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Economy/Investment
Economy 
The negative economic environment has affected the Romanian 
export performance in recent months after a year of strong 
rebounds. The Romanian economy, suffering as well from stringent 
fiscal austerity measures and a tight credit market, was pushed back 
into recession in the first quarter of the year and thus the 
commensurate slowdown of the growth of imports y/y despite 
sharply higher prices for oil on world markets.  

Continued recovery is still forecasted for 2012–13, but at a very 
modest pace, with revised estimates falling back to 1.0%.  
Accelerated growth should take place beyond, as consumer and 
business confidence rebuilds and exports regain strength, albeit at a 
lesser pace than that in 2011. 

Amid the turmoil in international capital markets due to the Eurozone 
sovereign debt crisis and a slack domestic economy, foreign direct 
investment in Romania remains subdued. FDI in January–May 
amounted to EUR 465 million, down 45.2% from the level of that of 
a year earlier. FDI covered 24.2% of the current account deficit in 
the first five months of the year, compared with 34.4% in the same 
period of 2011. (IHS Global Insight, Country Report July 2012) 

The discord between the president and prime minister over the last 
two months reflects the lack of maturity of the Romanian political 
system. A referendum to impeachment the Romanian President was 
ruled invalid on the 29th July. However, further political turmoil is 
expected until November 2012 when the parliamentary elections are 
set. 

GDP Growth (%)                                                   

 
Source/ Sursa: IHS Global Insight, July  2012 Country  Report 

 

Investment 
The investment activity registered in Q2 2012 comprised of a joint-
venture agreement and land acquisitions for projects in the retail 
sector. The most notable transaction was the joint venture between 
New Europe Property Investors (NEPI) and Michael Topolinski for 
the acquisition of the Vulcan industrial platform in Bucharest with the 
intention to develop a strip mall anchored by a hypermarket and 
several larger tenants.  

Although the debt markets remained significantly restricted, we have 
witnessed in Q2 2012 two important financing agreements 
concluded, both for development. Portland Trust announced the 
start of their new office project in Bucharest, Floreasca Park, with 
financing agreed with BCR (part of Erste Group).  

Another project that obtained development financing is Ploiești 
Shopping City, a joint venture between NEPI and Carrefour 
Property. The financing agreement was signed with BRD (part of 
Société Générale). Both projects are significantly pre-let and this 
recent financing activity confirms that new loans are available, but 
only for proven, prime institutional stock with a dominant position.  

CPI Evolution (%) 

 
Source/ Sursa: IHS Global Insight,  July  2012 Country  Report 
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Economie/Investiţii
Mediul economic 
Instabilitatea economică regională din ultimele luni  a afectat 
performanțele economice de export ale României, după o revenire a 
exporturilor  ce a marcat întreg parcursul anului 2011.  Economia 
românească, afectată și ea de măsurile de austeritate fiscală și o 
piață restrânsă a creditelor, a intrat din nou în recesiune în primul 
trimestru al anului 2012, dar pe de altă  s-a înregistrat o încetinire a 
creșterii anuale a  importurilor  în ciuda creșterii bruște a prețurilor la 
petrol pe piețele internaționale.   

O continuă revenire a creșterii economice va caracteriza perioada 
2012-2013,  dar într-un ritm mai lent, creșterea economică  pe 
termen scurt  fiind estimată la numai 1,0%. Cu toate acestea, o 
creștere economică mai accelerată este așteptată pe termen mediu, 
ca urmare a creșterii consumului, a încrederii în mediul de afaceri și 
a revenirii exporturilor, dar la o scara mai mică decât în anul 2011.  

Pe fondul turbulenţelor de pe pieţele internaţionale de capital, ca 
urmare a crizei datoriei suverane din zona euro şi o economie locală 
cu rezultate mai slabe decât cele prognozate, fluxul investițiilor 
străine în România rămâne destul de mic. În primele 5 luni ale 
anului 2012, volumul investiției străine în România este estimat la 
465 milioane euro, cu 45,2% mai mic decât perioada similară a 
anului 2011.  Investiția străină a acoperit doar 24,2% din deficitul de 
cont curent în primele 5 luni ale anului, comparativ cu 34,4% în 
aceeași perioadă a anului trecut.(IHS Global Insight, Raport de 
Ţară, iulie 2012) 

Neînțelegerile din ultimele  2 luni dintre președinte și noul prim 
ministru reflectă lipsa de maturitate a clasei politice românești. 
Suspendarea președintelui supusă unui referendum pe data de 29 
iulie 2012 nu  a fost validată ca urmare a lipsei de cvorum. În 
continuare, România va fi marcată de instabilitate politică, cel puțin 
până la organizarea alegerilor parlamentare din noiembrie 2012. 

