
CIPRIAN KORE, COLEX IMOBILIARE:

"Majoritatea proiectelor din Prahova
se dezvoltã în Buºteni"

Piaþa imobiliarã pe Valea Praho-
vei a fost întotdeauna activã, ex-
c lu z ând , poat e , pe r i oad a
2009-2011, dupã care a înregistrat
o creºtere constantã pânã în 2014,
ne-a spus Ciprian Kore, din cadrul
Colex Imobiliare, precizând cã, din
2015 ºi pânã în prezent, au existat
din ce în ce mai multe solicitãri în
acest domeniu.

Domnul Kore ne-a menþionat:
"Valea Prahovei este o zonã de va-
canþã aflatã aproape de Bucureºti
ºi întotdeauna cel mai bine s-au
vândut garsonierele ºi apartamen-
tele, apoi terenurile mici de maxim
500 mp ºi apoi casele".

Proiectele cele mai multe se dez-
voltã în Buºteni, potrivit lui Ciprian
Kore, care subliniazã cã acesta este
oraºul "care se miºcã cel mai bine"

pe segmetul rezidenþial, anul aces-
ta urmând sã mai aparã câteva
imobile cu apartamente de vânza-
re ºi câteva vile tip duplex. Domnia
sa este de pãrere cã preþul de
vânzare pe metrul pãtrat este cal-
culat în funcþie de calitatea finisa-
jelor, de poziþia imobilului, de ac-
ces, vecinãtate, priveliºte etc. ºi
este cuprins între 650 de euro ºi
800 de euro.

"Având în vedere cã Valea Praho-
vei este o zonã turisticã, raportul
cerere/ofertã a rãmas oarecum
echilibrat, mai ales dupã anul
2010, când piaþa imobiliarã s-a
aºezat", a completat reprezentan-
tul Colex. Aceasta a menþionat:
"Dacã discutãm de apartamente ºi
garsoniere, atunci preþurile sunt
cuprinse între 700 de euro ºi 800

de euro, iar casele sunt puþin mai
ieftine, respectiv 650 - 750 euro".
Locuinþele mai vechi nu mai sunt
atât de cãutate, singurul avantaj
fiind preþul, care este uºor mai mic
decât al celor noi, evidenþiazã
domnul Kore.

Agentul imobiliar a com-
pletat: "Închirieri pentru
locuire pe Valea Praho-
v e i nu pr e a se f ac ,
având în vedere cã nu
este o zonã economicã
sau industrialã pentru a
avea un motiv anume de
relocare pe o perioadã deter-
minatã. Fiind zonã turisticã sunt
multe pensiuni ºi hoteluri pentru
închirieri sezoniere; puþinele închi-
rireri care se fac în scop rezidenþial
înregistreazã preþuri de circa 100

de euro/lunã pentru o garsonierã
ºi, respectiv, 150-250 euro/lunã
pentru apartamente".

Investitorii sunt destul de puþini
în zonã, dar activeazã de ani buni

pe Valea Prahovei, aceºtia
fiind persoane private

care au prins inclusiv
perioada de dinain-
te de 2008 ºi au rã-
mas în zonã deoa-
rece este o piaþã
destul de echilibra-

tã ºi constantã, ne-a
mai precizat Ciprian

Kore.
Investitorii acceptã orice tip de

creditare din partea cumpãrãtori-
lor, inclusiv prin programul Prima
Casã ori vând chiar ºi în rate pe
care le încaseazã direct, pe o
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Majoritatea
clienþilor

(90%) sunt din
Bucureºti.



perioada de 1-2 ani.
În orice caz, majoritatea cumpã-

rãtorilor doresc a doua casã "de va-
canþã" ºi plãtesc cash, foarte puþin
apelând la credite bancare.

Sursa citatã a conchis cã cei mai
mulþi clienþi (90%) sunt din Bucu-
reºti.

Mervani: "Cea mai mare

parte a cererii este pentru

casele de vacanþã"

Cererea înregistratã pe piaþa imo-
biliarã din zona Prahovei creºte
uºor, deºi se situeazã la jumãtate
faþã de oferta existentã, dupã cum
ne-au spus reprezentanþii compa-
niei Mervani, care au subliniat cã
sectorul imobiliar a stagnat, mo-
mentan, din punct de vedere al
preþurilor.

