 de 
căutări), apoi de Cluj-Napoca (cu 5.000 de căutări), de Brașov (4.100) și de Iași (tot 4.100 de căutări). 
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În ciuda creșterii consemnate față de T4 2019, comparativ cu perioada similară a anului trecut, 
nivelul cererii pentru închirieri din aceste șase mari orașe a fost, per ansamblu, cu 23% mai scăzut, 
o tendință descendentă fiind consemnată în toate centrele regionale supuse analizei. Astfel, cele 
mai mari scăderi la acest capitol au avut loc în București (-26%) și Brașov (-26%), pe următoarele 
locuri situându-se Cluj-Napoca (-25%), Constanța (-22%), Timișoara (-9%) și Iași (-6%). 

Comparativ cu perioada similară a anului 2016, însă, interesul pentru închirieri a fost, trimestrul 
trecut, cu 34% mai ridicat în marile centre regionale analizate, creșteri fiind observate în fiecare 
dintre acestea. Cel mai semnificativ avans, de 136%, a avut loc în Iași, capitala Moldovei fiind urmată 
de Cluj-Napoca, cu un plus de 75% în ultimii cinci ani. Pe următoarele locuri se situează Constanța, 
la egalitate cu Timișoara, unde numărul căutărilor pe acest segment de piață s-a majorat cu 52%, 
apoi Brașov (+36%) și, în cele din urmă, București (+20%). 

 

NUMĂRUL DE PROPRIETĂȚI EXISTENTE LA VÂNZARE ÎN MARILE ORAȘE 

În concordanță cu estimările anterioare ale Analize Imobiliare, oferta totală de proprietăți 
rezidențiale disponibile spre vânzare în cele șase mari centre regionale ale țării (apartamente și case 
construite înainte de anul 2000) a cunoscut, trimestrul trecut, o scădere față de perioada similară 
din 2019. Este vorba, mai exact, de un recul anual de 11,6% la nivelul tuturor celor șase orașe 
analizate, o tendință descendentă la acest capitol putând fi observată în fiecare dintre acestea. De 
menționat este însă că, față de trimestrul anterior, oferta totală relevă un avans de 8,2%.  

În ultimele 12 luni, cel mai mare declin al ofertei, în cuantum de 24,7%, a avut loc în Constanța, aici 
fiind scoase la vânzare, trimestrul trecut, doar 1.020 de proprietăți rezidențiale; o scădere 
importantă, anume -20,4%, a avut loc și în Brașov, unde pe piață au existat 940 de anunțuri. Pe 
următoarele locuri în clasamentul scăderilor resimțite la acest capitol se situează Bucureștiul (-
12,1%, până la 6.620 de oferte), apoi Iașiul (-10,4%, până la 1.140 de oferte), urmat de Timișoara (-
8,2%, până la 2.050 de oferte) și, în cele din urmă, Cluj-Napoca (-2,7%, până la 2.410 oferte). 

Scăderea anuală a ofertei a fost generată, în bună parte, de diminuarea numărului de proprietăți 
nou introduse pe piață: este vorba despre o diferență de 13,9% comparativ cu primul trimestru din 
2019. De data aceasta, tendința descendentă poate fi observată doar în cinci dintre cele șase mari 
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orașe analizate, anume în Constanța (-31,8%), Brașov (-26,8%), București (-17,9%), Timișoara (-
13,6%) și Iași (-4,8%). Excepția de la regulă o reprezintă Cluj-Napoca, unde numărul anunțurilor noi 
s-a majorat cu 11,1% față de perioada anului anterior.  

Și în cazul ofertelor nou introduse pe piață, Capitala ocupă, în mod firesc, primul loc în clasamentul 
marilor centre regionale, cu un total de 3.470 de asemenea anunțuri în primul trimestru din 2020; 
această cifră echivalează cu mai bine de 45% din totalul de 7.690 de oferte noi existente la nivelul 
tuturor acestor centre regionale. Cu un stoc de 1.500 de anunțuri noi, Cluj-Napoca se situează pe 
următorul loc în clasament, orașul de pe Someș fiind urmat de Timișoara (990 de oferte), Iași (660), 
Constanța (540) și Brașov (530). 

 

NUMĂRUL DE PROPRIETĂȚI EXISTENTE LA ÎNCHIRIERE ÎN MARILE ORAȘE 

În cel dintâi trimestru din 2020, numărul ofertelor de apartamente și case disponibile spre închiriere 
în cele șase mari orașe ale țării (proprietăți finalizate înainte de anul 2000) a fost de 18.410 – ceea 
ce marchează o creștere de aproximativ 8% față de trimestrul anterior, când pe piață existau 17.030 
de asemenea anunțuri. Această evoluție este una cât se poate de firească, având în vedere că 
începutul anului aduce o tendință revigorare a activității de tranzacționare pe piața imobiliară, 
indiferent de segment.  

