
CUSHMAN & WAKEFIELD ECHINOX:

86,6%dinstocul
autohtondelocuinþe
suntcomuniste

D
oar 1,22 milioane
de locuinþe noi,
adicã 13,4% din
stocul total de
unitãþi locative cal-
culat de Institutul

Naþional de Statisticã, au fost cons-
truite în ult imii 30 de ani
(1990-2019), în þara noastrã, aratã
specialiºtii de la Cushman & Wake-
field Echinox. Astfel, aceºtia subli-
niazã cã stocul rezidenþial este alc-
ãtuit preponderent din aparta-
mente construite în regimul comu-
nist, având, în cele mai multe cazu-
ri, un grad redus de confort, potrivit
unei analize a companiei de
consultanþã imobiliarã.

Cercetarea citatã evidenþiazã: "În
doar trei judeþe ponderea locuinþe-

lor construite în ultimii 30 de ani
depãºeºte pragul de 20% - Con-
stanþa (22,1%), Cluj (22%) ºi Sucea-
va (21,4%), la polul opus situâ-
ndu-se judeþele Teleorman (5,6%),
Hunedoara (5,6%) ºi Caraº-Severin
(4,1%), unde stocul rezidenþial este
dominat într-o proporþie covârºitoa-
re de locuinþe construite în urmã cu
peste 30 de ani.

La nivel regiunii Bucureºti-Ilfov,
ponderea locuinþelor construite în
perioada 1990-2019 este de 16,8%,
cu o diferenþã semnificativã între
Capitalã (10,3%) ºi judeþul Ilfov
(46,1%), situaþie ce ilustreazã un
apetit ridicat pentru extinderea
oraºului în localitãþi limitrofe, pre-
cum Popeºti Leordeni, Chiajna, Bra-
gadiru sau Voluntari. În cifre abso-

lute, atât în Bucureºti, cât ºi în jude-
þul Ilfov, au fost construite câte
90.000 de locuinþe, de-a lungul
ultimilor 30 de ani.

Dupã Bucureºti ºi Ilfov, cele mai
mari pieþe rezidenþiale de-a lungul
ultimilor 30 de ani au fost Cluj
(77.074 de locuinþe noi), Constanþa
(66.645 unitãþi), Iaºi (59.948), Suce-
ava (58.557) ºi Timiº (48.714) ".

Mihaela Panã, Partner Residential
Agency, Cushman & Wakefield
Echinox, aratã: "În ciuda dezvoltãrii
susþinute din ultimii 4-5 ani, piaþa
rezidenþialã din România rãmâne
sub-dezvoltatã, stocul locativ fiind
în continuare dominat de aparta-
mentele vechi, care în cea mai
mare parte au suprafeþe mici, un
deficit de locuri de parcare ºi o cali-

tate scãzutã a construcþiei pe zona
de instalaþii ºi spaþii comune. În zo-
nele cu o evoluþie economicã mai
bunã, precum Bucureºti, Cluj, Iaºi,
Constanþa, Timiº sau Sibiu, ponde-
rea locuinþelor noi este peste me-
dia naþionalã, dar ºi în aceste judeþe
încã este loc suficient de dezvolta-
re, în vederea îmbunãtãþirii condi-
þiilor de trãi. În plus, ºi alte judeþe,
precum Bihor, Dolj sau Prahova,
prezintã indicatori demografici ºi
macroeconomici pozitivi ºi un
deficit de locuinþe noi, astfel cã au
un potenþial bun de dezvoltare
rezidenþialã".
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