 
 

 

 

 

Mediul de investiţii 
Activitatea investițională înregistrată în T2 2012 este alcătuită dintr-
un parteneriat de tip joint-venture și din tranzacții de terenuri.  
Notabilă este  asocierea dintre fondul de investiții New Europe 
Property Investors (NEPI) și Michael Topolinski în vederea 
achiziționării platformei industriale Vulcan din vestul Bucureștiului cu 
intenția de a dezvolta un retail park de proximitate ancorat de un 
hypermarket și alți câțiva retaileri care funcționează pe suprafețe 
mari. 

Deși piața finanțării ramâne în continuare limitată, în T 2012 am 
asistat la semnarea a două contracte de finanțare, ambele pentru 
dezvoltări de proiecte imobiliare. Portland Trust a demarat lucrările 
de construcție la proiectul de birouri Floreasca Park, în București, în 
urma finanțării obtinute de la BCR (parte din grupul Erste). 

Un alt proiect care a atras finanțare pentru dezvoltare este Ploiești 
Shopping City, deținut  de NEPI în parteneriat cu Carrefour 
Property. Acordul de finanțare a fost semnat cu BRD (parte din 
grupul Société Générale).  Ambele proiecte au un grad mare de pre-
închiriere  și  semnarea acestor contracte de finanțare  confirmă 
interesul băncilor de a susține numai  acele proiecte  care au 
fundamente economice sustenabile, dezvoltate la standarde 
instituţionale, cu poziții dominante pe piață. 

Yield / 
Randament 

Office / 
Birouri 

Shopping 
Centers/Centre 

Comerciale 

Industrial / 
Spatii 

industriale 
Q2 2012 8.00% 8.25% 9.50 - 10.00% 

 
Sursa/ Sursa: Jones Lang LaSalle 
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Office Market
Supply 
In Q2 2012 the Unicredit Tiriac Bank’s headquarter was completed 
on Expozitiei Blvd, a 14,000 m2 office development in which  the 
bank consolidated a few of its operations, including its headquarters. 
Including this new opening, new supply in H1 2012 reached only 
24,600 m2, with an additional 68,000 m2 underway for delivery by 
year end. A couple of new projects were formally announced in Q2 
2012: Floreasca Park developed by Portland Trust (37,000 m2) 
already 60% pre-leased and The Mark to be developed by the 
Austrian investment fund S IMMO AG. 

Stock and Vacancy Evolution 

 
Source/ Sursa: Jones Lang LaSalle 

 
Demand 
Despite the global recession and local political instability, the office 
market has recorded encouraging results. The quarterly office take-
up, including renewal/renegotiations is estimated at 72,700 m2. This 
represents a 34.8% q-o-q increase. The new take-up only is 
estimated at 58,700 m2 with pre-leasing capturing 42.3% from the 
Q2 2012 activity. By geography 4 submarkets attracted 78% of the 
new take-up (excluding renewals): Floreasca BV Corridor (37.8%), 
Pipera City (17%), West (13.2%) and Center North &CBD (10%).  

Demand is mainly driven by large important pre-leases. If we 
consider the new take-up activity in H1 2012 in the region of 
108,000 m2, pre-leases represent 44% of this volume. This trend will 
continue, but most probably on a lower scale, while we do not 
foresee any other pre-leases of +20,000 m2 to be concluded in the 
market by year end. 

Rents 
Prime headline rents are quoted between €19 -19.5 /m2/month. No 
changes were reported q-o-q for prime rents but we have witnessed 
a softening of the incentive packages. The overall vacancy rate (for 
Class A & B) further increased to 17% (including TCI). By far, the 
lowest vacancy rate is recorded along the Floreasca BV Corridor, 
with the highest still recorded in Pipera North. In addition to the 
prime rents, secondary rents will become of increased importance, 
in so-called “secondary areas” of the city, due to a shortage of new 
office development in Bucharest’s CBD. 

Forecast 
We estimate future supply in 2012 to reach 68,000 m2, although two 
large schemes already have uncertain delivery dates due to legal 
issues or a lack leasing activity. Looking forward, the 2013 pipeline 
is currently estimated at 130,000 m2 (34% pre-let) with the 2014 
pipeline consisting of potentially smaller- to medium-sized office 
schemes or projects for which delivery will slip from 2013 into 2014. 
Demand will be driven by the consolidation process of larger 
multinational occupiers, a process already started by Petrom, 
Oracle, Raiffeisen Bank and Unicredit Tiriac Bank. Vacancy will 
begin to decrease, and is expected to enter into the single digits at 
the beginning of 2013. Rents in the CBD will remain stable with a 
potentially mild increase, but with the lack of new class A supply 
there is an expectation that incentives will harden for the best space. 

Quarterly New Take-Up Evolution 

 
Source/ Sursa: Jones Lang LaSalle 
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Piața spațiilor de birouri
Oferta 
În T2/ 2012 a fost finalizat noul sediu al băncii UniCredit Ţiriac, un 
imobil de 14.000m2, în care grupul italian şi-a mutat  câteva dintre 
operaţiunile locale, inclusiv sediul central. Cu această nouă deschidere, 
stocul finalizat în S1/ 2012 abia a atins nivelul de 24.600m2, iar 
aproximativ 68.000m2 urmează a se finaliza în cea de-a doua parte a 
anului în curs. În acest trimestru am asistat la lansarea oficială a două 
proiecte: Floreasca Park dezvoltat de către Portland Trust (37.000m2) 
care are deja un grad de pre-închiriere de 60% precum şi proiectul The 
Mark al fondului de investiţii austriac S Immo AG. 

