
Toamna reprezintã în fiecare an sezonul reaºezãrii
chiriilor pentru apartamente. În Bucureºti, chiriaºii par
sã fie influenþaþi cu precãdere de preþ, în sensul
obþinerii unei chirii cât mai mici. Prin urmare, cel mai
mare succes la închiriere îl au locuinþele vechi,
construite înainte de anul 1990 în marile cartiere.
Explicaþia este simplã, acestea sunt mai accesibile
comparativ cu locuinþele noi sau amplasate în zona
centralã, precizeazã Cãtãlin ªerbãnescu, managing
partner în cadrul Coldwell Banker Affiliates of Roma-
nia.

În general, cele mai multe tranzacþii de închiriere
sunt efectuate pe segmentul apartamentelor de douã
camere ºi garsoniere, dar aceasta nu înseamnã cã nu
se închiriazã ºi apartamentele mai mari sau casele. O
locuinþã este atractivã în raport cu dimensiunea
familiei chiriaºului, veniturile sale ºi zonele pe care le
vizeazã, argumenteazã Mihai Bezdedeanu, consultant
imobiliar la Galaxy Imob.

În ceea ce priveºte segmentul apartamentelor de lux
din Bucureºti, cel mai mare succes îl au locuinþele cu
douã-trei camere din imobile noi, amplasate în zone
precum Primãverii ºi ªoseaua Nordului. Un criteriu im-
portant este ºi disponibilitatea locului de parcare,
menþioneazã Andrei Rusu, general manager al
agenþiei imobiliare Vission House.

Apartamentele de lux sunt închiriate în proporþie de
peste 50% de strãinii care lucreazã în România, la care
se adaugã persoane cu venituri peste medie,
completeazã domnul Rusu.

Toamna aduce mai multe tranzacþii
Numãrul ofertelor pe segmentul închir ier i lor
rezidenþiale nu a înregistrat evoluþii semnificative pe
parcursul ultimului an. Cu toate acestea, începutul
toamnei ºi al anului universitar va aduce, ca în fiecare
an, o creºtere a numãrului de oferte pe piaþã,
menþioneazã reprezentantul Coldwell Banker Affili-
ates of Romania.

O u º oar ã tend i nþã d e cr eº ter e a v ol u mu l u i
tranzacþiilor la venirea toamnei este remarcatã ºi de
consultantul Galaxy Imob.

Chiar dacã volumul tranzacþiilor a fost constant ºi la
un nivel acceptabil, se poate ºi mai bine, mãrturiseºte
în schimb managerul agenþiei Vission House.

Chirii constante pânã la sfârºitul anului
Nivelul chiriilor a fost relativ constant pe parcursul
anului curent, exceptând sezonalitatea datã de anul
universitar. Uºoarele fluctuaþii s-au situat într-o marjã
normalã, de 1-3%, fie în plus sau în minus.

Negocierea chiriei este un fenomen frecvent întâlnit,
însã nu influenþeazã foarte mult nivelul iniþial. În gene-

ral, cererea ºi oferta reuºesc sã se întâlneascã.
În opinia domnului Bezdedeanu, s-a menþinut

discrepanþa între dorinþa proprietarului de a obþine o
chirie cât mai mare ºi cea a chiriaºului de a plãti o
chirie mai micã. Negocierile se poartã mai mult în
lunile de varã ºi mai puþin toamna. 2012 are ºansa sã
fie diferit faþã de anii precedenþi. Din cauza numãrului
redus de studenþi, chiriile nu vor creºte în aceastã
toamnã, ci ar putea chiar sã scadã uºor pânã la sfârºitul
anului, pe mãsurã ce tot mai mulþi proprietari vor intra
în panicã deoarece nu vor gãsi chiriaºi.

Pe de altã parte, domnul ªerbãnescu nu se aºteaptã
la modificãri semnificative ale chiriilor în perioada
urmãtoare, în acest sens, influenþa majorã fiind datã
de contextul macroeconomic ºi nivelul general de
încredere al populaþiei.

Pe segmentul apartamentelor de lux, Andrei Rusu se
aºteaptã la menþinerea nivelului actual al chiriilor
pânã la sfârºitul anului.

