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Cei mai buni avocati de Real-Estate au radiografiat piata pentru BizLawyer.
Saptamana de Real-Estate (II): Cum s-au schimbat tranzactiile din Real Estate in
ultimii ani. Ce se negociaza, unde apar dificultati, cum arata pachetele de garantii si
care sunt domeniile cu potential in 2015

Criza economica a “muscat” considerabil din segmentul Real-Estate, numarul afacerilor derulate in acest domeniu
fiind simtitor mai mic decat cel inregistrat inainte de 2008. La sapte ani de la prabusirea pietei se constata o mai mare
deschidere a bancilor in acordarea finantarilor, ceea ce aduce o doza suplimentara de optimist in randul investitorilor.
Totusi, institutiile de creditare nu-si “largesc” punga decat in momentul in care primesc garantii reale din partea celor
care solicita sprijin in derularea unui business. Criza a avut ca principal efect asupra acestui sector o puternica
disciplinare a jucatorilor. Investitorii din Real-Estate au devenit mult mai prudenti in alegerea afacerilor pe care le
dezvolta. Nu se mai construieste mult, repede si la intamplare. Acum se pune accentul pe calitatea proiectelor.

Reamintim ca  BizLawyer prezinta saptamana aceasta, intr-o analiza stucturata in patru parti, principalele tendinte din acest
sector, ce proiecte readuc Romania in atentia investitorilor, cum s-au modificat structurile departamentelor de Real-Estate din
cadrul firmelor de avocatura in functie de cerintele din piata, dar si efectele pozitive produse de criza financiara intr-un
domeniu care, inainte de 2008, a permis extinderea multor afaceri pur speculative. Marti am publicat prima parte a analizei
noastre.

Citeste si
Saptamana de Real-Estate pe BizLawyer: Avocatii privesc cu optimism, dar inca prudent, relansarea business-ului
din sectorul imobiliar. Situatia financiara se redreseaza, apar investitori ‘blue-chip’, bancile reincep finantarea
proiectelor

Cumparatorul face legea

Florian Nitu, Managing Partner Popovici Nitu&Asociatii, spune ca  “astazi 2, maximum 3 din 10 proiecte lansate ajung sa
se finalizeze cu  succes”. Punand in oglinda piata imobiliara de dinainte de 2008 cu cea  actuala se pot constata diferente
majore. Dan Borbely, Partener Tuca  Zbarcea&Asociatii, este de parere ca “principalele deosebiri rezida  in lipsa
speculatorilor imobiliari si initierea unor proiecte care tin  cont de realitatile pietei (cum ar fi dimensionarea proiectelor 
rezidentiale in functie de programul ‘Prima casa’ sau de limita de TVA  de 5%) ”.

Spre deosebire de intervalul pre-criza, legea pe piata este facuta acum de cumparator. ”Astazi, deciziile sunt, de cele mai multe
ori, strategice. Investitorii sunt mult mai atenti la potentialul pe termen lung al unui proiect. Nu mai investesc oriunde si
oricat. Istoria recenta a aratat ca nu toate pariurile imobiliare din anii de crestere au fost castigatoare. Accentul cade tot mai
mult pe criteriile de performanta ale unui activ sau proiect imobiliar, istoricul sau pe piata, soliditatea indicatorilor
financiari, reputatia si profesionalismul dezvoltatorilor”, explica Ioana Talnaru, Counsel Clifford Chance Badea.

Comparand cele doua perioade se poate spune ca, inainte de 2008 eram intr-o asa-numita piata a vanzatorilor. “O piata in care
preturile pareau sa creasca peste noapte si prin urmare totul se intampla in viteza, in multe cazuri in detrimentul precautiei si
a detaliilor juridice. Dupa 2008 am vazut o perioada de inghetare practica a proiectelor urmand tranzitia spre o piata in care
cumparatorii au inceput sa aiba un cuvant mai greu de spus, au beneficiat de vanzatori mai rabdatori si au putut verifica
proiectele in mai mult detaliu. Pe de alta parte criza a avut si rolul de a "filtra" proiectele dezvoltate slab (fie excesiv de
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scump, fie cu respectarea la limita a unor norme legale), care in multe situatii nu s-au mai realizat”, afirma Silvia Opris
(Popa), partener Schoenherr.

