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Introducere 

În Europa Centrală şi de Vest, Analiza Comparativă de Piață (Comparative Market Analysis, CMA) 

este un instrument indispensabil agenţilor imobiliari, fiind folosit ca parte integrantă a 

serviciilor oferite clienților. 

 

În ţări precum Germania, Olanda, sau Franţa, proprietarii solicită agenților Analize de Piață care să 

justifice prețul recomandat de vânzare, prețul estimat de tranzacționare și perioada de vânzare.  Astăzi, 

cu ajutorul tehnologiei și al interconectării bazelor de date, agentului imobiliar îi este mult mai ușor să 

analizeze și să selecteze informațiile relevante din piață și să pregătească un raport profesionist în doar 

câteva minute. 

 

Imobiliare.ro îşi doreşte să ofere o informare corectă și unitară privind realizarea și beneficiile utilizării 

unei Analize Comparative de Piață pentru activitatea agentului imobiliar din România. Ghidul cuprinde 

descrierea Analizei de Piață, pașii de urmat în pregătirea ei, precum și situațiile concrete în care 

utilizarea unei Analize Comparative de Piață a adus beneficii agenților imobiliari din România.  
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1. Ce este o Analiză Comparativă de Piaţă? 

O Analiză Comparativă de Piață este un studiu al proprietăților similare cu proprietatea 

analizată, pregătit de agentul imobiliar pentru clientul său, în scopul de a-l ajuta să-și promoveze 

sau să achiziționeze o proprietate la un preț corect de piață. 

 

În studiu, informațiile trebuie verificate de agentul imobiliar iar concluziile și recomandările adresate 

clientului (destinatarul raportului) exprimă strict opinia agentului imobiliar cu privire la proprietatea în 

cauză. Clientul primeşte această analiză detaliată sub forma unui raport în format electronic (PDF) sau 

imprimate pe suport de hârtie.  

 

Conținutul unui raport al Analizei Comparative de Piață: 
 
 Prezentarea detaliată a proprietății analizate 

 Prețul recomandat de listare, prețul estimat de tranzacționare și perioada estimată de vânzare 

 O Analiză Comparativă între proprietatea vizată şi oferte similare (comparabile) 

 Recomandările agentului pentru promovarea sau achiziționarea cu succes a proprietății 

 O prezentare profesionistă a agenţiei 

 Datele de contact ale agentului și agenției imobiliare 

 

 

  2. Care sunt beneficiile pentru agentul imobiliar? 

 

 Identificarea preţului corect 

Analiza Comparativă de Piaţă ajută agentul la stabilirea prețului corect de vânzare sau 

cumpărare, pentru ca proprietatea să se vândă în cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun preț. 

 

Prețul cerut influențează direct șansele de vânzare  sau de închiriere ale 

proprietății precum și perioada în piață. Mulți vânzători nu găsesc 

compărători pentru proprietățile lor pentru că prețul cerut este prea mare, 

în comparație cu prețurile proprietăților similare. Cu cât o proprietate este 

de mai mult timp la vânzare, cu atât este mai dificil de vândut. 

 

 

Prețul cerut 

influențează șansele de 

vânzare/închiriere ale 

proprietăților. 
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Agentul imobiliar trebuie să: 

 facă o Analiză de Piață atât cu proprietățile scoase la vânzare cât și cu cele vândute recent 

 explice clientului situația reală din piață  

 stabilească prețul corect de promovare împreună cu proprietarul 

 

 

 Poziţionarea ca un specialist în faţa clientului 

O Analiză Comparativă de Piaţă este principalul instrument de promovare a profesionalismului 

agentului și a agenției imobiliare. Prin acest material agentul își arată experiența și cunoștințele 

specifice din piață, astfel câștigând încrederea clientului.   