 Office Rents by Submarkets, Q2 2012 
 
Source: Jones Lang LaSalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source/ Sursa: Jones Lang LaSalle 

 
Cererea 
În ciuda recesiunii economice globale şi a instabilităţii politice locale, 
piaţa spaţiilor de birouri a înregistrat rezultate încurajatoare. Preluarea 
trimestrială de spaţii de birouri (inclusiv contracte de renegociere /re-
închiriere) este estimată la 72.700m2. Aceasta reprezintă o creştere de 
34.8% faţă de T1/2012. În cazul în care considerăm doar contractele 
noi de închiriere finalizate în T2/ 2012, atunci suprafaţa este estimată la 
58.700m2, din care 42.3% sunt contracte de pre-închiriere. În funcţie de 
zona geografică, 4 zone au atras 78% din cererea nouă de spaţii de 
birouri: Floreasca-BV (37.8%), Pipera City (17%), Vest (13.2%) şi 
Centru-Nord (10%). 

Preluarea de spaţii de birouri este susţinută de contractele de pre-
închiriere. Din totalul de 108.000m2 tranzacţionaţi în S1/ 2012, au fost 
semnate contracte de pre-închiriere pentru aproximativ 44% din totalul 
acestei suprafeţe. Acest trend se va menţine şi în S2/ 2012, dar la o 
scară mai mică, având în vedere că nu se mai aşteaptă semnarea altor 
contracte de pre-închiriere pentru suprafeţe mari (peste 20.000m2). 

Chirii 
Chiriile contractuale prime pentru spații de birouri sunt cotate între 19-
19.5 euro/m2/lună. Nu a fost înregistrată nicio modificare trimestrială a 
chiriilor prime, însă asistăm la o micşorare a stimulentelor financiare. 
Rata totală de neocupare (spaţii de clasă A&B) a crescut până la 17% 
(incluzând TCI). De departe, cea mai mică rată de neocupare se 
înregistrează în coridorul Floreasca-BV, în timp ce recordul negativ este 
raportat în zona Pipera Nord. O importanţa din ce în ce mai mare se 
acordă evoluţiei chiriilor din aşa numitele zone secundare de afaceri, 
având în vedere numărul mic de proiecte din zona centrală de afaceri, 
cea care determină evoluţia chiriilor prime. 

Previziuni 
Estimăm că până la sfârşitul anului se vor finaliza încă 68.000m2, cu 
menţiunea că există un grad de incertitudine în cazul unor proiecte mari 
fie din cauza unor acţiuni legale, fie din lipsa activităţii de închiriere. În 
ceea ce priveşte oferta anului 2013 aceasta este estimată la 130.000m2 
(34% deja pre-închiriată) în timp ce oferta anului 2014 este compusă 
din proiecte de talie mică şi mijlocie sau proiecte a căror finalizare poate 
fi amânată din 2013 în 2014. Cererea de spaţii de birouri va fi 
influenţată de procesele de consolidare ale marilor companii 
multinaţionale, proces deja demarat de companii precum Petrom, 
Oracle, Raiffeisen Bank şi UniCredit Ţiriac Bank. Rata de neocupare va 
avea un trend descrescător, însă ne aşteptăm ca valori sub 10% să fie 
raportate abia la începutul anului 2013. Chiriile prime, din zona centrală 
de afaceri (CBD) vor ramâne la acelaşi nivel cu un trend de uşoară 
creştere în S2/ 2012, dar având în vedere lipsa unei oferte noi de spaţii 
de birouri de clasă A în CBD, se aşteaptă ca pachetul stimulentelor 
financiare să devină din ce în ce mai mic. 

Office Property Clock, Q2 2012 

 
Source/ Sursa: Jones Lang LaSalle 
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Retail Market
Supply 
As already announced, we have witnessed in Q2 2012 the opening of Palas 
Iasi. The shopping centre is part of a large scale downtown mixed-use 
scheme, being 97% leased in the 1st day of trading. In terms of tenant mix 
and quality of development, the project is one of the best in Romania. 
Accordingly, as of Q2 2012 the total shopping centre stock at a country level 
stands at 2.31 million m2. Bucharest’s shopping centre stock, estimated at 
775,000m2, remains unchanged. For H2 2012 we forecast that between 5 
and 7 projects might be completed in Romania, totalling around 130,000m2. 
Most of these are relatively small developments driven by a hypermarket. 
The most significant opening for the second half of the year should be that 
of Ploiesti Shopping City – the first major shopping centre in this city with a 
population close to 200,000 inhabitants.   