Despre cresterea puterii cumparatorului a vorbit si Mona Musat, Managing Partner Musat& Asociatii, care a amintit faptul
ca ”inainte de 2008, cresterea numarului tranzactiilor era explicata prin disponibilitatea financiara a cumparatorilor, dar si
a bancilor de a acorda finantari. Dupa 2008/2009, piata a fost nevoita sa-si tempereze extinderea exploziva si sa selecteze
proiectele de calitate, bine fundamentate din punct de vedere economic, care raspund adecvat cerintelor reale ale pietei si nu
doar nevoii de profit imediat. In prezent, cumparatorii sunt mult mai prudenti si cantaresc cu atentie inainte de a lua decizia,
ceea ce duce la prelungirea perioadei aferente incheierii tranzactiei”.

Ioana Niculeasa, Partener NNDKP, considera ca deosebirea majora este cresterea "risk awareness-ului". ”Aspecte, care la
nivel de 2008 erau trecute usor cu vederea sau considerate neimportante, au inceput sa fie mult mai atent analizate,ceea ce pe
termen mediu si lung are un impact benefic asupra pietei”, argumenteaza profesionistul.

In plus, se constata o “linistire” a pietei si o aplecare mult mai atenta asupra conditiilor in care se realizeza intelegerile intre
parti, dar si o mizare mai mare pe calitatea proiectelor. “Inainte de 2008 si mai ales in anii 2007-2008, tranzactiile de
Real-Estate ajunsesera sa se faca intr-un ritm atat de alert incat adesea conta cel mai mult finalizarea acestora in timp record
si mai putin conditiile. In anii crizei, clientii au devenit din ce in ce mai prudenti in alegerea proiectelor, mai atenti la detalii
si la riscuri, mai analitici. Astfel, am asistat la multe situatii in care pentru refinantarea proiectului s-a cerut si s-a efectuat
due diligence de Real-Estate mult mai temeinic si mai detaliat decat la finantarea dezvoltarii proiectului. De asemenea, daca
inainte de 2008 garantiile imobiliare pareau sa fie suficiente pentru finantari importante pentru dezvoltarea de proiecte de
Real-Estate, in anii crizei acest tip de garantii a reprezentat numai o mica parte din pachetele de garantii solicitate de
finantatori. Oricum, in ceea ce ne priveste pe noi, avocatii, modul in care ne asistam clientii in derularea proiectelor este
acelasi si acum, ca si inainte de 2008, singura diferenta pe care o resimtim uneori fiind presiunea ceva mai mare din partea
clientilor pe onorarii si, implicit, pe termenele de livrare”, arata Roxana Fratila, Head of Real Estate and Construction
Group al CMS Romania.

Riscurile pe care si le asuma investitorii nu sunt comparabile cu cele din perioada pre-criza. “Fara sa ne referim la sumele
investite acum in aceasta zona sau la numarul de proiecte inaugurate, se poate observa o atentie crescuta a dezvoltatorilor
inainte de fiecare operatiune. Daca inainte de momentul 2008 se construia cat mai mult, cat mai repede si oriunde se ivea un
teren indiferent de cost, astazi se demareaza doar proiecte care se pot vinde cu profit sigur si marje rezonabile. Pe piata
rezidentiala, de exemplu, nu se mai cauta terenuri care sa permita construirea unor cladiri foarte mari, ce obliga la 2-3
niveluri de subteran pentru parcari, ci proiecte mici - 20-40 de apartamente - care se pot vinde repede, astfel incat sa inceapa
intr-un timp scurt un nou proiect. In plus, volumele de vanzare pe acelasi segment de rezidential, ‘din proiect’, sunt foarte
mici fata de perioada de boom imobiliar. Desigur, dat fiind contextul, este un lucru bun ca inca se mai contracteaza din faza
de proiect, chiar daca volumele sunt foarte mici”, declara Madalin Dejescu, Managing Partner Cumpanasu & Dejescu
SCPA.