 

O Analiză Comparativă de Piaţă permite o prezentare profesionistă a agenției și a 

agentului imobiliar. Raportul rezultat este un instrument foarte important în 

procesul de vânzare datorită argumentelor de încredere venite pe baza datelor 

din piață. În același timp, raportul reprezintă valoarea adăugată pe care doar un 

specialist în imobiliare o poate oferi clientului său – mai exact, interpretarea și 

explicarea datelor împreună cu recomandările agentului pentru promovarea sau 

achiziționarea cu succes a proprietății. 

 

 

 Facilitarea reprezentării exclusive 

O Analiză Comparativă de Piaţă reprezintă cea mai bună modalitate pentru a demonstra 

profesionalismul agentului şi a explica clienților beneficiile reprezentării exclusive.   

 

Prin prezentarea clienților a unei Analize de Piață, agentul  denotă un grad ridicat 

de implicare în colaborarea agent-proprietar/cumpărător. Prin realizarea acestui 

raport, agentul aduce un plus de valoare şi încredere în ochii clientului - atât de 

necesar în piața imobiliară de astăzi.  

 

Analiza  Comparativă 

de  Piață reprezintă o 

adevărată carte de 

vizită pentru agenți. 

 

Agentul aduce un plus 

de valoare şi încredere 

în ochii clientului! 
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3. Cum se pregătește o Analiză Comparativă de Piaţă? 

Pasul 1: Colectarea informaţiilor despre proprietate 

Primul pas în pregătirea acestei analize este colectarea și analiza informațiilor despre proprietatea în 

discuţie. Aici sunt avute în vedere, printre altele: 

 tipul proprietății (rezidențial, comercial, birouri, industrial) 

 localizarea proprietății și vecinătățile 

 suprafaţa, numărul de camere, confort și compartimentare la apartamente, anul construcţiei  

 etajul și numărul de niveluri în cazul apartamentelor, regimul de înălțime la case 

 starea tehnică și calitatea finisajelor 

  

Pasul 2: Delimitarea pieței (zona de interes)  

Aria pieței este definită din punct de vedere geografic și reprezintă zona în care proprietățile au o 

atractivitate similară pentru un potențial cumpărător.  

 

█ Exemplu de definire a pieței: piața poate corespunde unui cartier sau unei zone a unui oraș, sau 

poate cuprinde toate proprietățile dintr-o anumită localitate sau din localitățile învecinate. 

 

Pasul 3: Identificarea proprietăților similare (comparabile)  

Proprietățile similare sunt proprietățile aproape identice cu proprietatea analizată din punct de vedere 

al dimensiunilor, numărului de camere, perioadei de construire, condiției tehnice și calității finisajelor, 

în aria de piață definită la Pasul 2. Acestea pot consta în ofertele concurente la vânzare, tranzacții 

efectuate recent, sau proprietăți retrase din piață. 

 

█ Exemplu de proprietăți similare: pentru un apartament de 2 camere confort 1 construit în 1983, 

situat la ultimul etaj, comparabilele pot fi toate apartamentele de 2 camere de vânzare confort 1, 

construite în perioada 1978-1990, situate la ultimul etaj, din aria de piață definită. De obicei este 

suficientă identificarea a 3-4 proprietăți similare. Nu este necesară ajustarea (corecția) prețurilor. 

 

În situația în care nu sunt identificare suficiente proprietăți similare pentru a fi folosite drept 

comparabile, este recomandată lărgirea ariei de căutare. Mai întâi pot fi căutate proprietăți în aceeași 

arie de piață, dar cu caracteristici mai puțin asemănătoare cu proprietatea analizată. 
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█ Exemplu de lărgire a ariei de căutare: pornind de la exemplul de mai sus, vor fi căutate 

apartamentele de 2 camere de vânzare/vândute recent, confort 1, construite în perioada 1978-1990, 

indiferent de etaj, sau pot fi căutate proprietăți similare, cu aceleași caracteristici fizice, în alte zone 

similare din localitate (pot fi zonele învecinate, sau zone rezidențiale similare). În această situație 

agentul va corecta prețul proprietăților comparabile (vezi Pasul 4), ținând cont de diferențele față de 

proprietatea de analizat. 