"Construcþiile nou apãrute sunt
preponderent ansambluri cu uni-
tãþi locative colective, fie cã ne re-
ferim la sistemul caselor înºiruite
sau la clãdirile de tip bloc sau vilã",
ne-au precizat sursele citate.

În prezent, nu se aflã în desfãºura-
re proiecte rezidenþiale, însã existã
discuþii pentru achiziþionarea de te-
renuri în vederea dezvoltãrii de an-
sambluri rezidenþiale.

Specialiºtii de la Mervani ne-au
spus cã preþul unei unitãþi locative
noi diferã în funcþie de calitatea fi-
nisajelor, dar ºi de zona în care este
amplasatã locuinþa, un preþ mediu
pe acest segment fiind de aproxi-
mativ 750 de euro/mp, cu TVA
inclusã.

"La locuinþele vechi, putem discu-
ta de diminuãri masive ale preþului.
Acest lucru se datoreazã în special
lipsei de cerere pentru acest tip de

locuinþe. Preþul la închiriere este de
aproximativ 2-3 euro/mp, dar ºi aici
este în funcþie de zonã, de tipul de
imobil etc.", ne-au mai spus repre-

zentanþii Mervani.
Potrivit acestora, în Prahova,

cel mai mult se investeºte în dez-
voltarea de ansambluri reziden-
þiale.

Specialiºtii ne-au precizat cã,
þinând cont de segmentul de pia-
þã cãruia ne adresãm, dezvoltato-
rii nu au contact cu bãncile prin
intermediul clienþilor cumpãrãto-
ri: "Având în vedere faptul cã di-
scutãm de case de vacanþã, ºtim
exact cã potenþialii cumpãrãtori
au deja o locuinþã (reºedinþã) ºi se
gândesc la o a doua. Foarte, foarte
rare sunt cazurile când ne sunt so-
licitate achiziþii cu credite banca-
re".

Sursele citate considerã cã Legea
dãrii în platã va afecta întreaga pia-
þã imobiliarã.

Cererea pe segmentele comer-
cial/industrial/birouri este foarte,
foarte redusã, mare parte a solici-
tãrilor fiind înregistratã pe seg-
mentul caselor de vacanþã sau a
spaþiilor turistice.
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Buºteni Residence - cel mai nou proiect de pe Valea Prahovei

Buºteni Residence este cel mai nou proiect de pe Valea
Prahovei ºi oferã garsoniere, apartamente cu douã ºi trei
camere în douã blocuri.

Imobilul C1 este structurat pe demisol, parter, douã eta-
je ºi mansardã, dispunând de 15 unitãþi locative, dispuse
câte trei pe fiecare nivel. C2 are un regim de înãlþime
parter, douã etaje ºi mansardã, cuprinzând 24 de locuinþe
dispuse câte ºase pe nivel, mai puþin la ultimul etaj, unde
sunt opt unitãþi locative, conform datelor disponibile.

Imobilele sunt construite din caramidã, iar apartamen-
tele sunt prevãzute cu finisaje de calitate ºi tâmplãrie din
termopan, fiind dotate cu centralã termicã proprie. Toate
utilitãþile vor fi contorizate separat, iar bãile vor fi com-
plet mobilate ºi utilate.

Toate apartamentele din C1 dispun de boxã la demisol
ºi de balcon, mai aratã informaþiile citate.

Termenul de finalizare a întregului ansamblu se întinde
pãnã în 2017.



House Consulting

Imobiliare: "Locuinþele

vechi - cumpãrate în special

de clienþii cu banii cash"

În ultimul an, pe fondul unei
încurajãri din partea bãncilor prin
derularea Programului Prima Casã,
au fost înregistrate creºteri sub-
stanþiale ale puterii de cumpãrare
din partea populaþiei tinere, ceea
ce a condus negreºit ºi la o creºtere
a tranzacþiilor, dar ºi la o stagnare a
preþurilor, completeazã reprezen-
tanþii House Consulting Imobiliare,
adãugând: "Cu siguranþã se con-
struiesc imobile cu apartamente ºi
în general case cu suprafeþe de
pânã în 130 mp. Numãrul con-
strucþiilor de case ºi apartamente
din zona Valea Prahovei este în
creºtere constantã, în ultimii ani".

