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ROMÂNIA BUCUREȘTI

Piața rezidențială din România și București

Prețul de tranzacționare pe piața noua

1.570 euro
Trim IV. 2021
Apartamente noi din 10 orașe mari

Imobile vândute

183.000 unități individuale
2021

Prețul de tranzacționare pe piața noua

1.750 euro
Trim IV. 2021
Apartamente noi

Imobile vândute

52.000 unități individuale
2021

TRANZACTIE
€

Sursa date: ValorEasy, ANCPI, INS, date prelucrate de ValorEasy
Pretul nu include TVA

Indicatori cheie la sfârșitul anului 2021

Anual
+11%

Anual
+9%

Anual
+49%

Anual
+41%

Prețul de tranzacționare pe piața secundară

1.390 euro
Trim IV. 2021
Apartamente din 10 orașe mari

Prețul mediu de tranzacționare pe piața secundară

1.500 euro
Trim IV. 2021
Apartamente

TRANZACTIE

€ Anual
+11%

Anual
+10%



ROMÂNIA BUCUREȘTI

Piața rezidențială din România și București

Oferta pe piața primară

71.420 locuințe finalizate
2021

Oferta pe piața primară

22.000 locuințe finalizate
2021
Regiunea București - Ilfov

Sursa date: ValorEasy, ANCPI, INS, date prelucrate de ValorEasy
Pretul nu include TVA

Indicatori cheie la sfârșitul anului 2021

Anual
+5%

Anual
6%

Oferta pe piața secundară

6.200 apartamente nou listate
Trim IV. 2021
Apartamente din 10 orașe mari

Oferta pe piața secundară

1.800 apartamente nou listate
Trim IV. 2021
Apartamente

Anual
-10%

Anual
-30%



Unități individuale vândute la nivel național

Sursa: ANCPI, date prelucrate de ValorEasy

Unități individuale vândute

Potrivit legislației românești privind documentația cadastrală și cartea
funciară, pentru înscriere a unui condominiu se întocmesc trei cărți
funciare: una pentru imobilul teren, o carte pentru construcție (imobilul
colectiv), respectiv carte funciară individuală pentru fiecare proprietate
exclusivă (care poate fi un apartament sau un spațiu cu o altă destinație
decât cea locativa). Estimăm că cel puțin 80% din unitățile individuale
sunt apartamente. Sursa: ANCPI, date prelucrate de ValorEasy

vândut

183.000, număr record de unități
individuale vândute în ultimii 5 ani
Pe tot parcursul lui 2021 au fost vândute în
România un număr de 183.032 unități individuale.
Din acestea, estimăm că cel puțin 140.000
reprezintă tranzacții cu apartamente.

+49%
Reprezintă avansul anual, echivalentul a
aproximativ 60.000 de unități individuale. Această
creștere importantă a fost susținută de vânzările
apartamentelor în piața primară (proiectele
rezidențiale).
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Sursa: ANCPI, date prelucrate de ValorEasy
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Unități individuale vândute Bucuresti

Sursa: ANCPI, date prelucrate de ValorEasy

Unități individuale vândute

Potrivit legislației românești privind documentația cadastrală și cartea
funciară, pentru înscriere a unui condominiu se întocmesc trei cărți
funciare: una pentru imobilul teren, o carte pentru construcție (imobilul
colectiv), respectiv carte funciară individuală pentru fiecare proprietate
exclusivă (care poate fi un apartament sau un spațiu cu o altă destinație
decât cea locativa). Estimăm că cel puțin 80% din unitățile individuale
sunt apartamente. Sursa: ANCPI, date prelucrate de ValorEasy

vândut

52.000, număr record de unități
individuale vândute în ultimii 5 ani
Pe tot parcursul lui 2021 au fost vândute în
Bucuresti un număr de 52.000 de unități
individuale. Din acestea, estimăm că cel puțin
41.000 reprezintă tranzacții cu apartamente, din
care o treime, 15.000, sunt apartamente noi.

+40%
Reprezintă avansul anual, echivalentul a
aproximativ 15.000 de unități individuale. Această
creștere importantă a fost susținută de vânzările
apartamentelor în piața primară (proiectele
rezidențiale).

Sursa: ANCPI, date prelucrate de ValorEasy
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Unități individuale vândute la nivel local

București: 52.000 unități 
individuale vândute în 2021
Reprezentând 28% din vânzările din România
In creștere cu 40% față de anul anterior

Jud. Timiș: 12.500 unități 
individuale vândute în 2021
7% din vânzările din România
In creștere cu 40% față de anul anterior

Jud. Cluj: 12.100 unități individuale 
vândute în 2021
7% din vânzările din România
In creștere cu 13% fata de anul anterior

Sursa: ANCPI, date prelucrate de ValorEasy

Top trei zone cu cele mai multe unități individuale 
vândute în 2021

Cluj
12.100

Timiș
12.500

Bihor
4.200

Brașov
11.000

București
52.000

Constanța
10.000Craiova

840 euro

Iași
8.800

Sibiu
3.700

Prahova
3.800

+ 108%, Jud. Constanța, cea mai 
mare creștere anuală dintre 
județele mari
Depășește pragul de 10.000 de unități individuale 
vândute în 2021

Ilfov
7.500

Top zone 
cu cele mai 
multe 
unități 
individuale 
vândute în 
2021

Bacau
4.000

Hunedoara
3.900

Mures
3.500

Galati
3.300

28%

6%

7%



Prețul de vanzare al apartamentelor noi in Bucuresti
(Euro/mp util + TVA)

