
ANALIZÃ BLITZ:

Locuim în cele mai
mici case din Europa

P
andemia de corona-
virus a impus petre-
cerea unui timp mai
îndelungat în pro-
priile locuinþe, astfel
încât, la nivel mon-

dial, oamenii au acordat mai
multã atenþie spaþiului în care lo-
cuiesc. Situaþia locuinþelor din Ro-
mânia era problematicã încã din
anii 2000-2010, în þara noastrã lo-
cuinþele fiind cele mai mici ºi mai
aglomerate din Europa, iar stiua-
þia nu pare sã se fi schimbat
foarte mult în ultimul deceniu,
potrivit unei analize efectuate de
agenþia imobiliarã Blitz.

Potrivit Institutului Naþional de
Statisticã, la nivelul anului 2019,
suprafaþa locuinþelor noi livrate în
România a fost cea mai micã din
ultimii 20 de ani: 63 mp. Mulþi ti-
neri, grosul cumpãrãtorilor de lo-
cuinþe noi, s-au orientat cãtre
programul Prima Casã care plafo-
neazã bugetul de achiziþie a unei
case noi, prin urmare dezvoltato-

rii au construit locuinþe conform
bugetul aprobat de program, re-
ducând suprafeþele.

Astfel, dacã acum 10 ani, în timp
ce suprafaþa medie în EU28 era
de 42,56 mp per locatar, România
înregistra cel mai scãzut indicator
de locuire la capitolul suprafaþã
per capita, de 20 mp. În prezent,
acest indicator este ceva mai
mare, dar în continuare românii
locuiesc în cele mici ºi cele mai
aglomerate locuinþe, la o valoare
medie de 24 mp de spaþiu de lo-
cuit de persoanã.

La nivelul Uniunii Europene, cea
mai mare valoare a acestui indi-
cator o are Cipru ºi cea mai micã -
România, iar diferenþa dintre aces-
tea este de 34 de mp, conform
analizei Blitz. În topul þãrilor cu
valori peste medie se aflã Franþa
(53 mp), Germania (53) ºi Dane-
marca (77 mp).

Suprafaþa locuinþei per membru
de familie este principalul indica-
tor al confortului unei locuinþe.

Acest confort este dat de suprafa-
þa totalã (m2) raportat la numãrul
de locatari.

Explicaþia ar putea fi suprafaþa
medie a unei locuinþe, raportatã
la numãrul de locatari, care este
de 102,3 mp la nivelul întregii
Uniuni Europene. Suprafaþa me-
die utilã a unei locuinþe variazã
de la 46,9 mp în România la 156,4
mp în Cipru.

Rata de Aglomerare a
Locuinþelor

Suprafeþele mici ale locuinþelor
dau ca rezultat o ratã de supraa-
glomerare mare. În România ace-
asta este de 52,3%, cea mai mare
dintre þãrile Uniunii, depãºind de
trei ori media de 16,9%, potrivit
Eurostat. România este urmatã la
acest capitol de Polonia (44,2%) ºi
Bulgaria (43,3%).

Rata de supraaglomerare este
definitã ca procentul populaþiei
care trãieºte într-o locuinþã supra-

aglomeratã, iar o persoanã este
consideratã cã trãieºte într-o casã
supraaglomeratã, dacã aceasta
nu are la dispoziþie un numãr mi-
nim de camere egal cu o camerã
per cuplu în gospodãrie, o came-
rã pentru fiecare persoanã în
vârstã de 18 ani, sau, mai mult, o
camerã per pereche de persoane
singure de acelaºi sex între 12 ºi
17 ani; o camerã pentru fiecare
persoanã cu vârsta cuprinsã între
12 ºi 17 ani, care nu este inclusã
în categoria anterioarã; o camerã
pentru perechea de copii sub 12
ani.

Cãtãlin Priscorniþã, CEO al agen-
þiei imobiliare Blitz, ne-a declarat:
"În special în ultimul an, în perioa-
da pandemiei, românii au devenit
mult mai conºtienþi de importan-
þa confortului în spaþiul de locuit.
Fiind puºi în faþa unei noi realitãþi
în care munca de acasã a devenit
normã, mulþi au realizat cã ac-
tuala locuinþã nu poate satisface
aceste noi nevoi, iar astfel a apa-
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Cãtãlin Priscorniþã a explicat: "Legea nu a mai
fost actualizatã de mult timp ºi nu sunt luate

în calcul dotãri care, în ultima vreme au
devenit un standard de confort, cum ar fi

centrala termicã muralã sau electrocasnicele
mari de tipul maºina de spãlat vase sau

uscãtorul de haine. De fiecare datã când ne
consiliem clienþii în alegerea locuinþei potrivite,
le atragem atenþia asupra faptului cã alegerea

unei locuinþe este un proces complex, iar
partea esteticã trebuie sã se îmbine armonios
cu cea funcþionalã, pentru a sigura un confort

optim pentru locatari."



rut necesitatea orientãrii cãtre un
spaþiu mai mare. Din solicitãrile
primite la agenþie, putem spune
cã aceastã tendinþã se va menþine
ºi pe viitor".