Față de aceeași perioadă a anului anterior, oferta de închirieri din marile centre regionale a 
consemnat un avans similar, anume 8,1%, o tendință ascendentă fiind resimțită în majoritatea 
orașelor analizate, în frunte cu Brașovul (+33,6%) și continuând cu Timișoara (+11,8%), Iași (+11,3%), 
București (+7,9%) și Cluj-Napoca (+1,6%). De data aceasta, excepția de la regulă o constituie 
Constanța, unde oferta pe piața de închirieri este cu 9,1% mai mică decât în urmă cu un an. 

La început de 2020, orașul cu cele mai multe locuințe de închiriat rămâne, bineînțeles, Bucureștiul, 
acesta situându-se la o distanță semnificativă față de toate celelalte centre regionale: în capitala 
țării, potențialii chiriași au avut de ales, trimestrul trecut, dintre 9.040 de anunțuri de profil. În 
celelalte mari orașe ale țării, volumul ofertelor de închirieri se situează, în continuare, la mai puțin 
de 3.000 – și, în unele cazuri, chiar la mai puțin de 2.000. Mai exact, numărul ofertelor ajunge la 
2.840 în Cluj-Napoca, la 2.730 în Timișoara, la 1.400 în Brașov, la 1.350 în Iași și, respectiv, la 1.040 
în Constanța.  



DIBALCRIS CONSULTING SRL 

 

Pagina 29 din 52 
 

În ceea ce privește anunțurile de închiriere nou introduse pe piață trimestrul trecut, datele Analize 
Imobiliare relevă un avans mai ușor, respectiv +0,7%, față de perioada similară din 2019. În acest 
caz, creșteri au avut loc în patru din cele șase centre regionale, însă acestea au fost contrabalansate 
de scăderile importante resimțite în alte două orașe. Astfel, o tendință ascendentă a fost 
consemnată în Brașov (+27,2%), Iași (+5,8%), Timișoara (+2,8%) și București (+0,9%), iar una 
descendentă în Constanța (-18,5%) și, respectiv, în Cluj-Napoca (-7,4%). 

 

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE TRANZACȚII PE TRIMESTRE ÎN PRINCIPALELE JUDEȚE 

Potrivit datelor publicate de ANCPI și centralizate de Analize Imobiliare, volumul vânzărilor de 
imobile încheiate în primul trimestru din 2020 a crescut față de perioada similară a anului anterior 
în majoritatea județelor cu cea mai intensă activitate la acest capitol. Cel mai mare avans, în 
cuantum de 24,2%, a avut loc în județul Ilfov, pe următorul loc în clasamentul creșterilor situându-
se Bucureștiul, cu 23,9%, apoi județul Iași (+19,3%) și, de asemenea, Cluj (+17,3%). Scăderile, pe de 
altă parte, au fost mai ușoare și au fost consemnate în județele Brașov (-5,4%), Constanța (-3,8%) și, 
respectiv, Timiș (-0,2%). 

Pe de altă parte, în consonanță cu evoluția consemnată la nivel național, volumul contractelor 
încheiate în primele trei luni din 2020 a scăzut, comparativ cu ultimul trimestru din 2019, în toate 
județele mai sus menționate. În București a avut loc, astfel, un declin important, de la 29.110 la 
24.405 de operațiuni, în Ilfov scăderea a fost de la 13.566 la 12.518, în Timiș de la 8.524 la 6.561, în 
Cluj de la 8.805 la 8.233, în Brașov de la 9.453 la 5.790, în Constanța de la 5.208 la 3.873, iar în Iași 
de la 5.305 la 4.209. 
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CONSTRUCȚIILE DE LOCUINȚE 

În ceea ce privește construcțiile de locuințe, cele mai recente date publicate de Institutul Național 
de Statistică (INS) arată că, pe tot parcursul anului 2019, au fost finalizate, la nivel național, 67.512 
locuințe, în creștere cu 7.799 de locuințe față de anul precedent (o diferență de circa 13%). Acest 
volum reprezintă, practic, un record al ultimilor 29 de ani, în condițiile în care cele mai mari volume 
de livrări de pe piața rezidențială fuseseră atinse în anii 2008 (circa 64.400 de unități locative) și 
2009 (aproximativ 61.100 de unități), înainte ca efectele crizei economice să se facă simțite în acest 
sector. Aceste rezultate confirmă estimările Analize Imobiliare, care vizau atingerea unui volum de 
cel puțin 62.000 de unități locative finalizate la nivel național în 2019.  