Modern Retail Stock in Bucharest and Pipeline, Q2 2012 

 
Source/ Sursa: Jones Lang LaSalle 

 
Demand  
Over the first 5 months of 2012, retail sales increased by 4.6% compared 
with that of the same period of 2011. This increase in sales combined with 
the fact that 41% of the monthly spending in Romania is going towards food 
products, underlines the reasoning for food retailers’ continued expansion. 
Historically, the cash & caries were the first to enter the market, and then 
came the hypermarkets, followed by an aggressive expansion of the 
discounters in the recent years. Nowadays supermarkets are by far the 
most dynamic segment with retailers such as Mega Image, Carrefour and 
Profi announcing waves of new openings every month. 

Fashion retailers are very careful with their expansion process and focus on 
optimising their existing operations. The selection of new locations is very 

much based on the performance of the existing centres which are now the 
main target for expansion due to the lack of new openings in the next 1-3 
years. Given the aversion to risk, many new retailers prefer to enter the 
market via franchise, but we believe that in the medium term we will assist 
to the shift of this model to fully-owned networks/stores. The Polish shoes 
retailer CCC is the most important new entrant to be reported this quarter. It 
opened its first unit in Feeria in Bucharest, but the plan is to have up to 15 
units in the first year of operations.  

Rents 
Prime shopping centre rents are still quoted between €65-70/m2/month. 
Prime high street rents softly decreased to €60-65/m2/month due to 
increase availability of units along main retail streets as well as based on 
the transactional evidence recorded since the beginning of the year. We do 
not expect major changes by year end for both shopping centres and high 
street unit rents. 

Forecast 
We estimate that 330,000m2 of new shopping centre space is currently 
under construction with delivery set between H 2/2012-2013. Nevertheless, 
Immofinanz recently announced that it will reconvert Armonia Arad, a 
43,000m2 shopping centre in a city with very intense competition, into a 
logistic facility. This is the second shopping centre to be closed down in 
Romania after Armonia Braila (both developed by Red) and we expect at 
least one other non-performing scheme to follow. Overall, retailers will 
remain cautions, but we will continue to see an increased activity of food 
and big box retailers acting as anchors and able to secure attractive 
financial arrangements.  

Retail Sales per Capita & Growth Forecasts 2012-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source/ Sursa: Oxford Economics, April 2012 
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Piața spațiilor comerciale
Oferta 
Aşa cum a fost menţionat şi în raportul anterior, în T2/ 2012 am asistat la 
inaugurarea centrului comercial Palas Iaşi. Centrul comercial face parte 
dintr-un amplu proiect mixt, amplasat în zona ultracentrală a oraşului, 
acesta fiind închiriat în proporţie de 97% din prima zi de funcţionare. În ceea 
ce priveşte mix-ul de chiriaşi şi calitatea dezvoltării, acesta poate fi 
considerat unul dintre cele mai bune proiecte din România. Prin urmare, în 
T2/ 2012 stocul modern de spaţii comerciale la nivel naţional este estimat la 
2.31 milioane de m2. Stocul Bucureştiului este estimat la 775.000m2, şi nu a 
suferit nicio modificare. În S2/ 2012 se aşteaptă finalizarea la nivel naţional 
a  5-7 centre comerciale, însumând 130.000m2. Majoritatea proiectelor de 
dezvoltare sunt de talie mică în cele mai multe cazuri ancorate de un 
hypermarket. Cea mai importantă deschidere care va avea loc în a doua 
jumătate a anului ar trebui să fie Ploieşti Shopping City – primul centru 
comercial modern din Ploieşti, oraş cu o populaţie de cca 200.000  locuitori.  

Prime Shopping Center Rents Evolution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source/ Sursa: Jones Lang LaSalle 

Cererea 
În primele 5 luni ale anului 2012 vânzările din comerţul cu amănuntul au 
înregistrat o creştere cu 4.6% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011. 
Această creştere împreună cu faptul că 41% din cheltuielile totale de 
consum ale românilor sunt îndreptate către podusele agroalimentare, face 
lesne de înţeles expansiunea retailerilor din domeniul alimentar. Istoric 
vorbind, iniţial am asistat la intrarea magazinelor tip cash&carry, apoi a 
urmat valul de extindere al reţelelor de hypermarket-uri, iar mai recent 
extinderea agresivă  a magazinelor de tip discounter. În prezent, 
magazinele tip supermarket asigură dinamica pieţei cu retaileri precum  
Mega Image, Carrefour şi Profi anunţând noi deschideri în fiecare lună. 

Retailerii de confecții au devenit destul de precauţi cu expansiunea reţelelor 
şi se concentrează mai curând pe optimizarea acestora. Selecţia noilor 
locaţii are la baza atât performanţele centrelor comerciale dar şi premiza că 
în următorii 1-3 ani ne aşteptăm la deschiderea unui număr mic de centre 

comerciale. În încercarea de a-şi limita pierderile, multi retaileri intră pe 
piaţa locală prin franciză, dar suntem de părere, că pe termen mediu, vom 
asista la schimbarea acestui model, ajungând la magazine deţinute integral 
de către compania mamă. Este de menţionat intrarea pe piaţa locală în T2/ 
2012 a retailerului polonez CCC, care şi-a deschis primul magazin în galeria 
comercială Feeria din Bucureşti, dar care a anunţat că intenţionează să 
ajungă la o reţea de 15 magazine în primul de funcţionare. 