Prudenta investitorilor a fost mentionata si de Silviu Stratulat, Managing Partner si coordonatorul departamentului de Real
Estate din cadrul firmei TSAA. Avocatul spune ca “experienta crizei financiare a determinat o crestere a precautiei
investitorilor in sectorul de Real-Estate. Investitorii au devenit mult mai prudenti, in special in ceea ce priveste mijloacele de
finantare ale proiectelor lor. In consecinta, negocierile purtate in vederea incheierii contractelor se axeaza intr-o mai mare
masura pe partea financiara. Mai exact, se urmareste mult mai des posibilitatea renegocierii sumelor de plata, indexarea
acestora, dar si obtinerea unor garantii indestulatoare pentru indeplinirea obligatiilor contractuale. De asemenea, in cazul
contractelor de inchiriere, se inregistreaza o crestere constanta a frecventei clauzelor ce reglementeaza un break option, mai
precis incetarea contractului in cazul in care profitul realizat nu atinge un anume prag”.

In plus, Larisa Popoviciu, Senior Associate Zamfirescu Racoti & Partners, atrage atentia ca “in prezent, investitorii sunt
mai atenti la cererea din piata, se informeaza mai temeinic in prealabil cu privire la oportunitatile de investitii in domeniu si
analizeaza inclusiv scenarii pentru situatia in care piata ar inregistra anumite corectii”.

Victor Constantinescu, Co-managing Partner & Head of Real Estate Practice in cadrul firmei Biris Goran, crede insa ca “
cea mai evidenta schimbare este ca inainte de 2008 finantarile se obtineau mult mai usor. Acum finantarile se obtin cu mai
multe solicitari din partea bancilor si cu mai multe garantii”.

page 2 / 7



www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2015-02-19 09:38:17

“Dezvoltarile de tip speculativ vor avea caracter exceptional de aici  inainte. Reguli sanatoase de gestiune a riscului,
precum gradul ridicat  de pre-inchiriere, finantarea bancara sub limitele celei de tip equity,  controlul de calitate in project
development, management, si constructii  in general se aplica azi cu seriozitate in aproape orice proiect nou.  Cat despre
sectoare, este evident ca potential semnificativ il are in  continuare sectorul industrial, extinderea infrastructurii vine 
intotdeauna cu miscari in piata logistica, de distributie, warehousing,  etc. Recuperarea conceptului de centru vechi in
marile orase va atrage  dezvoltari atat in zona de office, dar si in retail-ul urban. In fine,  si in rezidential o serie de
concepte au esuat, iar viitorul pare sa  vizeze proiecte low density in afara marilor aglomerari urbane conectate  la noua
infrastructura sau unitati mici/medii, dar noi si de standarde  inalte, dezvoltate in zonele centrale ale oraselor.”
 Florian Nitu, Managing Partner Popovici Nitu&Asociatii

“Interesul pentru energia regenerabila a scazut semnificativ in urma  modificarilor legislative din 2013/2014. Agricultura
este un domeniu de  interes deosebit, desi procedura de achizitie a terenurilor agricole  este in prezent una destul de
greoaie. Observam de asemenea un interes  pentru proiectele de cladiri de birouri. Odata cu dezvoltarea  infastructurii de
drumuri vom vedea si o dezvoltare pe partea de  logistica - insa probabil ca nu in 2015. Proiectele se finanteaza in 
continuare cu precautie, bancile solicitand atat garantii asupra  proiectului finantat cat si garantii societare.”
 Silvia Opris (Popa), partener Schoenherr

“Principalele domenii inspre care si-au indreptat atentia clientii  nostri au fost retail, office si, din ce in ce mai mult in
ultima vreme,  rezidential. Desigur ca am avut si proiecte in agricultura, energie,  paduri. Ca si in trecut, principala
provocare a unei tranzactii din  punct de vedere juridic se circumscrie zonei de due diligence  (verificarea validitatii
titlului) si, in functie de complexitatea  tranzactiei, in zona negocierii contractelor (de vanzare, de antrepriza,  de
inchiriere, etc.). Apetitul bancilor pentru finantare a crescut,  insa sfera garantiilor este mult diferita fata de anii de
dinaintea  crizei cand, de regula, o garantie reala asupra imobilului era  suficienta. Acum, ponderea equity-ului
investitorului este in general  mai mare, iar acesta aduce si alte garantii pe langa imobilul in cauza.”
 Dan Borbely, Partener Tuca Zbarcea&Asociatii.

