
MERVANI:

"Pandemiaainfluenþat
pozitivpiaþaimobiliarã
depeValeaPrahovei"

Reporter: Cum este influenþa-
tã piaþa imobiliarã din Valea Pra-
hovei de pandemia de Covid
19?

Mervani: Paradoxal faþã de
aºteptãri, pandemia a influenþat
în sens pozitiv piaþa imobiliarã
de pe Valea Prahovei. Clienþii au
început sã redescopere o zonã
situatã aproape de marile aglo-
merãri urbane, dar care oferã
condiþiile perfecte pentru petre-
cerea timpului liber, a vacanþe-
lor etc.

Reporter: Cum a evoluat acest
sector în primul semestru al
anului în curs?

Mervani: Numãrul de solicitãri
a crescut faþã de perioada ante-
rioarã, contrar aºteptãrilor. În
momentul de faþã avem foarte
multe cereri de case cu teren
sau apartamente în vilã care sã
aibã acces la curte.

Reporter: Ce perspective exi-

stã în domeniu?
Mervani: Existã perspective

bune pentru viitor legat de
dezvoltarea zonei, mai ales prin
prisma ultimelor discuþii despre
îmbunãtãþirea infrastructurii pe
Valea Prahovei (mult dorita au-
tostradã, centuri ocolitoare care
sã decongestioneze traficul etc.)

Reporter: Au fost amânate/
anulate proiecte din cauza crizei
provocate de noul coronavirus?

Mervani: Din fericire, la niciun
proiect în derulare nu au fost
înregistrate întârzieri, pentru cã
ºantierele de construcþii au func-
þionat în mod normal. De ase-
menea, anumite autoritãþi loca-
le au venit în sprijinul investito-
rilor oferindu-le posibilitatea
depunerii documentaþiilor onli-
ne (certificate de urbanism, au-
torizaþii de construcþie etc.).

Reporter: Ce ºanse sunt cã
acestea sã fie reluate ºi când s-ar

putea întâmpla acest lucru? Ce
proiecte importante se aflã în
desfãºurare ºi în ce domenii?

Mervani: În momentul de faþã
existã în construcþie în Sinaia ºi
Buºteni câteva spaþii turistice
noi. Este adevãrat cã a început
construcþia acestora înainte de
pandemie, însã construcþiile
continuã în mod normal.

Existã în desfãºurare ºi câteva
proiecte de vile cu apartamente
de vacanþe la Sinaia, în special în
zona Furnica ºi în Buºteni în
zona Valea Albã, central sau în
zona Castelului Cantacuzino.

Reporter: Cum a evoluat pre-
þul de construcþie pe metrul pã-
trat?

Mervani: Faþã de anul trecut
nu existã o evoluþie semnificati-
vã a preþurilor de construcþie.
Acestea pot fluctua în funcþie de
evoluþia preþului materialelor de
construcþii.

Reporter: Care este raportul
cerere/ofertã pe piaþa praho-
veanã?

Mervani: În momentul de faþã
existã cerere mai mare decât
oferta pentru toate tipurile de
imobile. Începând de la simple
garsoniere ºi apartamente ºi

pânã la terenuri ºi spaþii turistice
generoase, oferta este din ce în
ce mai micã, urmare a caracteris-
ticilor zonei.

Reporter: Ce preþuri de vânza-
re au unitãþile locative?

Mervani: Preþurile de vânzare
ale unitãþilor locative sunt cu-
prinse între maxim 1200-1300
euro/mp la apartamentele în
imobile noi, cu finisaje superioa-
re, aflate în cele mai cãutate
zone ºi undeva la 400-600
euro/mp la apartamentele din
blocurile vechi, în funcþie de
îmbunãtãþirile aduse acestora.

Reporter: Care sunt preþurile
de închiriere pe piaþa imobiliarã
din Valea Prahovei?

Mervani: Preþurile de închirie-
re pe segmentul comercial se
pot situa între 8 ºi 10 euro/mp
minim ºi pânã la 20 euro/mp
maxim. Aceastã diferenþã foarte
mare este datã de poziþionare,
facilitãþi, vadul comercial ºi po-
tenþialul spaþiilor comerciale.

Reporter: Mulþumesc!
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Paradoxal faþã de aºteptãri, pandemia a influenþat în sens po-

zitiv piaþa imobiliarã de pe Valea Prahovei, ne-au transmis spe-

cialiºtii din cadrul agenþiei imobiliare Mervani. Potrivit

acestora, clienþii au început sã redescopere o zonã situatã

aproape de marile aglomerãri urbane, dar care oferã condiþiile

perfecte pentru petrecerea timpului liber, a vacanþelor etc.

"Numãrul de solicitãri a crescut faþã de
perioada anterioarã, contrar aºteptãrilor. În
momentul de faþã avem foarte multe cereri

de case cu teren sau apartamente în vilã care
sã aibã acces la curte".
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