
WORKSHOP
INVESTIŢII INTELIGENTE
Cum să pui banii la muncă?



REGULI & DISCLAIMER

Înregistrarea audio sau video a evenimentului este permisa
doar echipei tehnice Burcash

REGULI

DISCLAIMER
Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor
viitoare ale instrumentelor financiare.

Informaţiile primite în acest eveniment au caracter educational și nu 
constituie recomandări de investiţie sau plasamente financiare. 



INVESTITIILE PREFERATE DE ROMÂNI

SĂPTĂMÂNA 5

• Piramida investițiilor și analiza
riscului

• Proprietati imobiliare de închiriat
• Indicatorii investitiei imobiliare
• Cum gasesti si alegi chiriasii?
• Fondurile de investiții imobiliare cu 

bune și rele
• Terenuri si păduri



Bani lichizi Echivalent
bani lichizi

Resedinta
proprie

Actiunile
angajatorului

Bunuri
personale

Investitii pe
TL > 18 luni

Imobile
închiriate

FD investitii
locale

FD 
internationale

Imobiliare
neproductive

Afacerea
proprie

Actiuni
individuale

Investiții
neconventionale

Derivate & 
Optiuni

Capital de risc

RISC

PIRAMIDA INVESTITIILOR



Proverb latin
”Res tantum valet quantum vendi potest.”

(Orice lucru valorează atât cât altcineva este dispus să plătească 
pentru el.)



Alegerea corectă a tipului de 
proprietate imobiliară



INVESTIȚII IMOBILIARE
AVANTAJE

1. Isi sporesc valoarea in timp

2. Beneficii fiscale (reduceri de 
impozite, TVA, etc.)

3. Le poti gaja pentru a obtine
împrumuturi

4. Le poti creste valoarea prin
investitii (fixing)

5. Le poti cumpara prin
negociere directa

1. Lichiditate redusa

2. Poti pierde bani daca nu esti
un bun negociator

3. Grad de ocupare si colectarea
chiriei (90-95%)

4. Cheltuieli de reparatii si
intretinere anuale

5. Necesita un efort considerabil
de cunoastere a pietei si
identificare de oportunitati

DEZAVANTAJE



Sursa: Imobiliare.ro si ANCPI, date prelucrate de Analize Imobiliare



Înainte de achiziţie

PLANUL
• Buget
• Nișă
• Strategie

ZONA
• Analiza

preliminară
• Analiza zonei

FINANCIARE
• Multiplicator de 

chirie
• Cash on Cash
• Rata de 

capitalizare



1. Planul de Investitie
a. Bugetul de achizitie. Cu ce bani investesc?

Pre-aprobare a creditului

b. De ce investesc? 
Obtinerea de profit din inchiriere/diversificare

c. Ce nișă aleg?
Apartamente sau Case, Blocuri de apartamente, Spatii Comerciale

d. Strategia
Cumperi și închiriezi/Cumperi renovezi si vinzi sau inchiriezi, Achizitie proprietati speciale (cu risc seismic sau
executate silit)



2. Alegi zona/zonele de interes (analiza top-down)

a. Analiza preliminară
Selectezi orasul sau zona de interes

b. Analiza detaliata a zonelor
Location. Location. Future location.
Dezvoltare în zone cu potential de dezoltare, populatie, birouri, centre comerciale, exista în fiecare
localitate.



3. Analiza financiara (de rentabilitate)
Inarmati cu indicatorii financiari calculam rentabilitatea utilizand indicatorii următori:

a. Multiplicatorul chiriei brute (GRM) = Valoarea de achiziţie /Chiria brută (anuală)

Ex: 50.000 euro/250 eur*12 = 50000/3000= 16,7 

b. Cash on cash return (COC) = Chiria netă anuală/Suma cash investită.

Ex:  3000 euro- 150*12 (rata) = (1200-100)/15.000 = 7,34 % p.a.
Platim 15.000 euro cash si restul credit bancar. Incasam 250 euro chirie lunara si platim 150 
euro/luna rata la banca + 100 cheltuieli. 



3. Analiza financiara (de rentabilitate)
c. Venitul net operational (NOI) = Venit brut anual – Pierderea de neocupare – Cheltuieli
operationale

Ex: 3.000-250-100 =  2.650 euro p.a.

d. Rata de acoperire a datoriei (DCR) = Venitul Net Operational (NOI)/Costul anual al creditului

Ex: 2650 euro / 150*12 (rata) = 2.650/1800 =  1,47  (important sa fie peste 1,2)
Platim 15.000 euro cash si restul credit bancar. Incasam 250 euro chirie lunara si platim 150 
euro/luna rata la banca. 



