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P
andemia s-a instalat
brusc în vieþile noas-
tre ºi a redefinit stilul
nostru de viaþã, de
lucru, de învãþat, de
cumpãrãturi, de re-

creere, socializare ºi transport. Iar
odatã cu aceste schimbãri, a de-
venit important sã revizitãm ºi
spaþiile în care ne trãim vieþile -
casa, biroul, ºcoala, magazinele,
restaurantele, hotelurile ºi toate
celelalte clãdiri în care ne petre-
ceam timpul.

Este o schimbare profundã de pa-
radigmã: de la biroul sau ºcoala "ca
acasã" la... casa - ca birou, ca ºcoalã,
ca loc din care facem cumpãrãturi
ºi în care ne asigurãm divertismen-
tul. Încã nu putem anticipa care
dintre aceste schimbãri ºi în ce mã-
surã se vor permanetiza ºi dupã
încheierea pandemiei. Cu siguranþã
noi toþi reevaluãm felul în care ale-
gerile din trecut ne mai sunt bene-
fice ºi în prezent - în aceastã nouã
normalitate pe care o trãim.

În contextul unei reconfigurãri a
pieþei imobilare, toate pãrþile impli-
cate (constructori, dezvoltatori,
agenþi imobiliari, clienþi, autoritãþi
locale etc.) ar beneficia dacã am
avea transparenþã în transformãrile
care au loc în prezent. Aºa cum
avem nevoie de infrastructurã de
transport pentru creºterea econo-
miei ºi dezvoltarea þãrii, tot aºa
avem nevoie ºi de infrastructurã in-
formaþionalã. Doar prin acces la
date reale putem asigura o piaþã
puternicã, credibilã ºi cu potenþial
pentru viitor.

Se vorbeºte mult în ultima perioa-
dã despre contractarea pieþei imo-
biliare, anticipând o scãdere de
preþuri. Realitatea este cã nu avem
(ºi n-am avut în ultimii 30 de ani)
date certe despre evoluþia tranzac-
þiilor. Cu o excepþie majorã -
Cluj-Napoca, respectiv Ghidul Tran-
zacþiilor Imobiliare pe care îl reali-
zãm de 7 ani împreunã cu partene-
rii noºtri din primãria celei mai di-
namice pieþe imobiliare din Rom-
ânia (citeºte Ghidul).

Despre 2020 ºtim doar douã lu-
cruri ºi doar din Cluj-Napoca. Pri-
mul trimestru a consemnat o
creºtere a volumului tranzacþiilor

peste nivelul atins în aceeaºi perio-
adã a lui 2019. Însã uitându-ne la
numãrul tranzacþiilor din perioada
pandemiei (iulie, inclusiv), consta-
tãm cã s-au situat la maxim 20%
din volumele atinse sãptãmânal în
anul precedent. Însã este numãrul
tranzacþiilor o garanþie pentru evo-
luþia valorilor aferente? Nu, nu este
o garanþie. Rãmâne sã vedem cum
se va desfãºua a doua jumãtate a
lui 2020.

Ca referinþã, iatã cum s-a des-
fãºurat anul 2019 în tranzacþiile fi-
nalizate din Cluj-Napoca:
n Valoarea totalã a tranzacþiilor

imobiliare în anul 2019 a fost de
aproape 679 milioane euro, mai
mult decât dublã comparativ cu
anul 2014 (284 milioane euro) ºi în
creºtere cu 6% faþã de 2018;
n În anul 2019 valoarea totalã a

tranzacþiilor a crescut cu 6% faþã de
anul precedent ºi cu 14% faþã de
anul 2017;
n Ponderea cea mai semnificativã

din totalul de 642 milioane euro au
reprezentat-o apartamentele (61%
din total);
n Preþul mediu pe metru pãtrat al

apartamentelor tranzacþionate în
anul 2019 a fost de 1.362 euro/mp,

cu 5,83% mai mare faþã de preþul
mediu pe metru pãtrat înregistrat
în anul 2018 (1.287 euro/mp).
n 70% dintre cumpãrãtori provin

din judeþul Cluj, pe când puþin pes-
te 28% vin din alte judeþe ale þãrii,
iar sub 2% provin de peste graniþe.

Sursa: Ghidul Tranzacþiilor Imobi-

liare (Cluj-Napoca, 2019, Veridio &

Primãria Municipiului Cluj-Napoca)

Cum va arãta piaþa imobiliarã
post pandemie? Probabil cã mult
mai legatã de calitatea vieþii oferite
în interiorul proiectelor imobiliare,
nu doar de proximitatea faþã de
clasicele - ºcoalã, job, magazine,
transport în comun.

Poate cã se va dovedi cã lucratul
de acasã nu rãspunde tuturor ne-
voilor, iar o soluþie ar fi crearea unui
spaþiu de lucru ("office") care poate
fi folosit de toþi locuitorii din an-
samblu.

Poate cã se va dovedi cã mersul la
distanþã pentru divertisment nu
este întotdeauna oportun, iar solu-
þia ar fi crearea unor spaþii de recre-
ere ºi divertisment local pentru co-
munitatea dintr-un proiect reziden-
þial.

Poate cã se va dovedi cã partea
de socializare din dezvoltarea co-
piilor ºi tinerilor este mult mai im-
portantã decât credeam ºi cã ame-
najarea unor spaþii comune pentru
activitãþi creative ºi educative pot
dezvolta viitorul comunitãþii.

ªi poate vom realiza cã transpa-
renþa tranzacþiilor nu doar cã nu
face rãu pieþei imobiliare, ci dimpo-
trivã, o ajutã sã se dezvolte pe baze
solide ºi sã creascã chiar mai rapid
decât se aºtepta oricine, aºa cum
ne-a dovedit Cluj-Napoca în ultimii
7 ani.
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"Este o schimbare
profundã de paradigmã:

de la biroul sau ºcoala «ca
acasã» la... casa - ca birou,
ca ºcoalã, ca loc din care
facem cumpãrãturi ºi în

care ne asigurãm
divertismentul. Încã nu

putem anticipa care dintre
aceste schimbãri ºi în ce

mãsurã se vor
permanetiza ºi dupã

încheierea pandemiei".
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