“Din proiectele pe care le gestioneaza TSAA in acest moment, observam ca  segmentul de retail (centre si galerii
comerciale) este cel mai activ  in aceasta perioada, urmat la mica distanta de ansamblurile cladirilor  de birouri. De
asemenea, nu trebuie neglijat nici sectorul investitiilor  in agricultura si in terenuri agricole, acest sector fiind favorizat de 
politicile de finantare din fonduri europene. Dificultatile  tranzactiilor cu o componenta imobiliara rezida in special in 
incertitudinile legate de titlurile de proprietate ale terenurilor. Este  adesea problematic si regimul urbanistic al
terenurilor, cu accent pe  documentatiile de urbanism ce trebuie intocmite pentru dezvoltarea  proiectelor imobiliare si pe
legalitatea autorizatiilor de construire.”
 Silviu Stratulat, Managing Partner si coordonatorul departamentului de Real Estate din cadrul firmei TSAA

Tranzactiile continua sa aiba propriile particularitati

Pulsul pietei nu mai are un ritm alert, iar afacerile nu se mai fac cu “ sufletul la gura”. Astazi, investitorii isi permit sa se miste
mai incet. Unul dintre motivele care stau la baza acestei ‘relaxari’ o constituie lipsa concurentei. “ O particularitate a ultimei
perioade consta in faptul ca proiectele sunt mult mai bine cantarite inainte de a ajunge la avocati, pentru ca nimeni nu mai
doreste sa initieze proiecte cu finalizare incerta. Desigur, conduita mai chibzuita a clientilor este incurajata si de lipsa
concurentei si a presiunii care se manifesta inainte de criza imobiliara”, arata Nicolae Ursu, avocat senior coordonator al
practicii de Real-Estate si Constructii din cadrul firmei bpv Grigorescu Stefanica.

Mai mult, Roxana Negutu, Partner Voicu & Filipescu, atrage atentia ca “tranzactiile continua sa aiba propriile
particularitati, fiind diferente mari intre tranzactii similare din acelasi an si pe acelasi domeniu. Caracteristica pietei actuale
este prudenta investitorilor in selectia si negocierea tranzactiilor, precum si timpul acordat pentru parcurgerea tuturor
etapelor pe care astfel de exercitii le implica”.

Nu trebuie pierdut din vedere faptul ca, inainte de 2008, piata de Real-Estate inregistra o explozie pe toate segmentele. “
Accesul la capital / finantari era facil si flexibil, procedurile si cerintele bancilor nu constituiau un impediment pentru
investitori, pachetele de garantii aveau un grad de acoperire rezonabil in raport cu valoarea proiectului, garantiile personale
nu constituiau o regula, etc. Totodata, modul de abordare al tranzactiilor imobiliare la acel moment era mult mai dinamic,
flexibil si relaxat. Toate aceste ingrediente alaturi de apetitul investitorilor pentru piata din Romania au contribuit din plin la
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boomul investitional din acea perioada. Contextul actual nu mai ofera acelasi conditii propice pentru geneza unor tranzactii
consistente si sustinute pe piata de real estate. Trebuie sa recunoastem ca investitorii sunt mult mai ‘precautii’ in ceea ce
priveste activul / proiectul in care vor sa isi plaseze banii, iar bancile finanteaza cu parcimonie proiectele de real estate,
preferand sa isi plaseze banii in alte proiecte, cu un randament mai mic, dar mai sigur”, puncteaza Marius Patrascanu,
Partener Maravela& Asociatii.

“In ultimul an, am observat o crestere a tranzactiilor cu proprietati  imobilare de tipul spatiilor industriale si a spatiilor de
birouri. Cred  insa ca aceasta tendinta se va reflecta si in domeniile care au  cunoscut dezvoltare in ultimii ani: agricultura
si energie. De exemplu,  in domeniul agriculturii, un factor decisiv va fi disponibilitatea  fondurilor europene pentru
perioada 2014 - 2020 care va influenta direct  achizitiile imobiliare in acest sector.”
 Iulia Vass, Managing Partner  fondator al casei de avocatura VASS Lawyers
 