 

Pasul 4: Compararea proprietăților selectate cu proprietatea de analizat 

Dacă sunt diferențe între proprietățile comparabile și proprietatea analizată, diferențe recunoscute de 

piață și care pot fi cuantificate, agentul va face corecții ale prețurilor proprietăților comparabile. 

Aceste corecții pot reduce sau crește prețurile proprietăților comparabile, dar vor face comparabilele 

similare din punct de vedere al locației și al caracteristicilor fizice cu proprietatea analizată. 

 

█ Exemple de corecții aplicate asupra etajului: Proprietatea analizată este situată la ultimul etaj. 

Comparabila 1 s-a vândut la 10.000 euro fiind situată la un etaj intermediar. Etajul intermediar este mai 

apreciat decât ultimul etaj. Dacă Comparabila 1 ar fi fost și ea la ultimul etaj (la fel ca proprietatea 

analizată) estimăm că ar fi fost vândută cu 9.000 euro (10.000 - 10% x 10.000 euro). 

 

Pasul 5: Estimarea prețului de tranzacționare și a prețului recomandat de 

promovare 

După compararea proprietăților similare cu proprietatea analizată și (eventual) aplicarea corecților am 

calculat pentru fiecare comparabilă prețul estimat de tranzacționare.  

 

█ Calculul prețurilor:  

Prețul de tranzacționare al proprietății analizate este estimat ca media aritmetică sau ca interval de 

preț minim - maxim al prețurilor estimate de tranzacționare ale proprietăților comparabile. Prețul 

recomandat de promovare este prețul estimat de tranzacționare la care se adaugă marja de negociere. 

 

Pasul 6: Prezentarea Analizei Comparative de Piață clientului 

Raportul în urma Analizei de Piață poate fi livrat clientului sub forma unui raport în format electronic 

(PDF) sau imprimate pe suport de hârtie. Recomandăm să discutați în prealabil despre conținutul și 

concluziile raportului cu proprietarul sau clientul dumneavoastră, înainte de a-l finaliza. 
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4. Cum utilizează agenții imobiliari Analiza Comparativă de Piață?  

 Identificarea și argumentarea prețului corect 

Analiza de Piață este de un real ajutor la obținerea prețurilor de promovare corecte în relația cu 

proprietarul care dorește să vândă o locuință supraapreciată.  

 

Crina Vișan, Associated Broker – Coldwell Banker Banu Manta, București 

”Analiza de piață m-a ajutat să obțin prețuri de promovare corecte, la evaluarea 

proprietăților noi ieșite pe piață. L-am folosit, de exemplu, la un apartament de trei 

camere în zona Chibrit și am obținut modificarea de la prețul de 65.000 de euro, dorit 

inițial de proprietar, la 54.900 de euro, preț relativ de piață.” 

 

Daniel Dobre, Agent Imobiliar – RENET-The Real Estate Network 

“Pentru mine, analiza de piață este strict un instrument care pune pe hârtie opinia 

mea referitor la prețul de listare și cel de tranzacționare. Practic, eu folosesc 

experiența mea din piață, experiența prietenilor mei agenți imobiliari care lucrează 

zona în care se află proprietatea, istoricul de tranzacții pe care îl aflu de la colegi și ce 

proprietăți oferă piața la momentul realizării analizei.” 

 

Gabriel Ciprian Trandafirescu, Owner – Rosentall Real Estate Premium Services 

„Discutând cu un proprietar despre stabilirea prețului de vânzare, aveam nevoie de 

argumente solide pentru a-l ajusta astfel încât să fie cuprins într-un interval vandabil. 

Cu ajutorul Analizei de Piață, am găsit proprietăți comparabile cu cea despre care 

discutam, am întocmit raportul de evaluare și am arătat proprietarului ce avea nevoie 

să vadă pentru a agrea un preț corect. Am listat proprietatea cu prețul propus și am 

vândut-o în termen de 2 săptămâni, încasând comisionul aferent.” 