Sursele citate aratã cã existã pro-
iecte de investiþii care dezvoltã
zona, existând posibilitatea unei
mai mari atractivitãþi pentru posi-
bilii clienþi (un exemplu în acest
sens ar fi noul Centru Spa din Pre-
deal, pentru care au fost alocate
importante sume de bani ºi resurse
de timp).

Acestea subliniazã cã existã un
proiect rezidenþial care a fost de-
marat anul trecut în Buºteni, la Po-
iana Þapului , º i unde au fost
vândute zece apartamente, urmând
ca restul - 26 încã nefinalizate ºi 4 fi-
nalizate - sã se vândã în acest an.
Mai sunt ºi alte investiþii de acest

gen, în general finalizate pânã în
anul 2013, care mai au doar câteva
apartamente nevândute.

Totodatã, agenþii citaþi ne-au pre-
cizat: "În Sinaia s-a dovedit cã cea
mai mare investiþie - Complexul
Colinã Marei -, unde au fost proiec-
tate în jur de 500 de apartamente,
au fost scoase la vânzare doar 100
de apartamente, de cãtre BCR".

Oferta este mult prea mare faþã
de cerere, dat fiind impozitele per-
cepute la tranzacþii, dar ºi cheltuie-
lile mari cu întreþinerea, care scot
la vânzare o serie de pensiuni, ho-
teluri, case de vacanþã.

Agenþii de la House Consulting Imo-
biliare ne-au spus cã preþurile unitãþi-
lor locative din zonã depind, printre
altele, de suprafaþã, la apartamente
preþul mediu fiind de 800 euro/mp,
iar la case ºi pensiuni cu suprafeþe
mari - în jur de 400-450 euro/mp.

Locuinþele vechi reprezintã doar
o alternativã, acestea fiind cumpã-
rate în special de cãtre clienþii cu
banii cash, pentru amplasament ºi
arhitecturã.

Apartamentele vechi au preþuri
mult mai mici faþã de cele noi, în

anumite zone, dar ºi creditarea
este precarã, ne-au mai spus surse-
le citate, completând: "Preþurile de
închiriere se ridicã la circa 200 de
euro la garsoniere, 250 euro pen-
tru apartamentele cu douã camere
ºi, respectiv, 350 de euro la case cu
trei dormitoare".

Singurii investitori sunt cei care
deja au proiecte finalizate în zonã
sau proiecte bazate pe fonduri
europene.

Legea privind darea în platã a cre-
at probleme bãncilor, dar ºi consu-
matorilor, conchide domnia sa.

"La ºapte ani de la prãbuºirea pie-
þei imobiliare, se constatã o deschi-
dere mai amplã a bãncilor faþã de
investitori, ceea ce ne face sã pri-
vim cu optimism în viitor", spun
specialiºtii citaþi, opinând: "Trebuie
sã avem în vedere cã acum se creea-
zã o siguranþã mai mare asupra
dezvoltatorilor, se cer garanþii si-
gure pentru derularea proiectelor.
În concluzie, se construieºte mai
puþin, mai calitativ ºi nu se mai ridi-
cã la întâmplare imobile".

14 BURSA Construcþiilor nr. 4 / 2016

Piaþa imobiliarã

Bucegi View - locuinþe la 15 minute de centrul staþiunii

Bucegi View, situat în cartierul Zamora, la micã dis-
tanþã de Castelul Cantacuzino, într-o zonã de vile re-
zidenþiale, este reprezentat de un imobil dispus pe
demisol, parter ºi trei etaje, cu 11 unitãþi locative
dotate cu boxe la demisol ºi cu apartamente cu douã
ºi trei camere.

Imobilul este prevãzut cu structurã pe cadre de

beton armat, pereþi din caramidã Porotherm ºi
lemn tratat, fiind construit pe o suprafaþã de 699 de
metri pãtraþi.

Toate apartamentele vor avea vedere cãtre Munþii
Bucegi ºi vor dispune de loc de parcare.

În apropiere existã locuri pentru recreere, pot fi
fãcute drumeþii ºi plimbãri.