“Observam apetitul investitorilor pentru diferite tipuri de tranzactii,  in mod special pentru proiecte incepute in trecut si
pentru care exista  din nou interes. De asemenea, retailerii continua sa fie foarte activi  in piata si probabil si in 2015 vor
exista tranzactii pe acest segment.  In practica, sunt tranzactii care se finalizeaza foarte rapid atunci  cand partile au
experienta si asteptari rezonabile, apar insa si  situatiii obiective sau subiective care extind durata unei tranzactii  sau chiar
o blocheaza.”
 Roxana Negutu, Partner Voicu & Filipescu
 
 “Referitor la finantarea proiectelor de Real Estate  pentru dezvoltarea  de proiecte imobiliare si pentru achizitionarea unor 
anumite bunuri  imobiliare, trebuie mentionat faptul ca acest tip de  tranzactii  presupune un grad ridicat de complexitate,
fara a ne limita  aici la  aspectele de natura juridica. Din aceste motive, finantatorii  solicita  pachete de garantii specifice
pentru fiecare tranzactie in  parte. De  exemplu, finantatorii solicita un pachet de garantii compus,  de regula,  din: (i)
ipoteca imobiliara asupra proprietatii (ii) ipoteca  mobiliara  asupra partilor sociale sau actiunilor si a conturilor  bancare
ale  societatii ce dezvolta proiectul imobiliar (iii) Ipoteca  mobiliara  asupra drepturilor de creanta ce rezulta din incasarile 
obtinute de  catre societatea dezvoltatoare cu privire la respectivul  proiect  imobiliar. De la caz la caz, in situatia in care
finantarea  acordata  implica un risc ridicat pentru finantator, acesta din urma  poate corela  garantiile mentionate mai sus
cu anumite garantii  suplimentare in scopul  diminuarii riscului precum garantii personale  din partea asociatilor 
actionarilor societatii dezvoltatoare (ii)  emiterea de bilete la ordin  si (iii) emiterea unor scrisori de garantie  sau de
confort. In cazul  finantarii pentru achizitionarea de bunuri  imobiliare, garantiile  solicitate de finantatori sunt mult mai
putine,  rezumandu-se de obicei  la ipoteca imobiliara asupra proprietatii si,  eventual, la ipoteca  mobiliara asupra
drepturilor de creanta ce rezulta  din politele de  asigurare incheiate pentru respectiva proprietate.In  ceea ce priveste 
usurinta in care sunt acordate finantarile pentru  proiectele de real  esate, asistam in ultima perioada la o relaxare a  pietei
de finantare  datorata imbunatatirii regimului de finantare atat  la nivel national cat  si la nivelul spatiului economic
european.  Totusi, institutiile  financiare sunt in continuare prudente in analiza  dosarelor de  finantare, valoarea garantiilor
solicitate depasind  substantial in multe  cazuri chiar valoarea finantarilor efective  acordate.”
 Silviu Stratulat, Managing Partner si coordonatorul departamentului de Real Estate din cadrul firmei TSAA

A luat nastere un nou tip de tranzactii

Si solicitarile venite din partea clientilor s-au rafinat. “Cerintele chiriasilor sunt acum mai specifice, nevoile clientului s-au
specializat, iar acum el este in masura sa ofere directii mai clare in ceea ce priveste spatiul dorit. La randul lor, dezvoltatorii
construiesc proiecte care sa se plieze pe cerintele companiilor. Un alt aspect este ca oferta a devenit una mai diversificata. De
asemenea, perioada ce a urmat crizei a cunoscut un tip nou de tranzactie. Aproape inexistente in primii ani de criza, cand
chiriasii preferau sa incheie tranzactii pentru proiecte finalizate si livrate pe piata, pre-inchirierile au ajuns sa reprezinte un
procent semnificativ din totalul tranzactiilor realizate pe piata (circa. 24% din total tranzactionat in 2014)”, spune Ciprian
Glodeanu, Partner Wolf Theiss si coordonatorul departamentului de Real Estate.

