
România - o destinaþie
importantã pentru
reþelele internaþionale
de retail
Cushman & Wakefield Echinox: Circa 600.000 mp de spaþii de retail se
aflã în diferite stadii de construcþie, urmând sã fie livraþi în 2023-2025

R
omânia rãmâne o destinaþie im-
portantã ºi pentru reþelele de
retail internaþionale, astfel cã,
pe lângã extinderea la nivel na-
þional a celor existente deja pe
piaþa localã, anul 2022 a marcat

ºi intrarea în Romania a mai multor branduri
noi, cum ar fi Primark, Tedi sau Halfprice,
ne-au transmis reprezentanþii Cushman &
Wakefield Echinox.

Potrivit specialiºtilor citaþi , aproape
600.000 de metri pãtraþi de spaþii de retail se
aflã în diferite stadii de construcþie, acestea
urmând sã fie livraþi în perioada 2023-2025.
Aproximativ 40% din aceastã suprafaþã ar
putea fi construitã pânã la finalul anului,
conform datelor comunicate de dezvoltato-
ri. Prime Kapital - MAS Real Estate, NEPI Roc-
kcastle, Scallier, AFI Europe sau Oasis rãmân
printre cei mai activi dezvoltatori de astfel

de proprietãþi pe termen scurt ºi mediu, fapt
ce aratã cã piaþa localã rãmâne atractivã
chiar ºi în condiþiile presiunilor macroeco-
nomice.

Apetitul general pentru consum al români-
lor a încurajat noi retaileri precum Primark,
Popeyes, TEDi sau HalfPrice sã intre în
România ºi sã-ºi deschidã primele magazine
în 2022.

Reprezentanþii Cushman & Wakefield Echi-
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nox sublinazã cã au fost livraþi anul trecut
aproximativ 100.000 de metri pãtraþi de spa-
þii de retail, 80% reprezentând parcuri de re-
tail, Bucureºti, Timiºoara, Piteºti, Turda, Baia
Mare, Slatina, Miercurea Ciuc fiind printre
oraºele care au beneficiat de astfel de inve-
stiþii. Livrãrile vor creºte semnificativ în
2023, în condiþiile în care, în present, peste
230.000 de metri de pãtraþi spaþii de retail
aflaþi în construcþie au ca termen de livrare
finalul anului, reprezentând un maxim al ul-
timilor ºase ani. Potrivit datelor companiei
de consultanþã imobiliarã, în ultimul trime-
stru din 2022 au fost livrate proiecte de reta-
il cu o suprafaþã cumulatã de 20.000 de me-
tri pãtraþi. Stocul de spaþii de retail la nivel
naþional se situa la finalul anului trecut la ni-
velul de 4,2 milioane mp, din care 56%
reprezintã facilitãþi de tip mall, 38% parcuri
de retail ºi 6% galerii comerciale.

Dupã o perioadã de câþiva ani în care aten-
þia dezvoltatorilor a fost cãtre parcurile de
retail, acestea din urmã cumulând peste
80% din noile livrãri, în urmãtorii trei ani ac-
tivitatea de dezvoltare va fi dominatã de

proiectele de tip mall, ce reprezintã mai
mult de 60% din totalul spaþiilor noi estima-
te a fi construite pânã în 2025 la nivel
naþional.

Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency
Cushman & Wakefield Echinox, aratã: "Anul
2022, dar ºi planurile pe care dezvoltatorii le
au pentru urmãtorii trei ani, reprezintã încã
o dovadã cã retailul tradiþional va continua
sã ocupe un loc esenþial în peisajul imobi-
liar, în primul rând pentru cã mall-urile, par-
curile de retail sau galeriile comerciale nu

mai înseamnã doar un loc în care poþi face
cumpãrãturile. Acestea asigurã ecosistemul
perfect pentru brandurile noi care doresc sã
intre pe piaþã, dar ºi pentru ca cele prezente
deja sã îºi adapteze politicile de vânzãri la
modificãrile de consum ale clienþilor. De
asemenea, clienþii au acces imediat la pro-
dusele pe care ºi le doresc, în timp ce dez-
voltãrile de astfel de proiecte contribuie di-
rect ºi indirect la bunãstarea comunitãþii
prin investiþiile în infrastructurã realizate,
prin crearea de locuri de muncã, dar ºi prin
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Proiect Oraº
Suprafaþa