3. Analiza financiara (de rentabilitate)
e. Rata de  capitalizare (CAP) = ( Venit brut anual – Pierderea de neocupare – Cheltuieli
exploatare ) / Preţ de achiziţie (%)

Exemplu:
CAP =  2.650 euro / 50.000 euro =  5,3 % 

Parametrii investitii Valori

Preț achizitie (eur) 100.000

Venit brut total (eur/an) 6.600

Grad neocupare (%/an) 8%

Venit  6.072

Randament brut 6,07%

Cheltuieli exploatare (eur/an) 1.200

Venit net operational (eur/an) 4.872

Rata de capitalizare (randament net) 4,9%



Rata Interna a Rentabilitatii (Internal Rate of Return, IRR)

§ IRR		este castigul anual al	unei investitii exprimat procentual si masoara
eficienta unei investitii tinand cont de	fluxurile de	cash	care	sunt	incasate in	
momente diferite de	timp

§ IRR	ne	permite sa comparam eficienta a	mai multe investitii diferite,	cu	cash-
flow-uri diferite

§ IRR	este rata	actualizata la	care	NPV	pentru toate fluxurile de	numerar dintr-o	
investitie este egala cu	zero

§ Un	IRR	ridicat ne	spune ca	este mai eficient daca castigi banii mai repede,	in	loc	
de	a-I	incasa mai tarziu

§ Trebuie folosit un	tool	sau un	software	cu	functia programata de	calcul IRR



Cum îl cumpărăm?

Ce parere aveți despre ăsta?



Cum îl închiriem?



4. Identificarea, negocierea și cumpărarea.
§ Zona
§ Tipul de proprietate
§ Conditiile proprietatii: dimensiune, numarul de camere, perioada de 

construire, conditia fizica
§ Rata de capitalizare
§ Cash flow
§ Pretul de achizitie, valoarea de piata și potentialul de apreciere

> Caută proprietati, inspecteaza-le, fa oferte de cumparare, negociaza, 
incheie contractul de vanzare si intabuleaza dreptul de proprietate.



Negocierea



5 sfaturi pentru alegerea proprietății
1. Zona	este mai importantă decat proprietatea.		Alege zona	mai

bună in	defavoarea uneia inferioare).	In	zonele bune multi	oameni	
cauta	sa	inchirieze	dar	sunt	putine	apartamente	la	inchiriere

2.		Location,	Location,	Future	Location!
In	general	rezidentialul urmează comercialul.	De	ex.	pentru Bucuresti	
metroul contează enorm
3.		Garsonierele au	un	randament	mai	bun decât 2	și 3	camere
4.	Pentru o	rentabilitate	buna	trebuie să achiziționezi la	un	preț bun și
să închiriezi la	pretul pieței.

În general,	imobilele	vechi	au	randamente	mai	bune,	la	fel	si	
apartamentele	situate	la	ultimul	etaj	sau	la	parter.

5.	Nu	uita	de	costurile	de	renovare!



Promovarea eficientă a 
proprietăților de închiriat



Promovarea proprietăților de închiriat 
§ Sfat:	Daca nu	ai experienta sau nu	ai timp ceri ajutorul unui consultant	
imobiliar care	te consiliaza in tot	procesul

§ Pregatesti	proprietatea	pentru inchiriere din	punct	de	vedere	vizual,	
functional	si	administrativ

§ Stabilirea	pretului corect.
§ Pregatesti proprietatea pentru promovare:

§ Faci	poze	pentru	fiecare	incapere	din	minim	2	parti
§ Pozele	cu	imprejurimi	intotdeauna	ajuta	
§ Un	plan	al	locuintei	este	un	element	cautat
§ Un video	cu	o	plimbare	prin	locuinta	de	la	intrare	pana	in		fiecare	incapere
§ Redacteaza	anuntul	cat	mai	detaliat
§ Noteaza	toate	functionalitatile,	utilitatile	si	dotarile
§ Nu	uita	ca	factorul	emotional	este	foarte	important.	Suprinde-l	intr-o	propozitie	sau	fraza	
in	titlu	sau	descriere



1. Alegi	canalele	de	promovare:
§ In	online	este	cea	mai	simpla	si	la	indemana	solutie
§ Mai	poti	deasemenea	sa	pui	un	banner	la	geam	sau	sa	spui	cunostiintelor	ca	ai	de	inchiriat	
o	locuinta

2. In	online	ai	urmatoarele	posibilitati:
§ site-urile specializate in imobiliare
§ avantajul lor este ca aduna un public interesat care sunt in proces activ de cautare si astfel
poti rezolva rapid problema

§ site-urile cu anunturi de orice fel - avantajul lor este ca au multi vizitatori, dar calitatea
leadului poate fi scazuta

§ social media - toata lumea e acolo, dar ai nevoie de ajutor sa promovezi o proprietate in
platforma

§ google adwords - este mai degraba un instrument pentru profesionisti care au oameni
specializati

3. Pe	fiecare	din	canalele	de	mai	sus	exista	costuri	mai	mari	sau	mai	mici	in	functie	de	
serviciile	alese	pentru	promovare.