De asemenea, Anda Rojanschi, Partener D&B David si Baias, aminteste despre faptul ca “un element care merita comentat
cu privire la tranzactiile in cadrul carora am acordat asistenta in ultimii ani este vanzarea activelor imobiliare ale societatilor
aflate in dificultate sau chiar insolventa. In acest caz, complexitatea asistentei juridice este data de necesitatea de a acoperi
atat aspectele strict imobiliare, cat si particularitatile generate de starea de insolventa a uneia dintre parti. Bineinteles,
implicarea avocatului specializat in acest tip de tranzactii este cu atat mai importanta. Comparativ cu perioada pre-criza, pe
langa deosebirile care tin de valoarea tranzactiilor, tranzactiile mai recente sunt caracterizate printr-o prudenta mai

page 4 / 7



www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2015-02-19 09:38:17

accentuata a achizitorilor, dar si a finantatorilor, ceea ce explica faptul ca multe dintre tranzactii nu ajung la finalizare”.

La randul sau, Anda Todor, Managing Partner Dentons, mentioneaza ca „de la inceputul anului 2014 s-a observat o crestere
a numarului de achizitii a parcurilor logistice, acest sector nefiind de mare interes inainte de criza. O alta deosebire este
aceea ca exista mai putine banci interesate sa acorde credite imobiliare, iar cele care acorda credite asteapta o marja mai
mare”.

Analizele avocatilor mai arata si faptul ca, inainte de 2008, majoritatea tranzactiilor debutau cu achizitionarea unui teren
pentru dezvoltarea viitoare. „Acum, de cele mai multe ori este vorba de dezvoltari pe terenuri achizitionate inainte de criza.
Inainte de 2008, se lansau foarte multe proiecte, dintre care multe se tranzactionau in stagii incipiente; acum, proiectrele sunt
mai putine si de obicei se tranzactioneza in stagiul final”, subliniaza Sorin Mitel, Managing Partnet Mitel& Asociatii.

Mai mult, Iulia Vass, Managing Partner fondator al casei de avocatura VASS Lawyers, spune ca „in prezent, negocierile sunt
mult mai anevoioase si tind sa se intinda pe periode mai lungi de timp. In plus, partile implicate sunt mai bine informate si
cerintele clar conturate”.

„Logistica este un domeniu cu un potential important urmata indeaproape  de investitiile in domeniul agricol care
includ si dezvoltarea de  capacitati pentru depozitarea produselor agricole. Energia nu mai este  un domeniu de
interes major pentru investitori indeosebi din cauza  legislatiei. In general, finantatorii prefera ipotecile
imobiliare, dar  alataturi de acestea se creeaza si ipoteci mobiliare asupra tuturor  bunurilor mobile ale
debitorului, inclusiv asupra creantelor si  conturilor acestora. In ceea ce priveste posibilitatea de finantare,  atata
vreme cat proiectul este bancabil si prezinta un bun flux al  fondurilor, care reflecta puterea debitorului de a plati
imprumutul,  finantatorii sunt dispusi sa finanteze asemenea proiecte. Insa, apetitul  de a finanta proiecte de real
estate este inca limitat, finantatorii  fiind destul de conservatori in abordare avand in vedere criza 
economico-finnaciara ale carei efecte  se vad inca pe piata din  Romania.”
 Ciprian Glodeanu, Partner Wolf Theiss si coordonatorul  departamentului de Real Estate
 
„Se poate observa o crestere a apetitului investitorilor atat pe  segmentul de birouri cat si pe cel comercial. De
asemenea, interesul  investitorilor pentru agricultura a crescut in ultimii ani in mod  semnificativ. In ceea ce
priveste aspectele dificile, sunt situatii in  care analiza titlurilor de proprietate presupune investigatii exhaustive 
care pot sa ingreuneze etapa preliminara de analiza diligenta. De  asemenea, pot sa apara dificultati in ceea ce
priveste agrearea  conditiilor suspensive pe care cumparatorul le solicita a fi indeplinite  in vederea operarii
transferului dreptului de proprietate si a platii  pretului. Sunt situatii in care neindeplinirea respectivelor conditii 
poate conduce la anumite corectii ale pretului, in functie de acordul  partilor. In ceea ce priveste finantarile, s-a
putut observa o oarecare  retinere a institutiilor financiare in raport cu proiectele  rezidentiale, avand in vedere si
faptul ca inca exista un numar  semnificativ de apartamente nevandute in piata. Mai mult, si  cumparatorul din
segmentul rezidential a devenit mai sofisticat,  majoritatea cumparatorilor fiind interesata de achizitii doar din 
momentul in care proiectul este intr-o etapa finala in ceea ce priveste  lucrarile de construire.”
              Larisa Popoviciu, Senior Associate Zamfirescu Racoti & Partners

In ce directie se uita investitorii

Avocatii consultati de BizLawyer au facut o radiografie a industriei, indicand cele  mai dinamice zone care  starnesc in acest
moment interesul investitorilor.