(mp)
Dezvoltator

Prima Shopping Center Sibiu 70.000 Oasis Consulting

Promenada Craiova Craiova 63.700 NEPI Rockcastle

Mall Moldova Iaºi 53.700 Prime Kapital - MAS RE

Argeº Mall Piteºti 51.300 Prime Kapital - MAS RE

Promenada Mall extindere Bucureºti 34.000 NEPI Rockcastle

AFI Arad Arad 29.400 AFI Europe

Alba Iulia Mall Alba Iulia 29.000 Prime Kapital - MAS RE

IMGB Value Center Bucureºti 28.000 Prime Kapital - MAS RE



taxe ºi impozite."
Potrivit consultanþilor de la JLL, stocul de

centre comerciale si parcuri de retail din
România se ridicã la 3.887.800 mp, din care
1.245.800 mp în Bucureºti-Ilfov. În trimestrul
al patrulea din 2022, yield-urile pentru cen-
trele comerciale s-au menþinut.

CBRE: România - printre

cele mai competitive þãri

din Europa Centralã ºi de

Est în ceea ce priveºte

piaþa de retail
România se numãrã printre cele mai com-

petitive þãri din Europa Centralã ºi de Est în
ceea ce priveºte piaþa de retail, susþin ana-
liºtii din cadrul CBRE. Dezvoltarea amplã a
spaþiilor comperciale, dar ºi apetitul crescut
al românilor pentru cumpãrãturi au încura-
jat noi companii din diverse industrii sã se
extindã sau sã intre pe piaþa localã, potrivit
CBRE România.

Anul trecut, 17 noi branduri au intrat pe
piaþa din România, iar cei mai mulþi au ales
Bucureºtiul ca primã locaþie din þarã, pentru
deschiderea magazinelor. Carmen Ravon,
Head of Retail Occupier CEE, CBRE, menþio-
neazã: " Dupã un an 2022 extrem de bun
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Proiecte livrate în 2022 (selecþie)

Proprietate Locaþie
Suprafa-
þã (mp)

Proprietar/
Dezvoltator

Colosseum Mall extension Bucureºti 16.500 Colosseum Mall

Funshop Park Timiºoara Timiºoara 10.800 Scallier

Supernova Piteºti extension Piteºti 9.000 Supernova

Funshop Park Turda Turda 9.000 Scallier

Lemon Retail Park Bucureºti 7.700 Synergy

Greenfield Plaza Bucureºti 6.700 Impact

Family Market Miroslava Miroslava (Iaºi) 6.600 Iulius Group

Slatina Retail Park (extension) Slatina 6.600 Mitiska - Squaretime

Turnu Mãgurele Retail Park Turnu Mãgurele 6.000 Cometex

Nest Miercurea Ciuc (extension) Miercurea Ciuc 6.000 RC Europe

Family Market Bucium Bucium (Iaºi) 5.500 Iulius Group

Baia Mare Value Center (extension) Baia Mare 4.200 Prime Kapital – MAS RE

Roman Value Center (extension) Roman 3.400 Prima Kapital – MAS RE

Proiecte de retail cu livrare în 2023-2025 (selecþie)