În prezent, pe segmentul accesibil publicului larg, o
garsonierã se închiriazã în Capitalã în medie cu 180 -
200 de euro pe lunã, un apartament cu douã camere
cu 280 - 320 de euro, iar unul cu trei camere pe la
370-420 euro. În funcþie de zonã ºi facilitãþile locuinþei,
fluctuaþiile de preþ pornesc de la 20% ºi pot urca pânã
la 50%, precizeazã Cãtãlin ªerbãnescu.

În zona de nord a Capitalei, în cartierul 1 Mai, chiriile
solicitate pentru garsoniere sunt de 270 - 350 euro pe
lunã, în timp ce apartamentele cu douã camere sunt
oferite la 350 - 400 de euro. Chiriile sunt uºor mai mari
în cartierele Bãneasa ºi Aviaþiei, respectiv 300 - 350 de
euro pentru garsoniere ºi 350 - 500 de euro pentru
locuinþe cu douã camere, est imeazã domnul
Bezdedeanu.

Chir i i le sunt considerabi l mai mari în cazul
locuinþelor de lux din zona de nord. Astfel, pentru
apartamentele noi cu douã camere din zona Herãstrãu
chiriile se situeazã între 700 ºi 1.200 euro pe lunã. La
apartamentele cu trei camere, chiria porneºte de la
1.000 de euro ºi ajunge pânã la 1.500 de euro.

În centrul oraºului, în zona Unirii, chiria pentru
apartamente cu douã camere este de 400 - 600 de
euro pe lunã, iar la trei camere de 500 - 800 de euro,
spune Andrei Rusu.
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2012 este anul stabilitãþii pentru chiriile
la rezidenþiale

Piaþa imobiliarã

Închirierea apartamentelor este mai
rentabilã decât vânzarea
Fondul de investiþii Benevo, unul dintre cei mai mari
investitori în apartamente situate în ansambluri rezidenþiale
noi din Bucureºti, ºi-a creat o platformã integratã pentru
închirierea stocului de apartamente deþinut.

„Restructurarea ºi orientarea afacerii de la exclusiv
vânzare, spre preponderent închiriere, s-a dovedit o
miºcare inspiratã. Mai mult decât o soluþie de a susþine un
portofoliu important într-o perioadã dificilã, aceasta a
creat ºi oportunitatea de a dezvolta serviciile de închiriere
pe termen lung în România”, ne-a declarat Oana Ivan, di-
rector general Benevo.

Prin platforma Benevo chiriaºul beneficiazã de un pachet
de servicii care include: centralizarea facturilor, siguranþa
unei chirii f ixe pe durata contractului, servicii de
intervenþie în caz de urgenþã ºi reparaþii, adaptarea
pachetului de mobilã la dorinþa sa, servicii de curãþenie,
transport ºi mutare.

În ultima perioadã s-a remarcat preferinþa chiriaºilor
pentr u apar tamente mai mi c i , î n car e pr i meazã
funcþionalitatea, de exemplu apartamente cu douã camere
cu o suprafaþã construitã de 56 mp ºi garsoniere între 40 ºi
45 mp construiþi, cu spaþii de depozitare ºi terase mai mici
în favoarea spaþiului de locuit, precizeazã doamna Ivan.

În contextul fluctuaþiilor de curs valutar ºi instabilitãþii
politice, chiriile practicate de companie au fost reduse faþã
de începutul anului cu 7-10%, raportat în euro.

* * *

Chiriile practicate de Benevo
pentru apartamente mobilate

ºi utilate din Bucureºti

Ansamblu
rezidenþial

Tip apartament
Chirie (euro pe

lunã)

Cosmopolis Garsonierã 300

Cosmopolis Douã camere 430

Cosmopolis Trei camere 530

Cosmopolis Vilã 550

Primãvara Garsonierã 280

Primãvara Douã camere 380

Primãvara Trei camere 430

Rose Garden Douã camere 400-475

Rose Garden Trei camere 550

Green Lake Douã camere 500

Green Lake Trei camere 600

Citadella Garsonierã 230

Citadella Douã camere 350

Citadella Trei camere 430

Quadra Douã camere 450

Quadra Trei camere 550

Sursa: Benevo
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