Dacă în T3 2019 au fost livrate, în întreaga țară, 19.233 de unități locative, ultimele trei luni din an 
au adus un avans trimestrial de aproximativ 9,6%, până la 21.075 de locuințe. De menționat ar fi că 
T4 2019 este, potrivit statisticilor oficiale, cel mai prolific ultim trimestru din 2009 încoace, deci de 
zece ani. Spre comparație, în T4 2009 au fost livrate, la nivel național, 22.931 de locuințe. Cel mai 
mare volum de livrări pentru această perioadă a anului a fost atins, însă, în T4 2008, când în toată 
țara au fost finalizate 27.751 de unități locative; acest record rămâne valabil și acum, în ciuda 
faptului că, per ansamblu, rezultatele consemnate în 2019 sunt mai bune decât cele din 2008.  

Începutul lui 2020 a stat sub semnul unor perspective pozitive pentru piața rezidențială – și, implicit, 
pentru sectorul construcțiilor de profil. Trimestrul întâi, pentru care nu sunt disponibile încă statistici 
oficiale, a decurs, în cea mai mare parte a sa, cât se poate de normal – chiar dacă, din a doua parte 
a lunii martie va fi resimțit, întrucâtva, un efect al măsurilor adoptate de către autorități pentru 
gestionarea epidemiei de COVID-19. Cu toate acestea, având în vedere inerția ce caracterizează 
această piață, o creștere a livrărilor față de perioada similară din 2019 este posibilă, cu atât mai mult 
cu cât o serie de șantiere de construcții private își continuă activitatea chiar și acum. 
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Datele Institutului Național de Statistică arată că, pe tot parcursul lui 2019, mai bine de jumătate 
din locuințele finalizate la nivel național au fost situate în mediul urban – este vorba, mai exact, 
despre o pondere de 60,1% din total (în creștere de la o cotă de 58,4% atinsă în 2018), ce echivalează 
cu 40.589 de unități, din totalul de 67.512. Unitățile locative livrate în mediul rural, pe de altă parte, 
au fost în număr de 26.923 de unități – reprezentând, deci, o pondere de 39,9%. În ultimul trimestru 
din 2019, 12.701 locuințe (60,3% din total) au fost finalizate în mediul urban, iar restul de 8.374 
(39,7%) au fost livrate în mediul rural. 

La fel ca în anul anterior, majoritatea covârșitoare a locuințelor finalizate în 2019, respectiv 96,5% 
din total, au fost realizate din fonduri private, în vreme ce doar restul de 3,5% au fost construite din 
fonduri publice – este vorba, mai exact, despre 65.159 de locuințe, față de doar 2.353. Spre 
comparație, pe parcursul lui 2018 au fost finalizate 57.709 locuințe în mediul urban și, respectiv, 
2004 locuințe în mediul rural – ceea ce echivalează cu o împărțire asemănătoare a cotelor de piață: 
96,6%, față de 3,4%. În ultimul trimestru din 2019, 95% din totalul locuințelor finalizate, anume 
20.030 de unități, au fost realizate din fonduri private, în vreme ce restul de 5% (1.045 de unități) 
au fost realizate din fonduri publice. 
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Locuințe construite în România pe regiuni 

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că în 2019 au avut loc creșteri ale volumului 
de livrări în majoritatea regiunilor de dezvoltare ale țării. Astfel, în Nord-Est numărul locuințelor 
finalizate a crescut de la 7.522 la 7.950 de unități, în Sud-Muntenia de la 5.603 la 6.208, în Vest de 
la 5.465 la 6.837, în Nord-Vest de la 11.074 la 12.816, în Centru de la 8.437 la 8.946, iar în București-
Ilfov de la 11.272 la 14.832 de unități. Practic, cel mai mare avans, reprezentând peste 45% din 
diferența dintre 2018 și 2019, a avut loc în zona Capitalei (și împrejurimi). Pe de altă parte, scăderi 
ale livrărilor de locuințe au avut loc în doar două regiuni de dezvoltare ale țării, anume în Sud-Est 
(de la 7.408 la 7.027 de locuințe) și în Sud-Vest Oltenia (de la 2.932 la 2.896 de locuințe). 

În ciuda evoluțiilor consemnate pe parcursul lui 2019, topul regiunilor în funcție de numărul 
locuințelor predate, arată, ca ordine, aproape la fel ca în 2018. Astfel, regiunea București-Ilfov ocupă 
primul loc în clasament, cu o pondere de 22% din totalul livrărilor (față de 18,9% în anul precedent), 
fiind urmată de Nord-Vest, cu 19% (față de 18,5%) și, respectiv, de zona Centru, cu 13,2% (față de 
14,1%). Pe următoarele locuri se află regiunile Nord-Est (cu 11,8%, față de 12,6%), Sud-Est (cu 10,4%, 
față de 12,4%), Vest (cu 10,1%, față de 9,2%), Sud-Muntenia (cu 9,2%, față de 9,4%) și, respectiv, 
Sud-Vest-Oltenia (cu 4,3%, față de 4,9%), Practic, singura diferență față de 2018 ar fi că zonele Vest 
și Sud-Muntenia și-au inversat pozițiile în clasament. 
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Fenomenul „work from home” a provocat o scădere a pieței imobiliare de birouri cu 45% (studiu 
Avison Young) 

Piața spațiilor de birouri din București a fost afectată de pandemia de COVID în primul semestru al 
anului 2020. Astfel, cererea totală a scăzut cu 45%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut 
iar nivelul livrărilor de spații noi este mai scăzut cu 50%, potrivit unui studiu realizat de Avison Young, 
cel mai mare broker imobiliar din Canada, cu birou și în România. 