Proprietate Locaþie
Suprafaþa

(mp)
Proprietar/Dezvoltator

Prima Shopping Center Sibiu 70.000 Oasis Consulting

Promenada Craiova Craiova 63.700 NEPI Rockcastle

Mall Moldova Iaºi 53.700 Prime Kapital - MAS RE

Arges Mall Piteºti 51.300 Prime Kapital - MAS RE

Promenada Mall (extindere) Bucuresti 34.000 NEPI Rockcastle

AFI Arad Arad 29.400 AFI Europe

Alba Iulia Mall Alba Iulia 29.000 Prime Kapital - MAS RE

IMGB Value Center Bucureºti 28.000 Prime Kapital - MAS RE

Shopping Park Pitesti Piteºti 22.500 Mitiska - Squaretime

Braºov Value Center Braºov 19.800 Prime Kapital - MAS RE
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pentru retail, cu rezultate care depãºesc ni-
velul înregistrat în 2019, an de referinþã pen-
tru industrie, piaþa îºi continuã evoluþia fire-
ascã ºi intrã în planurile unor retaileri inter-
naþionali, dar ºi noi dezvoltatori pe piaþã,
aceºtia fiind însã niºaþi pe segmentul de par-
curi de retail. În plus, apar noi oportunitãþi
pe piaþã ºi pentru dezvoltatori, þinând cont
cã spaþiile comerciale disponibile sunt în
marea majoritate închiriate, rata de neocu-
pare fiind de 3% în malluri ºi chiar mai micã
în parcurile de retail".

În acest an, jucãtorii din retail sunt sfãtuiþi
sã aibã în vedere trei factori principali, potri-
vit CBRE:

- Integrarea standardelor ESG în proiecte
noi sau renovate;

- Extindere strategicã bazatã pe analizã;
- Tehnologia ºi strategia omnichannel

cresc cifra de afaceri .
"Douã tendinþe care sunt deja în plinã de-

sfãºurare trebuie, de asemenea, sã fie luate
în calcul. În primul rând, dezvoltarea
oraºelor mai mici, regional, care merge

mânã în mânã cu dezvoltarea parcurilor de
retail, un produs foarte apreciat de investi-
tori ºi dezvoltatori. În al doilea rând, reduce-
rea suprafeþelor hipermarketurilor care îºi
propun sã devinã mai eficiente pe spaþiul
ocupat, o oportunitate ºi pentru proprietarii
de centre comerciale, care dispun de spaþiu
liber extrem de limitat, ºi care astfel pot ob-
þine GLA (suprafaþa brutã închiriabilã) supli-
mentarã pentru noi chiriaºi", a adãugat
Carmen Ravon, Head of Retail Occupier CEE,
CBRE.

Stocul spaþiilor moderne de retail din
România au înregistrat, anul trecut, un vo-
lum total de aproximativ 4,08 milioane mp,
dupã ce anul trecut au fost inaugurate 11
noi parcuri de retail. Livrãrile anuale se ridi-
cã la 86.700 mp închiriabili, din care Bucu-
reºtiul a atras 41%, cu trei spaþii de retail
nou construite, în timp ce marea majoritate
a spaþiilor au fost dezvoltate în oraºe mici,
dar p las ate s tr ategi c î n ap r o p i er ea
capitalelor de judeþ precum Iaºi, Timiºoara
sau Craiova.
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Centre comerciale aflate în faza de construcþie
ºi cu livrare aºteptatã pentru 2023
(selecþie peste 10.000 m2)

Proiect Oraº Dezvoltator
Suprafaþa

închiriabilã
(m2)

Promenada Mall Craiova Craiova NEPI Rockcastle 63.700

Prima Shopping Center Sibiu, faza 2 Sibiu Oasis Retail Development &
Consulting si Supernova 56.000

AFI Retail Park Arad Arad AFI Europe 29.400

Alba Iulia Mall Alba-Iulia Prime Kapital si MAS REI 28.900

Extindere Iulius Mall Suceava Suceava Iulius Group ºi Atterbury
Europe 14.000

FunShop Park Mosnita Nouã Timiº Scallier 10.600
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