Chirii 
Chiriile prime ale centrelor comerciale sunt cuprinse tot între 65-
70euro/m2/lună. Chiriile prime ale unităților stradale au scăzut uşor până la 
nivelul de 60-65euro/m2/lună ca urmare a numărului mare de unități 
stradale disponibile în prezent, tendinţă confirmată de altfel şi de tranzacţiile  
concluzionate în S1/2012. Până la sfârşitul anului nu ne aşteptăm la 
modificări ale chiriilor prime din centrele comerciale sau ale chiriilor prime 
de pe cele mai importante artere comerciale stradale. 

Previziuni 
În prezent 330.000m2 de spaţii comerciale se află în construcţie cu 
finalizare în intervalul S2/ 2012-2013. Recent fondul de investiţii Immofinanz 
a anunţat transformarea centrului comercial Armonia Arad, cu o suprafaţă 
de 43.000m2 dintr-un oraş cu o acerbă competiţie, într-un parc logistic. Este 
cea de-a doua închidere de centru comercial din România, dupa Armonia 
Brăila (ambele dezvoltate de RED), dar până la sfârşitul lui 2012 ne 
aşteptăm la cel puţin  încă o închidere de centru comercial. În general, 
retailerii vor fi precauţi în ceea ce priveşte contractarea de noi spaţii, cu 
excepţia  retailerilor din domeniul alimentar şi a celor care ocupă spaţii largi 
care acţionează ca ancore şi sunt capabili să obţină aranjamente financiare 
atractive. 

Palas Iasi 

 
Source/ Sursa: Iulius Grup, Pro Image Iasi 
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Industrial Market 
Supply 
Development activity is at the lowest levels recorded. No new units 
were reported throughout the country. Built-to-suit remains the only 
option for larger occupiers to secure new space and accommodate 
the expansion of their operations. The recent partial opening of the 
A3 highway towards Ploiesti may underpin the logistics development 
in the north eastern quadrant of Bucharest’s ring road. In addition, 
the completion of the A2 highway, Bucharest – Constanta, might 
influence logistics developers to reassess the eastern corridor of 
Bucharest. Noteworthy, is the speculative development of the Turda 
Industrial Park, near Cluj Napoca, with a first phase of 20,000 m2.  

Modern Industrial Stock in Bucharest, Q2 2012 

 
Source/ Sursa: Jones Lang LaSalle 

 

Demand 
In H1 2012 occupier demand recorded a 40% drop at country level 
compared with that of the same period of the previous year. 
Approximately 34,000 m2 (combined modern and old stock) was 
transacted in the first semester of 2012, with ca. 60% recorded in 
Q2 2012.  

In H1 2012, Bucharest attracted 40% of the country industrial take-
up followed closely by Cluj-Napoca with 37%. Other regional cities 
in which industrial activity was recorded are Iasi, Sibiu, Baia Mare 
and Ploiesti. In Romania, 2012’s occupier demand will be driven by 
cities such as Bucharest and a few regional cities such as 
Timisoara, Cluj-Napoca and Ploiesti. 

By type of companies, approximately 60% of occupier demand was 
generated by production companies, with the rest of demand 
coming from distribution and logistics companies. 

Rents 
Rents for prime industrial facilities in the capital city range between 
€3.7 and 4.0 m2/month. Prime industrial rents in top regional cities 
are quoted between €3.5 to 3.75 m2/month. A drop was recorded for 
the maximum rent in both Bucharest and regional cities. In addition 
to the base rent, service charges (normally amounting to between 
15 and 20% of rent) and the cost for additional handling services are 
normally charged back to the occupier. 

Forecast 
Established industrial developers such as Alinso, WDP, Portland 
Trust, Point Park, Graells&Llonch have secured and own larger 
plots of land, often with utilities on site and have the ability to 
develop built-to-suit production/manufacturing facilities within a 6-9 
month timeframe.  

Intermodal transportation is becoming of high importance for 
automotive companies, such as Renault/Dacia and Ford, due to the 
excellent geographical location of Romania in the South–Eastern 
part of Europe and direct access to the Black Sea.  