Vestea bună este că dezvoltatorii nu sunt descurajați și construiesc în continuare. Până la finalul 
anului vor fi finalizate alte patru mari proiecte în zone precum Centru Vest, Barbu Văcărescu sau 
Floreasca. Nivelul mediu al chiriei pentru spațiile de birouri moderne din București a rămas stabil, 
19 euro/mp/lună, potrivit acestui studiu, care se bazează pe informații obținute de la clienți și datele 
raportate În Bucharest Research Forum la finalul semestrului I. 

„Conceptul de “work from home” (WFH), testat înainte de doar câteva companii, a devenit foarte 
popular în acest an al pandemiei. Deși chiriașii încă analizează efectele implementării acestui 
concept, se disting două puncte de vedere principale: companiile vor avea nevoie de același spațiu 
sau mai puțin din cauza WFH sau vor avea nevoie de același spațiu sau mai mult pentru a-și desfășura 
activitatea - ținând cont de distanțarea fizică”, este de părere David Canta, Managing Director 
Avison Young, citat într-un comunicat al companiei. 

În primul semestru, stocul spațiilor moderne de birouri a ajuns la 3,22 milioane de metri pătrați, 
ceea ce înseamnă o creștere de 3% față de aceeași perioadă a anului trecut. În prima jumătate a 
anului 2020 au fost finalizate șase proiecte de birouri cu o suprafață totală închiriabilă de 107,000 
mp. Cei mai dinamici chiriași rămân companiile din sectorul IT&C, care acoperă 25% din cererea 
netă. 
Pentru anul viitor sunt anunțate proiecte de birouri cu o suprafață închiriabilă de aproximativ 
250,000 mp, cele mai active zone fiind Barbu Văcărescu – Floreasca office hub și zona de Centru, 
unde vor fi construite jumătate din aceste spații. 

Cererea de spații de birouri, în scădere 

Cererea totală de spații de birouri s-a aflat într-un trend descendent, înregistrând o scădere de 45% 
în comparație cu aceeasi perioadă din 2019, în total fiind tranzacționați 112,000 mp. Cererea netă 
a însumat 72.000 mp (aproximativ 65%) și este împărțită între cerere nouă (71%) și relocări în 
interiorul stocului de spații de birouri moderne (29%). Comparând structura cererii noi înregistrate 
în S1 2020 cu situația din S1 2019, suprafața închiriată de companiile interesate să deschidă noi 
operațiuni în România a scăzut cu 80%. Pe de altă parte, au crescut cu 9% relocările din spații de 
birouri vechi, precum vile sau apartamente, în spații de birouri moderne. 

Zonele preferate de cei care caută spații de birouri no 

Zona de Centru Vest rămâne preferată companiilor interesate de spații de birouri noi, atrăgând o 
treime din volumul cererii nete înregistrate în București în prima jumătate a acestui an, urmată de 
zona de Nord (18%) și zona de Sud (13%). 

În același timp, tranzacțiile de renegociere au însumat 39.500 mp, cu 25% mai puțin decât în aceeași 
perioadă a anului trecut. Cea mai mare parte a spațiilor pentru care s-au renegociat termenii 
contractuali se regăsesc în zona de Centru Vest și în zona Piața Presei Libere – Expoziției. 
 
Cei mai dinamici chiriași ai primului semestru au continuat să fie companiile din sectorul IT&C, cu 
25% din cererea netă, urmați de companiile din Finance/Banking/Insurance (21%) și cele din 
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domeniul Serviciilor Profesionale (17%). Cele mai mari tranzacții de închiriere derulate de aceste 
companii au fost cele de renegociere. 

Crește rata de neocupare 

Rata generală de neocupare a spațiilor de birouri moderne din București la finalul S1 2020 este de 
9,8%, cu 80 de puncte procentuale mai ridicată față de finalul anului 2019. În total sunt 315,000 mp 
de spații de birouri disponibile pentru închiriere, cea mai mare parte a acestora (23%) aflându-se în 
zona Pipera Nord. 

De partea cealaltă, Zona de Sud are o rată de neocupare aproape de zero, iar cele mai mici rate de 
neocupare se înregistrează în Barbu Văcărescu – Floreasca (3,5%), Zona de Vest (3,8%) și Piața Presei 
Libere – Bd. Expoziției (6%). Zona de Centru Vest înregistrează la finalul S1 o rată de neocupare de 
13%. 
 