Marius Patrascanu spune ca terenurile agricole sunt tentante pentru cei care au capital disponibil. “Desi in decursul anului
2014 au intervenit schimbari la nivel legislativ cu impact direct asupra tranzactiilor cu terenuri agricole, prin lungirea
timpilor de finalizare, investitorii nu s-au aratat foarte deranjati de acest aspect si si-au gestionat planurile de afaceri in
consecinta. In ceea ce priveste achizitia de terenuri pentru dezvoltarea parcurilor eoliene si fotovoltaice, investitiile imobiliare
in acest segment au incetinit, avand in vedere reducerea beneficiilor acordate producatorilor de energie verde. De asemenea,
in ultimul timp investitorii si-au manifestat interesul pentru eventuale investitii in domeniul hotelier. Indiferent de aria vizata
de tranzactia imobiliara, cea mai dificila parte a tranzactiilor din real estate ramane in continuare finantarea, potentialii
investitori interesati lovindu-se de rigiditatea si formalismul excesiv al bancilor in legatura cu acest aspect. Cu privire la
modalitatea de garantare, bancile solicita un pachet complet de garantii, incluzand garantiile clasice de tipul ipotecilor

page 5 / 7



www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2015-02-19 09:38:17

mobiliare si imobiliare, dar si garantiile personale, a caror folosire practica a luat amploare vertiginos”,  explica
profesionistul.

La randul sau, Ioana Niculeasa atrage atentia ca si alte regiuni, in afara de Bucuresti, devin interesante pentru segmentul de
Real-Estate. ”Daca pana acum piata de birouri din Bucuresti a fost starul, atentia investitorilor incepe sa se mute si in afara
Bucurestiului - si nu doar in ceea ce priveste piata de birouri, ci si pe piata de retail, in special pe partea de logistica.
Segmentul rezidential incepe de asemenea sa recupereze din urma, mai ales in cazul dezvoltarilor rezidentiale mici si medii,
foarte atent lucrate. Evident agricultura a jucat si va juca in continuarea un rol extrem de important, fiind atractiva indeosebi
datorita preturilor mici si calitatii terenurilor. Multe proiecte se achizitioneaza sau se dezvolta in prima etapa fara finantare
din partea unor institutii financiare, dar cand o finantare este necesara, garantiile sunt cele uzuale. Bancile sunt insa mult mai
atente la calitatea si potentialul proiectului, dar si la "istoricul" dezvoltatorului respectiv”, mentioneaza Partenerul NNDKP.

In plus, investitorii sunt in asteptarea marilor proiecte de infrastructura. ”Aceste proiecte odata lansate, ar genera un impuls
considerabil intregii economii, inclusiv pe segmentul industrial si de logistica. La nivelul pietei imobiliare, un mare accent
cade acum pe segmentele de birouri si comercial, cu cateva proiecte importante anuntate sau deja in derulare. Probabil ca
vom asista in urmatorii ani la o dezvoltare mai accentuata a pietei din provincie, pe masura ce potentialul din alte orase va
creste, iar piata din Bucuresti se va satura. Agricultura ramane un domeniu dinamic; tranzactia prin care Nidera a preluat cel
mai mare terminal de export de cereale din Constanta, in decembrie 2014 (tranzactie in care Clifford Chance Badea a asistat
cumparatorul), confirma ca exista mare interes in acest sector. In alte industrii (energie sau industria farmaceutica, spre
exemplu), raman pe piata importante active „in dificultate” (asa-numitele distress assets) la care investitorii se uita”, explica 
Ioana Talnaru.