Prime Industrial Rents and Yields, Q2 2012 

 
Source/ Sursa: Jones Lang LaSalle 
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Piața spațiilor industriale
Oferta 
Activitatea de construcţie a spaţiilor industriale este la cel mai mic 
nivel. La scară naţională nu s-a raportat nicio finalizare de unitate 
industrială. Dezvoltarea la cerere rămâne, în continuare, singura 
soluţie pentru chiriaşii de spaţii industriale pentru extinderea 
operaţiunilor sau securizarea de noi unităţi. Recenta inaugurare 
parţială a autostrăzii A3 către Ploieşti poate  readuce în atenţia 
dezvoltatorilor de parcuri logistice segmentul de nord-est al şoselei 
de centură a Bucureştiului. În plus, finalizarea autostrăzii A2, 
Bucureşti-Constanţa, poate accelera dezvoltarea de parcuri logistice 
pe coridorul estic al Bucureştiului. De menţionat este şi demararea 
speculativă a lucrărilor de construcţie la parcul industrial Turda 
Industrial Park, în apropiere de Cluj-Napoca, cu o primă unitate de 
aproximativ 20.000m2. 

H1 2012 Industrial Take-Up in Romania by Cities 

 
 
Sursa/ Sursa: Jones Lang LaSalle 

Cererea 
La nivel naţional în primul semestru al anului 2012 preluarea de 
spaţii industriale a înregistrat o scădere de aproximativ 40% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului trecut. Aproximativ 34.000m2 (în stoc 
modern şi vechi) s-au tranzactionat în S1/ 2012, din care 60% au 
fost închiriaţi în T2/ 2012. 

În S1/2012 Bucureştiul a atras 40% din interesul chiriaşilor de spaţii 
industriale, urmat de oraşul Cluj-Napoca care a atras 37% din totalul 
spaţiilor închiriate la nivel naţional. Alte oraşe în care s-a înregistrat 
o oarecare activitate sunt Iaşi, Sibiu, Baia Mare şi Ploieşti. Cu toate 
acestea suntem de părere că în cea de-a doua parte a anului 2012 
cererea de spaţii industriale se va îndrepta cu preponderenţă către 
Bucureşti , Timişoara, Cluj-Napoca şi Ploieşti. 

În funcţie de domeniul de activitate, aproximativ 60% din cererea de 
spaţii industriale a fost generată de companii din domeniul 
producţiei, iar restul cererii a venit din partea companiilor de 
distributie şi logistică. 

Chirii 
Chiriile spațiilor industriale prime din capitală sunt cuprinse între 3.7-
4.00euro/m2/lună. Chiriile spațiillor industriale prime din principalele 
orașe regionale sunt cuprinse între 3.5-3.75euro/m2/lună. Conform 
evaluărilor noastre, s-a înregistrat o uşoară scădere a chiriilor 
maxime atât pentru chiriile din Bucureşti, cât şi pentru cele din 
oraşele regionale. La chiria de bază se adaugă serviciile de 
întreținere (în jur de 15-20% din valoare chiriei de bază) precum și 
costul serviciilor de manipulare din spațiile de depozitare. 

Previziuni 
Dezvoltatorii de spaţii industriale cu experienţă de pe piaţa locală 
precum Alinso, WDP, Portland Trust, Point Park, Graells&Llonch  
deţin deja în proprietate suprafeţe mari de teren, în cele mai multe 
cazuri deservite de utilităţi, şi au capacitatea să dezvolte la cerere 
unităţi de producţie sau industriale într-un interval de 6-9 luni.  

O importanţă din ce în ce mai mare se acordă sistemului de 
transport intermodal, în special de către companiile din industria 
auto, active pe piaţa românească precum Renault/Dacia şi Ford, ca 
urmare a unei excelente amplasări geografice a României în sud-
estul  Europei şi al accesului direct la Marea Neagră. 

Modern Industrial Stock in the CEE Capitals, Q2 2012 

 
Source/ Sursa: Jones Lang LaSalle  
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Hotel market 
Supply 
As at June 2012, Bucharest’s graded hotel market consisted of 75 
hotels and just over 9,200 hotel rooms. The city’s hotel market is 
highly corporate led and is therefore well supported by 4-star hotels, 
which account for 61% of the entire hotel bed stock. The 5-star 
segment constitutes 21% and the 3-star segment 18% of the total 
bed stock supply. Bucharest experienced a significant supply growth 
during 2005 and 2008 with an additional 3,000 bedrooms being 
added to the market, reflecting a supply growth of 50%. Hotel 
development activity slowed in subsequent years due to the effects 
of the financial crisis and a fall in hotel performance. The most 
recent opening has been the 4-star 90 bedroom Europa Royale 
Bucharest which opened its doors for operation in June 2012. At the 
time of writing there were four upscale hotels in the development 
pipeline although it seems unlikely for all to materialise in light of 
continued funding difficulties, a persistent Euro Crisis and weak 
hotel trading conditions. 
Hotel Performance 

 
Source/ Sursa: STR Global 

 
Demand 
The leisure tourism sector is yet to develop and the majority of 
visitors travel for business reasons. However, the city hosts regular 
sporting and cultural events such as the 2012 UEFA Europa League 
Final in May 2012 between Atlético Madrid and Athletic Bilbao and 
the Bucharest Music Film festival in June 2012. Large sporting 
events are equally popular such as the BCR Open Romania, a 
professional tennis tournament which is part of the ATP tour and 
has been held annually since 1993. 
 