Creșterea comerțului online în timpul pandemiei a dus la o cerere sporită a spațiilor de depozitare 
 
În ciuda provocărilor aduse de pandemia COVID-19, sectorul industrial și logistic a avut o evoluție 
bună în prima jumătate a anului 2020, iar acest lucru se datorează în principal cererii mari pentru 
spațiile de depozitare. Mulți chiriași au simțit nevoia de a-și face stocuri de siguranță, pentru a se 
pune la adăpost de eventuale întreruperi are lanțului de aprovizionare ce pot fi cauzate de restricții 
de circulație. 

Dezvoltările nu au avut de suferit de pe urma pandemiei 

În primul semestru al anului 2020 s-au livrat circa 216.000 mp de spații industriale/logistice clasa A 
de închiriat, stocul din România ajungând astfel la peste 4,8 milioane mp. Deși acesta a crescut 
semnificativ în ultimii ani, încă este un mare potențial de dezvoltare – de exemplu în Cehia, o țară 
mai mică, acesta depășește 8 milioane mp. 

 
În raportul nostru de țară de la începutul anului, înainte de izbucnirea pandemiei, estimam că în 
2020 se vor livra peste 500.000 mp de spații de depozitare clasa A. Acum, pentru a doua jumătate a 
anului, dezvoltatorii au planificat să livreze circa 300.000 mp, astfel stocul total depășind 5,1 
milioane mp. Dezvoltările nu au avut de suferit de pe urma pandemiei. Câteva dezvoltări (în special 
speculative) au fost amânate, dar acest lucru a fost compensat de cereri noi, ceea ce a dus la 
dezvoltări built-to-suit. 

Cu sediul central în Toronto, Avison Young a fost fondată în 1978 și are peste 2.400 de angajați care 
lucrează în 80 de birouri din Canada, SUA, Germania, Mexic, Marea Britanie sau România. 

Sursa:  

https://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-24177738-scadere-piata-imobiliara-birouri-studiu-
avison-young-work-from-home.htm 

În trimestrul trei din 2020, abia încheiat, piața închirierilor de birouri a cumulat 56.730 mp și s-a 
apropiat ca volum de același trimestru din 2019, reprezentând circa 88% din acea perioadă, potrivit 
unei analize realizate de compania Esop Consulting. Pentru mai mult de jumătate dintre aceste 
spații, chiriașii au preferat să rămână în aceleași clădiri de birouri, fiind semnate contracte de 
prelungire. 
 

https://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-24177738-scadere-piata-imobiliara-birouri-studiu-avison-young-work-from-home.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-24177738-scadere-piata-imobiliara-birouri-studiu-avison-young-work-from-home.htm
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De altfel, pe acest segment al renegocierilor de contracte s-a înregistrat o creștere și față de 
trimestrul anterior, dar și față de același trimestru al anului trecut. În trimestrul trei din 2020 au fost 
prelungite contracte de închiriere a spatiilor de birouri care însumează o suprafață cu 77% mai mare 
față de aceeași perioadă a anului trecut. 

„Un semnal pozitiv este reluarea activității de tranzacționare a spațiilor de birouri în centre de 
afaceri noi. Chiar dacă volumul de prelungiri de contracte este mai mare decât cel al relocărilor în 
clădiri noi, trendul relocărilor ar putea fi ascendent în următoarele 12 luni, deoarece chiriașii pot 
valorifica acum disponibilitatea mai mare din partea proprietarilor de a oferi chirii competitive și 
soluții la cheie de amenajare a spațiului de birouri conform noilor condiții anti COVID - 19”, afirmă 
Alexandru Petrescu, Managing Partner la ESOP Consulting l CORFAC International. 
 
În trimestru doi al acestui an, ce a cuprins perioada de lockdown cauzată de începutul pandemiei de 
COVID - 19, segmentul renegocierilor scăzuse și el la 24% față de aceeași perioadă a anului trecut, 
asemenea întregii piețe. 

Măsurile de protecție împotriva pandemiei luate de proprietarii clădirilor de birouri în perioada mai 
– iulie 2020 au sporit însă încrederea chiriașilor și au dus la o revenire a tranzacțiilor. Printre aceste 
măsuri, cele mai eficiente s-au dovedit a fi asigurarea de dezinfectanți la recepții și in spatiile 
comune, fluxuri separate de acces în clădire și în spațiile comune, semnalizarea poziționării 
oamenilor în lift și igienizarea sistemelor de climatizare. 

„În ultimele trei luni, chiriașii noi de birouri au preferat clădirile de birouri aflate în diverse stadii de 
construcție cum ar fi: One Tower, One Cotroceni Park, U Center, Ana Tower, The Light, Splay Offices, 
Miro Office etc. Credem că în următoarea perioadă va continua trendul de a închiria sau a 
prelungi  contractele pentru spațiile de birouri din centrele de afaceri noi care 
implementează  sisteme tehnice de combatere a pandemiei cum ar fi: sisteme performante de 
filtrare a aerului și de aport de aer proaspăt, accesul în spațiul de birouri fără atingerea suprafețelor 
și unde pot fi amenajate posturile de lucru cu respectarea normelor de distanțare fizică”, susține 
Alexandru Petrescu. 