Suprafaþa Minimã
Necesarã

Pornind de la aceste realitãþi, o
Strategie Naþionalã a Locuirii care
sã stipuleze suprafeþe minime de
locuire a fost mai mult decât ne-
cesarã, conform agenþiei Blitz.

Reprezentanþii Blitz susþin cã
toþi arhitecþii din România trebuie
sã þinã cont de Legea Locuinþei
(Legea nr 114/1996), care preve-
de tipurile de locuinþe, iar în ane-
xa legii existã stipulate suprafeþe-
le MINIME pentru fiecare funcþiu-
ne în parte - camerã de zi (living),
loc de luat masa, bucãtãrie, dor-
mitoare ºi spaþii de depozitare.

"Astfel, conform tabelului pre-
luat din aceastã anexã, se poate
observa cã suprafeþele nu sunt
conforme standardelor contem-
porane la care se aºteaptã majori-

tatea, ci sunt suprafeþe MINIME în
funcþie de spaþiu, ºi de numãrul
de persoane din care este com-
pusã familia", aratã analiza agen-
þiei imobiliare.

Totodatã, datele Blitz aratã cã la
aceste suprafeþe minime ar trebui
adãugate spaþiile de depozitare
sau cele adiþionale pe care vrem
sã le adãugãm fiecãrei camere.

De exemplu, dacã vrem ºi un bi-
rou în dormitor ar trebui sã adãu-
gãm spaþiul aferent biroului (2 m)
la suprafaþa minimã, un dressing
adaugã ºi el un necesar de spaþiu
de 2-3 mp, o zonã de luat masa în
zona de living cere, de asemenea,
un spaþiu suplimentar.

Cãtãlin Priscorniþã a explicat:
"Legea nu a mai fost actualizatã
de mult timp ºi nu sunt luate în
calcul dotãri care, în ultima vreme
au devenit un standard de con-
fort, cum ar fi centrala termicã
muralã sau electrocasnicele mari
de tipul maºina de spãlat vase
sau uscãtorul de haine. De fiecare
datã când ne consiliem clienþii în
alegerea locuinþei potrivite, le

atragem atenþia asupra faptului
cã alegerea unei locuinþe este un
proces complex, iar partea esteti-
cã trebuie sã se îmbine armonios
cu cea funcþionalã, pentru a sigu-
ra un confort optim pentru loca-
tari."

Ca regulã generalã stabilitã prin
lege, fiecãrei persoane ar trebui
sã-i revinã un volum de locuit de
circa 15 metri cubi, prin lege re-
glementându-se inclusiv înãlþi-
mea încãperilor care trebuie sã fie
de minimum 2,55 metri. În privin-
þa holurilor, spaþiilor de circulaþie,
acestea trebuie sã aibã o lãþime
de minim 1,20 metri.

Agenþia imobiliarã Blitz îi sfãtu-
ieºte pe cei care sunt în cãutarea

unei noi locuinþe sau cei care au
în plan sã construiascã o locuinþã
sã se orienteze cãtre spaþii mai
generoase care sã asigure confor-
tul minim, þinând cont de supra-
feþele minime pentru numãrul
membrilor de familie care vor lo-
cui în noua locuinþã.

Analiza susþine cã la nivel glo-
bal, este imperios necesar sã se
construiascã noi locuinþe ºi o
regândire a planurilor ºi a spaþii-
lor locuinþelor astfel încât acestea
sã asigure un confort mai mare.
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Agenþia imobiliarã Blitz îi sfãtuieºte pe cei
care sunt în cãutarea unei noi locuinþe sau

cei care au în plan sã construiascã o
locuinþã sã se orienteze cãtre spaþii mai

generoase care sã asigure confortul minim,
þinând cont de suprafeþele minime pentru

numãrul membrilor de familie care vor locui
în noua locuinþã.