Promovarea proprietăților de închiriat 



Atragerea profilului potrivit de 
chiriași



Atragerea profilului potrivit de chiriasi
• Este	cea mai importanta actiune!
• Scopul este sa selectezi chiriasii care	vor plati la	timp chiria solicitata si vor
întretine proprietatea
• Esti liber	sa-ti alegi chiriasii,	ex.	preferi o	familie in	defavoarea unor studenti
• Cel mai bine?	Sa	lasam profesionistii sa-si faca treaba (agentul imobiliar)
• Poate fi	costisitor sa gasesti un	chirias bun
• Daca se	poate,	incearca sa obtii o	perioada mai lunga de	inchiriere,	chiar
daca esti nevoit sa acorzi un	discount

• Cei mai buni chiriasi vin	din	recomandari!



Atragerea profilului potrivit de chiriasi

• Completeaza o	fisa de	inspectie cu	mobilierul si conditia fizica
• Dacă nu	îi cunosti,	verifică:	

• Dacă pot	plati chiria (venitul este cel putin de	trei ori mai mare	decat chiria)
• Dacă au	istoric de	neplata,	antecedente penale
• Câti oameni vor locui?	Daca au	animale de	companie
• Afla datele de	contact	de	la	locul actual	de	munca precum si ale	membrilor
familiei



Atragerea profilului potrivit de chiriasi
• Fiecare proprietate are	o	tipologie de	chiriaș
• Studenții,	tinerele familii sunt printre cele mai raspandite tipologii
• Nu	numai studenti romani,	dar si straini,	atrasi de	costurile scazute ale	
educatiei si recunoasterea international	a	diplomelor
• Un	plus	de	siguranta:	parintii garanteaza in	general	plata chiriei de	
catre studenti
• Credem ca	exista o	sub-oferta pentru studenti
• Proprietatile de	inchiriat pentru studenti au	reprezentat unele dintre
cele mai rentabile proprietati,	datorita stabilitatii cererii de	
apartamente de	inchiriat in	toate centrele universitare
• In	viitor ne	asteptam la	o	tendinta de	reducere a	numarului de	studenti
romani,	ce poate influenta randamentele in	viitor



9 sfaturi utile pentru aceste investiții

1. Contracte	pe	termen	lung.	Dușmanul	#	1	este	neocuparea.	
2. Clauza	de	consolidare	valutară	+	2%/an
3. Cere	plata	în	avans.	Crește	randamentul.
4. Penalități	pentru	deteriorare/renunțare.	Utilizează	garanția!
5. Alegerea	tipului	optim	de	chiriaș	înainte de	cumpărare.
6. Anunț	personalizat	de	închiriere.	Vinde	experiență	nu	betoane!
7. Fă-ți calculele	de	rentabilitate	comparativ	cu	alte	orașe
8. Regim	hotelier	versus	chirie	lunară	(Airbnb,	Booking,	etc.)	– business
9. Apelează la	specialiști,	formează o	echipă:	poate	fi	un	consultant	imobiliar,	

un	evaluator,	constructor,	consultant	fiscal,	etc.



Investiţia în păduri
§ stoc mare	de	lemn in	padure – volum de	masa	lemnoasa in	metri
cubi pe	hectar:	in	Romania	– 322	mc/ha fata	de	tarile baltice –
200	mc/ha	sau Suedia – 113	mc/ha;

§ pretul moderat de	achizitie (2.500-5.500	euro/ha)

§ cererea stabila de	lemn atat din	partea industriei de	prelucrare
modernizata in	ultimul deceniu dar si a	comunitatilor locale,	etc.

§Risc :	limitarea tăierilor datorită Green	Deal



Investiţia în terenuri
• Imobilizarea	activului	o	perioadă	relativ	lungă
• Trebuie	corelată	cu	planurile	de	dezvoltare	ale	zonei
• Adesea	ridică	probleme	în	ce	privește	actele	(PUZ/PUD)
• Achiziția	presupune	negociere	directă
• Ai	avantaj	dacă	deții	informații	relevante	înaintea	pieței
• Poate	aduce	foarte	mari	prejudicii	dacă	scenariul	tău	nu	se	
întâmplă



Eusebiu Burcaș antrenorul de bunăstare
0740-075710   eusebiu@burcash.ro

www.burcash.ro

SPOR LA BANI!

31

http://www.burcash.ro/