Închirierile de spații noi și pre-închirierile de spații noi au cumulat in trimestrul trei din 2020 un total 
de  23.268 mp, ceea ce reprezintă aproximativ 60% față de cele înregistrate în aceeași perioadă din 
2019. 
 

Sursa:  

https://www.economica.net/inchirierile-de-spatii-de-birouri-din-t3-2020-cu-12prc-sub-nivelul-din-
t3-2019-esop-consulting_191095.html 

 
Piața spațiilor de birouri va da primele semne de revenire din 2021 

Un sfert dintre chiriașii din piața de birouri se așteaptă să își reia activitatea începând cu luna mai, 
în timp ce peste două treimi (67%) cred că acest lucru se va întâmpla pe perioada verii, relevă un 
studiu publicat de agenția de consultanță imobiliară Colliers International, citat de Agerpres. Pe de 
altă parte, la nivel general, piața de birouri este de așteptat să-și revină începând cu anul 2021, 
îngrijorarea fiind mai vizibilă în rândul chiriașilor (75%) decât în rândul proprietarilor (38%), în timp 
ce restul respondenților sunt mai optimiști și se așteaptă la efecte mai ușoare. 

https://www.economica.net/inchirierile-de-spatii-de-birouri-din-t3-2020-cu-12prc-sub-nivelul-din-t3-2019-esop-consulting_191095.html
https://www.economica.net/inchirierile-de-spatii-de-birouri-din-t3-2020-cu-12prc-sub-nivelul-din-t3-2019-esop-consulting_191095.html
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Potrivit sursei citate, aproape 70% dintre proprietarii și chiriașii din piața spațiilor de birouri 
consideră că epidemia de COVID-19 va continua să le afecteze activitatea pe tot parcursul acestui 
an. 

De asemenea, peste jumătate (55%) dintre cei chestionați afirmă că se confruntă deja cu un impact 
negativ sau oarecum negativ asupra activității pe fondul epidemiei de coronavirus, cei care sunt 
activi în domenii precum medical, comerț cu amănuntul și birouri de tip open space fiind cei mai 
afectați. În același timp, 16% spun că activitatea lor nu a fost afectată până în prezent, iar 6% că au 
înregistrat chiar un impact pozitiv într-o anumită măsură. 

Cercetarea arată că, în timp ce un sfert dintre chiriași nu au o imagine clară asupra efectelor 
pandemiei de COVID-19, în ceea ce privește echipa, 41% se așteaptă să păstreze numărul de angajați 
și aproximativ 17% estimează chiar o creștere în acest an. 

Totodată, 70% dintre chiriașii care au participat la studiu se așteaptă la o tendință de scădere a 
chiriilor, dintre care aproape un sfert (23%) anticipează o corecție majoră, iar alți 20% nu prevăd o 
schimbare la nivelul chiriilor, în timp ce niciunul dintre chiriași nu se așteaptă la o creștere în acest 
sens. 

„Ofertele comerciale mai bune ar putea preveni creșterea ratei de neocupare în rândul chiriașilor 
care ar putea întâmpina dificultăți în contextul actual. Mai mult de jumătate dintre proprietari spun 
că resimt deja efecte ale epidemiei COVID-19 și 39% se așteaptă ca rata de neocupare să crească 
într-o oarecare măsură în următoarele 12-15 luni, în timp ce 35% sunt mai optimiști și mizează pe 
rate stabile de ocupare”, se apreciază în cercetarea de specialitate. 

Studiul, realizat în rândul a 60 de proprietari și peste 100 de chiriași, face parte dintr-o analiză amplă 
asupra pieței imobiliare în ansamblu, bazată pe informații relevante ale factorilor de decizie din 
toate segmentele de piață. 

Sursa:  

https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/studiu-piata-spatiilor-de-birouri-va-da-primele-semne-
de-revenire-din-2021-a6215/ 

3.4. Analiza cererii solvabile 
Luând în considerare influența factorilor (sociali, economici, guvernamentali, fizici și de mediu) deja 
analizați în capitolele precedente, precum și factorii care afectează atractivitatea proprietății 
evaluate, apreciem că: profilul potențialului cumpărător este, cel mai probabil, ”agent comercial cu 
putere economică normală (sau persoană fizică cu putere economică mare) capabil să obțină 
finanțare și să susțină rambursarea”. Astfel de potențiali cumpărători există sau pot fi atrași în aria 
de piață definită în număr mic. În cazul în care proprietatea ar fi expusă pe piață în vederea vânzării 
ei, cu respectarea condițiilor din definiția valorii de piață, aceasta ar suscita un interes mic din partea 
potențialilor cumpărători. 