Preț tranzacție

Acest raport a fost realizat plecând de la preturile de tranzacționare, acesta fiind indicatorul cel mai de
încredere al pieței imobiliare. Prețul cerut (prețul de listă) poate fi considerat prețul inițial pentru negocieri,
dar nu este neapărat prețul tranzacționat. S-au avut în considerare doar proprietățile de tipul apartamentelor
decomandate, cu finisaje medii, grad I de confort, etaj intermediar. Sursa datelor: ValorEasy

Preț 
tranzacție

€

Zona ultracentrala ocupă
prima poziție în top, cu o
medie de 2.550 de euro pe
metru pătrat util
Pe următoarele locuri în clasamentul
preturilor de tranzacționare se situează
zona centrala (2.150 de euro), urmata
de zona semicentrala (1.850 de euro) și
zona periferica (1.350 de euro)
10-15% creșterea medie
în ultimul an
In 2021 am consemnat un avans
semnificativ al preturilor de
tranzacționare în toate zonele
rezidentiale din Bucuresti. Cea mai
mare creștere a fost înregistrată în
zona periferica (+15%).

2550

2150

1850

1350

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Ultracentral Central Semicentral Periferic



Prețul de inchiriere al apartamentelor noi in Bucuresti
(Euro/mp util/lunar)

Chiria medie solicitata in
zona ultracentrala a atins
14 euro pe metru pătrat
util lunar
Zona ultracentrala este urmata de
centru, cu valoare medie de 11 euro si
semicentral cu 9 euro. Cele mai
accesibile chirii sunt in zonele zeriferice,
6 euro.

+5% creșterea medie a
chiriilor
Cererea pentru proprietati
rezidentiale de inchiriat inregistreaza
o crestere fata de anul anterior
cuprinsa intre 5-10%, astfel incat si
preturile de inchiriere au urmat un
trend crescator, +5%.
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Prețul de tranzacționare al apartamentelor din piața secundară

Preț tranzacție

Acest raport a fost realizat plecând de la preturile de tranzacționare, acesta fiind indicatorul cel mai de
încredere al pieței imobiliare. Prețul cerut (prețul de listă) poate fi considerat prețul inițial pentru negocieri,
dar nu este neapărat prețul tranzacționat. S-au avut în considerare doar proprietățile de tipul apartamentelor
decomandate, cu finisaje medii, grad I de confort, etaj intermediar, situate în zonele semicentrale ale orașelor.
Sursa datelor: ValorEasy

Preț 
tranzacție

€

Cluj-Napoca ocupă în
continuare prima poziție în
top, cu o medie de 1.650 de
euro pe metru pătrat util
Pe următoarele locuri în clasamentul
preturilor de tranzacționare se situează
Bucureștiul (1.500 de euro) și
Timișoara (1.420 de euro) și Constanța
(1.380 de euro)
+10% creșterea medie în
marile orașe
In 2021 am consemnat un avans
semnificativ al preturilor de
tranzacționare în toate marile orașe
monitorizate de ValorEasy. Cea mai
mare creștere a fost înregistrată în
Oradea (+16%), urmată de Ploiești
(+13%) și București (+11%).
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Trim. IV 2021
Sursa: ValorEasy



Dinamica trimestrială a prețurilor de vânzare și tranzacționare

Apartamente de vânzare, piața secundară
Cluj-Napoca, trim. IV 2021

1 Octombrie 2021 31 Decembrie 2021

Oferta anterioară
1.910 euro

Preț cerut

Oferta nouă
1.780 euro

Preț cerut

Oferta totală
1.980 euro

Preț cerut

Vândut
1.650 euro
Preț tranzacție

În Cluj-Napoca
apartamentele vândute din
piața secundară au un preț
mediu de tranzacționare de
1.650 de euro, în timp ce
apartamentele la vânzare au
prețul cerut de 1.980 de euro
pe metru pătrat util
Asta nu înseamnă ca marja de negociere
este 21%; se vând proprietățile corect
poziționate în piața, în timp ce segmentul
poziționat cu mult peste valoarea de piață
rămâne în continuare la vânzare. Deși nu
se vând, proprietarii au majorat prețul
solicitat, de la 1.910 la 1.980 de euro. De
remarcat prețul cerut mai mic al
apartamentelor care au fost scoase la
vânzare pentru prima dată (1.780 de euro),
comparativ cu oferta existentă.

Modelul dinamicii trimestriale a prețurilor face posibilă analiza aprofundată a
evoluției pieței imobiliare. Putem observa evoluția în timp a diferențelor dintre
proprietățile aflate la vânzare la începutul perioadei analizate, proprietățile
intrate pentru prima data în piață, proprietățile tranzacționate și oferta totală
existentă.

Analiza

Sursa: ValorEasy



Evolutia preturilor de vanzare in Cluj-Napoca, apartamente 2021
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ValorEasy mediana tranz apartamente piata secundara

14% Imobiliare.ro-anunturi agentii
12% ValorEasy-anunturi FSBO

9% ANEVAR-valoare piata

10% ValorEasy-Tranzactii (estimare)
?% Veridio-tranzactii Dir Venituri

2% Blitz – anunturi agentie



https://www.valoreasy.ro/resurse/

https://www.valoreasy.ro/resurse/


Valor Easy Residential S.R.L.

0748.882.892
contact@valoreasy.ro
https://www.valoreasy.ro/

Vă mulțumim!
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