 

Iulian Niculae, Owner – Victoria Consult, București 

“Atunci când un agent imobiliar ia în portofoliu o proprietate investește bani, timp și 

energie în ofertă, iar greșeala principală este să ia o proprietate supraevaluată.” 
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 Valoarea adăugată adusă de specialist în fața proprietarului 

Este o modalitate de a arăta proprietarului o implicare reală în promovarea proprietății 

acestuia. În același timp, raportul rezultat în urma Analizei Comparative de Piață reprezintă 

elementul cheie în procesul de consiliere a clientului. 

 

Mihai Badea, Realtor – Imoprest, București 

”Analiza Comparativă de Piață este o unealtă extrem de utilă oricărui agent imobiliar 

responsabil.” 

 

Iulian Niculae, Owner – Victoria Consult, București 

”Am întocmit manual astfel de analize timp de mulți ani, timpul acordat fiecăreia 

dintre ele fiind de ordinul orelor, chiar și o zi întreagă la cele mai laborioase. În acest 

moment, alegând judicios comparabilele, pot obține în cinci minute ceea ce altădată 

îmi lua ore bune! Am utilizat aplicația de câteva ori, atât pentru zona mea de acțiune, 

cât și pentru alte cartiere, unde nu cunoșteam bine piața. De pildă, am efectuat analize 

în zona Băneasa, pentru a determina prețul de piață al apartamentelor din acea zonă, 

în vederea stabilirii rentabilității achiziției unui teren în scopul dezvoltării unui bloc. 

Am pus la dispoziția investitorului date relevante, ce-l pot ajuta în luarea unei decizii 

corecte.” 

 

Marius Șchiopotă, Managing Partner – Hitch & Mosher, Timișoara 

„Este o contribuție semnificativă la transparentizarea pieței imobiliare, la ridicarea 

gradului de profesionalism al brokerilor și la structurarea pieței de profil și a 

tranzacțiilor aferente pe criterii cuantificabile!” 

 

Alexandru Pricop, Managing Partner – Coldwell Bancker Banu Manta, București 

“Un astfel de produs, într-o formă printată, alături de celelalte instrumente printate pe 

care le folosește agentul imobiliar, este și o modalitate de a-i demonstra proprietarului 

că agentul respectiv se implică cu adevărat în a-i promova proprietatea și în a-l 

consilia. ACP este o aplicație utilă atât agenților experimentați, cât și celor aflați la 

început de drum. Cel fără experiență își dă seama unde se situează cu prețul 

proprietății în piață și poate să-și facă o părere în această zonă. Sunt foarte mulți 

agenți imobiliari noi care nu au la ce să se raporteze și, din păcate, în industria 

aceasta sunt foarte puține companii care sunt dispuse să investească în trainingul 

agenților. Din acest punct de vedere, ACP este foarte util.” 



 Ghid de realizare a unei Analize Comparative de Piaţă                                 Imobiliare.ro & AnalizeImobiliare.ro 

 

 
10 

 

 Argumentarea prețului proprietății în fața cumpărătorului 

Cumpărătorul este interesat de o proprietate dar are obiecții pe preț sau vrea o confirmare a 

prețului corect – în conformitate cu piața.  

 

Gabriel Ciprian Trandafirescu, Owner – Rosentall Real Estate Premium Services, București 

„Intr-o negociere cu un cumpărător, aveam nevoie de argumente pentru a susține 

prețul cerut și promovat pentru proprietatea în cauză. Aveam deja raportul de 

evaluare pe care l-am utilizat în stabilirea prețului de promovare și l-am utilizat 

pentru a convinge cumpărătorul că este un preț corect. Astfel, cumpărătorul și-a mărit 

oferta aproape de prețul cerut, proprietarul a acceptat și am închis tranzacția, 

încasând comisionul aferent.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Pentru detalii, lămuriri sau sugestii: 

Dorel Niţă 

+40.748.882.892 

dorel.nita@analizeimobiliare.ro 
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