3.5. Analiza ofertei competitive 
Pe baza faptelor de piață cunoscute, în mare parte prezentate mai sus, putem conchide: 

• în aria de piață definită, proprietățile similare calitativ cu cea evaluată sunt disponibile în 
cantitate mică; predomina constructiile vechi 

• există teren liber, prețul acestuia fiind rezonabil; astfel că există posibilități reale de construire 
a noi „unități”, putându-se anticipa o cerere mică pentru acestea 

https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/studiu-piata-spatiilor-de-birouri-va-da-primele-semne-de-revenire-din-2021-a6215/
https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/studiu-piata-spatiilor-de-birouri-va-da-primele-semne-de-revenire-din-2021-a6215/
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• volumul  construcțiilor  noi  (concurente și  complementare), inclusiv proiecte, este mic 

• proprietățile concurente cu cea evaluată au un grad de ocupare (proprietari și chiriași) mic; 
există proprietăți complet neocupate/neutilizate 

• există tendința de conversie spre utilizări alternative (nivel mic) 
 

3.6. Analiza echilibrului 
Din elementele prezentate mai sus, se desprinde clar concluzia că nivelul cererii este mai mic decât 
cel al ofertei și avem de-aface cu o piață a cumpărătorului, cu prețuri în creștere, cu un trend 
moderat; estimăm că această tendință se va păstra, cel puțin pe termen scurt și mediu. 

3.7. Concluzii și corelații ale analizei de piață și CMBU 
Având în vedere că tipul de valoare adecvat scopului este valoarea de piață, proprietatea trebuie 
evaluată în ipoteza celei mai bune utilizări; așa cum a rezultat din cele două părți ale analizei 
specifice, utilizarea curentă a proprietății evaluate reprezintă CMBU a sa și va fi evaluată în acest 
context. 

Considerând încadrarea proprietății în tipul de piață prezentat mai sus, confirmată și de analiza 
CMBU (în capitolele dedicate) precum și datele de piață ce au fost identificate, prezentate și 
analizate, constatăm că avem de-aface cu o piață bine segmentată, dinamică, cu tendință de 
dezvoltare. 

Pentru situația concretă a prezentei evaluări, pe baza elementelor prezentate mai sus, considerăm 
ca fiind adecvate următoarele intervale:  

Specificație Minim Maxim Observații 

Oferte de inchiriere pentru proprietăți 
integrale (EUR/mp Au / luna, cu terenul 
inclus) 

0.3 4 marjă de negociere de 
10-15% 
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4. Evaluarea 
Pentru a obține valoarea definită de tipul valorii adecvat (valoarea de piață în cazul de față), se pot 
utiliza una sau mai multe abordări în evaluare, dintre cele trei descrise și definite în IVS Cadrul 
general. Aceste trei abordări sunt fundamentate pe principiile economice ale prețului de echilibru, 
anticipării beneficiilor sau substituției, astfel: 

• Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea imobilului evaluat cu 
altele comparabile (identice sau similare), ale căror prețuri se cunosc; dacă nu există tranzacții 
recente, sau acestea sunt puține și/sau informațiile despre ele sunt puțin credibile, pot fi luate 
în considerare și prețurile comparabilelor care sunt listate sau oferite spre vânzare, dacă 
acestea sunt relevante. 

• Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar 
viitoare într-o singură valoare curentă a capitalului. Această abordare ia în considerare venitul 
pe care un activ îl va genera pe durata lui de viață utilă și indică valoarea printr-un proces de 
capitalizare – transformarea venitului într-o valoare a capitalului prin aplicarea unei rate 
adecvate de capitalizare/actualizare. 

• Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin aplicarea principiului economic al 
substituției (un cumpărător rațional nu va plăti pentru un activ mai mult decât costul necesar 
obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire; prin urmare 
prețul pe care cumpărătorul l-ar plăti pentru activul supus evaluării, nu va fi mai mare decât 
costul aferent construirii unui activ echivalent. 

Dacă există suficiente date de intrare reale sau observabile în piață, specifice unei metode, care să 
conducă la o concluzie credibilă, se poate aplica doar metoda respectivă; în caz contrar (date 
insuficiente și/sau sumare, cu credibilitate redusă), se recomandă în mod special utilizarea a cel 
puțin două abordări sau metode. Astfel, pentru misiunea de evaluare prezentă, va fi aplicată doar o 
singură abordare, bazată pe date de intrare suficiente și cu o bună credibilitate; este vorba despre 
abordarea prin piata. Abordările care nu s-au aplicat, respectiv cea prin venit și cea prin cost, nu 
sunt relevante în acest caz 
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4.1. Abordarea prin piata 
Bazându-se pe comparația proprietății evaluate cu altele identice/similare, prima etapă a acestei 
aborări este obținerea informațiilor despre comparabile și prețurile obținute la tranzacționarea lor. 
În perioada de informare și documentare, nu au fost identificate, în piața definită, proprietăți care 
să prezinte o bună similitudine cu proprietatea evaluată și care să fi fost tranzacționate recent, în 
condiții coerente cu cele din definiția valorii de piață. În conformitate cu instrucțiunile din 
Standardele de Evaluare a Bunurilor 2020, în astfel de situații se poate apela la selectarea 
comparabilelor dintre proprietățile cu caracteristici similare celei evaluate, care sunt ofertate pe 
piața specifică spre vânzare. 
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In aceste condiţii chiria de piata obţinută prin această abordare este: 0.45 euro / mp / LUNA 