 Despite an economic improvement in 2011, tourist arrivals declined 
by 1.5% to 1.0 million and bed nights fell by 7.0% to 1.7 million 
respectively. Weak results were also reported for the 1st quarter of 
2012 with arrivals and bed nights decreasing by 14.5% and 15.4% 
respectively,  when compared to the 1st quarter of 2011.  

Tourism 

 
Source/ Sursa: Ministry of Tourism 

 
Pricing 
RevPAR levels in 2011 were at €48 far below the peak of €84 
achieved in 2007. Despite Bucharest hosting the UEFA Europa 
League Final in May, hotel trading performance results at year-to-
date May 2012 were disappointing with RevPAR declining by 4.9%, 
when compared to year-to-date May 2011. This was due to a 5.7% 
fall in occupancy to 55% whereas ADR remained flat at €82. 

Investment 
The financial crisis had a profound impact on the hotel investment 
market in Romania and only a few hotel transactions were recorded 
since 2008. The most recent hotel transaction recorded has been 
the sale of the 2-star 195 bedroom Hotel Ibis in Sibiu in November 
2011. The hotel was sold for approximately €10 million by Romanian 
operator Continental Hotels to Italian UniCredit Group. For the 
remainder of 2012 we do not expect a significant uptick in hotel 
investment activity, in part due to the persistent turmoil in Europe 
and a potential further decline in hotel trading over the coming 
months.
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Piața spațiilor hoteliere
Oferta 
În luna iunie 2012, Bucureştiul număra 75 de unităţi hoteliere însumând 
9.200 de camere. Piaţa hotelieră este în mare parte dominată de 
segmentul corporate: în consecinţă, şi oferta este în mare parte 
compusă din unităţi hoteliere de 4 stele, respectiv 60% din stocul total al 
unităţilor de cazare sunt clasificate la 4 stele. Unităţile hoteliere de 5 
stele reprezintă 21% din stoc, în timp ce unităţile de 3 stele reprezintă 
18% din oferta actuală a capitalei. În perioada 2005-2008 piaţa hotelieră 
locală a înregistrat cea mai importantă creştere a stocului de unităţi de 
cazare, fiind finalizate 3.000 de camere, reflectând o creştere cu 50% a 
ofertei. Activitatea de construcţie a spaţiilor hoteliere s-a diminuat în anii 
succesivi ca urmare a crizei financiare, dar şi a rezultatelor mai slabe 
din segmentul hotelier. Cea mai recentă inaugurare o reprezintă 
deschiderea in iunie 2012 a hotelului Europa Royale, unitate hotelieră 
cu 90 de camere şi clasificată la 4 stele. În T2/ 2012 În Bucureşti erau 
în construcţie 4 unităţi hoteliere de 4 şi 5 stele, dar a căror finalizare 
este incertă ca urmare a dificultăţilor de finanţare, a crizei economice 
din zona UE şi a rezultatelor slabe de pe piaţa hotelieră. 

Bucharest Hotel Supply 

 
Source/ Sursa: Jones Lang LaSalle Hotels 

 
Cererea 
Turismul de agrement este în continuare slab dezvoltat, sectorul 
hotelier fiind susţinut de către turismul de afaceri. Cu toate acestea, la 
intervale regulate de timp, oraşul găzduieşte diverse evenimente 
sportive şi culturale, precum finala 2012 a Ligii Europene de Fotbal din 
luna mai 2012 dintre echipele Atlético Madrid şi Athletic Bilbao şi 
Festivalul de Muzica şi Film Bucharest, in iunie 2012. De aceeaşi 
importanţă se bucură şi turneul de tenis BCR Open, parte din programul 
competiţional ATP şi care se organizează în România din anul 1993. În 

ciuda unei reveniri economice în 2011, numărul vizitatorilor a scăzut cu 
1,5%, ajungând la 1 milion,  iar numărul înnoptărilor a scăzut cu 7% , 
respectiv la 1,7 milioane. Rezultate slabe au fost raportate şi în primul  
trimestru al anului 2012, numărul vizitatorilor fiind în scădere cu 14,5% 
iar al înnoptărilor cu 15,4% faţă de T1/ 2011. 

Preturi 
În anul 2011 nivelul indicatorului RevPAR s-a situat în jurul valorii de  48 
euro, în scădere faţă de vârful de 84 euro înregistrat în 2007. Chiar 
dacă  Bucureştiul a organizat finala Ligii Europene de fotbal în luna mai, 
rezultatele segmentului hotelier în primele 5 luni ale anului în curs au 
fost dezamăgitoare, indicatorul RevPAR  fiind cu 4.9% mai mic faţă de 
perioada similară a anului 2011. Această scădere a fost influenţată de 
scăderea cu 5.7% a gradului de ocupare, la 55%, în condiţiile în care 
ADR a rămas neschimbat la 82 euro. 

