
Cerere mai mare
decât oferta, pe
Valea Prahovei

Urmând trendul ascendent de
anul trecut, solicitãrile pe piaþa imo-
biliarã din zona Prahovei sunt nu-
meroase, conform statisticilor. Re-
prezentanþii agenþiei Mervani ne-au
transmis cã existã în continuare
oportunitatea de a investi în turism.
Aceºtia susþin cã, pe lângã proiecte-
le imobiliare clasice aflate în des-
fãºurare (blocuri cu apartamente ºi
garsoniere), în Prahova sunt ºi pro-
iecte de tip turistic, cum ar fi imobi-
lele de tip aparthotel de lux din Si-
naia ºi Predeal.

Din discuþiile avute cu diverºi dez-
voltatori, se preconizeazã, în viitorul
apropiat, demararea mai multor pro-
iecte imobiliare, atât rezidenþiale, cât
ºi pe specificul zonei, respectiv locu-
inþe de vacanþã. Interesul este pentru
toate localitãþile, dar mai ales în Sina-
ia ºi Buºteni.

Conform surselor citate, preþurile
medii de construcþie ar fi de 250 euro/
mp "la roºu", pânã la 450 euro/mp
pentru construcþiile finalizate. Ten-
dinþa de stabilizare se pãstreazã, sub-
liniazã reprezentanþii Mervani.

Pe ambele segmente, cererea este
mai mare decât oferta, subliniazã
specialiºtii. Având în vedere faptul
cã în ultimii ani nu s-au construit
multe spaþii turistice noi, existã o so-
licitare care ar pãrea puþin ciudatã,
însã bine întemeiatã, conform surse-
lor citate, care aratã: "Avem clienþi ce
vor sã achiziþioneze vile cu suprafeþe
mari ºi multe camere, pe care ulte-
rior doresc sã le introducã în circui-
tul turistic. De cele mai multe ori,
având un preþ/mp construit mult
mai mic decât la o construcþie nouã,
reprezintã o variantã fezabilã. Alt
avantaj al acestor imobile este faptul
cã sunt multe construite în anii '90,
deci relativ noi, cu structurã de
rezistenþã bunã.

Dupã cum reiese din raportul de
piaþã, statistic vorbind, cele mai multe
solicitãri au fost la Câmpina ºi Breaza.

Pentru partea superioarã a Vãii Praho-
vei, cele mai multe solicitãri sunt pen-
tru Predeal, acesta fiind urmat îndea-
proape de Sinaia ºi Buºteni.

Cumpãrãtorii de imobile pe Valea
Prahovei se împart în 2 categorii: cei
interesaþi de zonele rezidenþiale (cu
precãdere în zona Câmpina unde
avem cele mai multe solicitãri) ºi cei
interesaþi de locuinþe de vacanþã
pentru zona consacratã, respectiv
Sinaia, Buºteni, Azuga sau Predeal.
Aceºtia cautã apartamente ºi garso-
niere mai ales în imobile noi (por-
nind de la acest aspect vine ºi încu-
rajarea noastrã pentru posibili inves-
titori în zonã), sau case de vacanþã în
zone cât mai liniºtite, cu priveliºte
cât mai frumoasã".

Dacã acum zece ani mai existau
zone în plinã dezvoltare, acum, în
toate oraºele aproape toate strãzile
sunt asfaltate, au utilitãþi, potrivit
agenþilor imobiliari din zonã.

Aceºtia ne-au transmis cã educaþia
clienþilor, în ultima perioadã, constã
mai ales în informare: "Avem clienþi
care cunosc destul de bine caracte-
risticile zonei ºi implicit sunt mai
hotãrâþi, aºa cum se deduce ºi din
statisticile publicate de agenþia
noastrã în raportul de piaþã".

Cerere în scãdere
pentru garsonierele ºi
apartamentele mai
vechi de anul 2000

Cele mai multe apartamente în
bloc (28%), apartamente în casã
(39%) ºi garsoniere (42%) le gãsim în
Sinaia, oferta cea mai mare de case
(20%) se aflã în Breaza, oferta majorã
de vile (21%) ºi spaþii comerciale
(24%) o identificãm în Buºteni, în
timp ce terenurile în mare majorita-
te se gãsesc în Breaza (21%), în
Câmpina (13%), urmat de Buºteni

(12%) ºi Sinaia (11%), aratã raportul
Mervani. Acestea subliniazã cã cele
mai multe imobile de închiriat sunt
în Câmpina (30%).

Atât garsonierele, cât ºi aparta-
mentele situate în blocurile mai ve-
chi de anul 2000 sunt în continuare
pe un trend descendent din punct
de vedere al cererii, ceea ce presu-
pune ºi un trend de scãdere conti-
nuã a preþurilor la aceastã categorie
de imobile.

Existã în continuare o bazã de ofer-
te, destul de redusã, constituitã din
apartamente ºi garsoniere în proiec-
te rezidenþiale noi, dezvoltatã atât în
zona superioarã a Vãii Prahovei, cât
ºi în zona mai sudicã, unde interesul
investiþ ional manifestat de
dezvoltatori este mai scãzut.

Oferte de apartamente în vilã se re-
gãsesc în 8 dintre cele 24 de localitãþi,
cu un procent semnificativ de pre-
zenþã în oraºele Sinaia ºi Buºteni, mai
subliniazã studiul citat.

Preþul rezultat al apartamentelor în
casã ºi vilã este mult influenþat de ve-
chimea construcþiei în care se aflã
acesta, de numãrul locuinþelor aflate
în clãdire, tipul ºi calitatea construc-
þiei, utilitãþi ºi facilitãþi existente.

Dacã analizãm oferta de terenuri,
atunci putem identifica o pondere
importantã în localitãþile Breaza
(21,36%) ºi Câmpina (11,27%), un
procent de 9,96% în Cornu, 7,21% în
Comarnic, 6,82% în Brebu ºi 6,68%
în Buºteni. Între 2% ºi 6% din acea-
stã ofertã se gãseºte în localitãþile V.
Doftanei, Sinaia, Predeal, Bãneºti,
Poiana Câmpina ºi Zona DN1, iar
cele mai puþine oferte de terenuri
(sub2%) se regãsesc în Azuga,
Telega, Mislea, Bãicoi, Râºnov ºi
Sotrile.
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