• nu include si nu este influentata de plata/costul utilitatilor si impozitului. 
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5. Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii 
 

În baza rezultatului metodei prezentate, având în vedere că ea are un grad mare de relevanță și 
adecvare pentru scopul evaluării, că ajustările ce au dus la rezultatul ei au fost determinate cu o 
precizie bună, prelucrând o cantitate însemnată de date de piață, precum și celelalte aspecte 
menționate în raport referitor la indicațiile cuprinse în GEV 620 aliniatele 73 și 74 referitor la 
suficiența unei singure abordări, evaluatorul consideră credibil acest rezultat, iar indicația asupra 
chiriei de piata a Brutariei Picleu, Comuna Brusturi, Jud. Bihor si a terenului intravilan aferent , la 
data de 31.12.2020, este: 

 

 

Referitor la aceste valori pot fi precizate următoarele: 

• nu sunt afectate de TVA; 

• nu includ si nu sunt influentate de plata/costul utilitatilor si impozitului. 

• includ valoarea  drepturilor asupra terenului; 

• au fost exprimate ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile 
exprimate în prezentul raport și sunt valabile în condițiile generale și specifice aferente 
perioadei analizate 

• nu reprezintă valoare de asigurare 
 
DIBALCRIS CONSULTING SRL 05.01.2021 

 

euro/mp/luna euro/luna lei/luna

Brutarie Picleu
Picleu, Nr. 176, Comuna 

Brusturi, Jud. Bihor
51238 - C1, C2

C1 - 186 mp; Anexe 

(C2) - 21 mp
135.00 0.45 61 296

CHIRIE
Denumire 

Suprafata 

inchiriabila (mp)
Localizare Nr. CF, Nr. Cad/Topo

Suprafata construita 

(mp)
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6. Anexe 

6.1. Fotografii suplimentare 
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6.2. Date de piață (tranzacții, oferte, etc.) 
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/hala-
industriala/anunt/dau-in-chirie-hala-langa-dn79-7-5ron-
luna/hf3dgi79die47h37d5f56f9iddf91062.html 

 

https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/spatiu-
comercial/anunt/vand-inchiriez/h0f6e2gid40i77h3dg4e6h2d546770d1.html 

https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/hala-industriala/anunt/dau-in-chirie-hala-langa-dn79-7-5ron-luna/hf3dgi79die47h37d5f56f9iddf91062.html
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/hala-industriala/anunt/dau-in-chirie-hala-langa-dn79-7-5ron-luna/hf3dgi79die47h37d5f56f9iddf91062.html
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/hala-industriala/anunt/dau-in-chirie-hala-langa-dn79-7-5ron-luna/hf3dgi79die47h37d5f56f9iddf91062.html
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/spatiu-comercial/anunt/vand-inchiriez/h0f6e2gid40i77h3dg4e6h2d546770d1.html
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/spatiu-comercial/anunt/vand-inchiriez/h0f6e2gid40i77h3dg4e6h2d546770d1.html
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https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/spatiu-
comercial/anunt/spatiu-comercial-central-53-mp/ee6g693f278d7e121h2f2099g2efd0eh.html 

https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/spatiu-comercial/anunt/spatiu-comercial-central-53-mp/ee6g693f278d7e121h2f2099g2efd0eh.html
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/spatiu-comercial/anunt/spatiu-comercial-central-53-mp/ee6g693f278d7e121h2f2099g2efd0eh.html
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https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/spatiu-
comercial/anunt/spatiu-de-inchiriat/6987h66if29e73i029188477fg6dfegf.html 

https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/spatiu-comercial/anunt/spatiu-de-inchiriat/6987h66if29e73i029188477fg6dfegf.html
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/spatiu-comercial/anunt/spatiu-de-inchiriat/6987h66if29e73i029188477fg6dfegf.html
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https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/hala-
industriala/anunt/inchiriez-depozit-spatiu-industrial/7b0e60757d616553.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/hala-industriala/anunt/inchiriez-depozit-spatiu-industrial/7b0e60757d616553.html
https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-inchiriat/spatii-comerciale/hala-industriala/anunt/inchiriez-depozit-spatiu-industrial/7b0e60757d616553.html
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6.3. Copii după documentele ce atestă dreptul de proprietate 
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