Investitii 
Criza financiară a avut un efect major asupra pieţei de investiţii din 
România şi din anul 2008 până în prezent s-au  înregistrat numai 
câteva tranzacţii cu unităţi hoteliere. Cea mai recentă tranzacţie  o 
reprezintă vânzarea hotelului de 2 stele Ibis din Sibiu, în noiembrie 
2011, cu o capacitate 195 de camere. Hotelul a fost vândut pentru 
suma de aproximativ 10 milioane euro  de către operatorul local al 
Hotelulul Continental către grupul italian UniCredit. Pentru cea de-a 
doua parte a anului 2012 nu ne aşteptăm să asistăm la alte tranzacţii cu 
produse hoteliere, în parte ca urmare a unor incertitudini la nivel 
european cât şi a unor potenţiale scăderi în performanţele segmentul 
hotelier în următoarele luni. 

Transaction Volume (over 10 million euro transactions) 

 
Source/ Sursa: Jones Lang LaSalle Hotels 
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Market Practice

 

Office market 
• Lease length: 3-5 years 

• Payment terms: Rents denominated in Euro but paid in RON.  

• Frequency: Monthly or quarterly in advance 

• Deposit: 3 months 

• Indexation: Annually, in general Euro CPI 

• Rent reviews: Optional, not yet a practice 

• Landlords’ Fit-out contribution: increased to 30-50€/m2, especially in a tenant 

market 

• Agency fees: equivalents with 1-2 months of the first year office rent 

(excluding incentives). 
 

Retail market (shopping centers)  
• Lease length: 5 years, 10-15 years for the larger anchors 

• Rent: fixed and/or turnover rent  

• Payment terms: Rents denominated in Euro but paid in RON.  

• Frequency: Monthly or quarterly in advance 

• Deposit: 3 months 

• Indexation: Annually, in general Euro CPI/MUICP 

• Rent reviews: rare 

• Landlords’ Fit-out contribution: available only for larger anchor tenants 

• Agency fees: 12-15% from the yearly rent, excluding any incentives offered by 

landlord to tenans. 
 

 
 
Industrial market 
• Lease length: 3-5 years for logistics; 5-7 years for production facilities 

• Rents: industrial area plus additional handling services 

• Payment terms: Rents denominated in Euro but paid in RON.  

• Frequency: Monthly in advance 

• Deposit: 3 months for logistics; 6 months for production facilities 

• Indexation: Annually, in general Euro CPI 

• Rent reviews: rare 

• Fit-out: on tenant’s cost 

• Agency fees: 12-15% from the annually rent 

 
 
 

 

 

Piaţa spaţiilor de birouri 
• Perioadă de închiriere: 3-5 ani. 

• Metode de plată: chiriile exprimate în Euro, dar plătite în moneda locală, RON. 

• Frecvenţa de plată: în avans, lunar sau trimestrial. 

• Depozit: echivalentul a 3 luni de chirie. 

• Indexare: anuală, în general cu inflaţia monedei Europene. 

• Renegocierea chiriei: opţional, nu este încă o procedură comună. 

• Contribuţia proprietarului pentru amenajarea spaţiului: a crescut la 30-50 €/m2, 

în special într-o piaţă a chiriaşilor. 

• Comisionul de agenţie: echivalentul a 1-2 luni de chirie din primul an de 

închiriere (nu sunt considerate facilitaţile financiare, lunile libere de chirie). 
 

Piaţa spaţiilor comerciale 
• Perioadă de închiriere: 5 ani, 10-15 ani pentru chiriaşii tip ancoră. 

• Chiria: fixă şi/sau chirie în funcţie de cifra de afaceri 

• Metode de plată: chiriile exprimate în Euro dar plătite în moneda locală, RON. 

• Frecvenţa de plată: în avans, lunar sau trimestrial. 

• Depozit: echivalentul a 3 luni de chirie. 

• Indexare: anuală, în general cu inflaţia monedei Europene sau inflaţia din zona 

monetară a Uniunii Europene. 

• Renegocierea chiriei: rar. 

• Contribuţia proprietarului pentru amenajarea spaţiului: acordate doar chiriaşilor 

care ocupă spaţii mari 
• Comisionul de agenţie: 12-15% din chiria anuală (nu sunt considerate facilităţile 

financiare, lunile libere de chirie). 
 

Piaţa spaţiilor logistice 
• Perioadă de închiriere: 3-5 ani pentru spaţii logistice; 5-7 ani pentru spaţii de 

producţie 

• Chiria: pentru spaţiile industriale plus serviciile de manevră 

• Metode de plată: chiriile exprimate în Euro dar plătite în moneda locală, RON. 

• Frecvenţa de plată: în avans, lunar. 

• Depozit: echivalentul a 3 luni de chirie pentru spaţii logistice; 6 luni pentru spaţii 

de producţie. 

• Indexare: anuală, în general cu inflaţia monedei Europene. 

• Renegocierea chiriei: rar. 

• Contribuţii pentru amenajarea spaţiului: pe costul chiriaşilor. 

• Comisionul de agenţie: 12-15% din chiria anuală. 
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Map: Office Buildings 
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Map: Retail Developments 
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