Consultantii constata un trend ascendent si in cazul pietei de retail, observand o expansiune semnificativa a unor lanturi de
super/ hiper-marketuri. ”Ne-am intalnit tot mai adesea in ultimul an cu finantari de mall-uri si de spatii logistice. Agricultura
pare sa ramana o constanta si in anul 2015, insa remarcam ca achizitia de terenuri agricole este putin ingreunata de
introducerea noii legislatii privind procedura preemptiunii. Anticipam ca nu vom mai vedea atat de multe tranzactii finalizate
in acest domeniu in anii urmatori, in primul rand datorita cresterii preturilor terenurilor arabile, care nu ii mai motiveaza pe
investitorii-fonduri ca in urma cu 2-3 ani, dar si a suprafetelor relativ limitate de terenuri comasate, compacte scoase la
vanzare. Va fi de asemenea activitate si in zona investitiilor in proiecte de tip green/ brown-field, mai ales atata timp cat exista
formele de subventionare de tip „ajutor de stat”, atractive inca pentru multi jucatori straini importanti care se orienteaza
catre dezvoltarea business-ului in Romania (unde pretul fortei de munca este inca foarte mic in comparatie cu alte tari UE)”,
afirma Roxana Fratila.

Si sectorul rezidential da semne de redresare. “Reconfirmarea programelor guvernamentale de sustinere a sectorului imobiliar
(precum Programul Prima Casa) contribuie la  aparitia semnalelor care arata ca sectorul rezidential reincepe sa fie atractiv,
existand o crestere a cererii in acest sens. Dezvoltatorii trebuie insa sa inteleaga ca arhitectura viitoarelor proiecte trebuie sa
se adapteze noilor realitati ale acestei piete, nu doar la nivelul Romaniei, ci si la nivel global”, arata Madalin Dejescu.

„Investitorii urmaresc acum randamentele, iar bancile urmaresc marjele –  ambele fiind de interes in Romania pe o
baza ajustata in functie de  risc. Sectorul logistic este acum de interes pentru numerosi  investitori, inclusiv pentru
cei care investesc pentru prima data in  Romania. Din cauza ca nu sunt disponibile produse institutionale de 
calitate, vom vedea mai multe proiecte de dezvoltare – chiar  speculative, pana la sfarsitul acestui an. Piata
rezidentiala a ramas in  urma celorlalte piete, dar se pare ca va creste in masura in care vor  creste si numarul
cererilor, iar creditele vor deveni disponibile.  Dezvoltarea constructiilor de birouri ramane de mare interes, chiar si
in orasele din provincie.”
 Anda Todor, Managing Partner Dentons

„Vedem un interes pentru majoritatatea domeniilor, inclusiv unul  speculativ in crestere, ceea ce nu e un lucru rau.
Suntem insa departe  de 2008.”
 Sorin Mitel, Managing Partnet Mitel& Asociatii
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„In perioada urmatoare ne asteptam sa vedem din ce in ce mai multe  proiecte de construire de noi centre
comerciale pentru vanzarea  materialor de constructii, comasari de proiecte de energie regenerabila  si probabil
dezvoltarea catorva proiecte de biomasa. Domeniile  Oil&Gas, al combustibililor alternativi, precum si dezvoltarea
unei  piete a serviciilor de eficienta energetica pareau pana de curand ca vor  avea un viitor promitator, dar in
contextul turbulentelor de pe piata  petrolului s-ar putea ca investitorii, dar si bancile sa fie mai  precauti. Dupa o
perioada de interes real pentru proiecte de Oil&Gas  manifestata in a doua jumatate a anului 2014, constatam ca
investitorii  au devenit, destul de brusc, mult mai putin optimisti cu privire la  evolutia acestui sector pe termen scurt.
Totusi, avand in vedere ca  pretul gazelor nu pare sa urmeze acelasi curs cu cel al petrolului,  investitiile in eficienta
energetica ar putea sa aiba o sansa mai mare.  Insa, interesul aratat pana in acest moment de clienti nu ne 
indreptateste sa ne asteptam la un boom.”
 Anca Albulescu, partener bpv Grigorescu Stefanica si Coordonator al practicii de Real Estate si Constructii

„Desi mult mai atenti si mai prudenti comparativ cu perioadele de boom  economic, investitorii se concentreaza pe
piata din Romania si  oportunitatile de business pe care le ofera in aceasta perioada. Domenii  precum agricultura,
energia sau retailul, foarte active anul trecut,  vor genera crestere si in 2015 in zona de real estate. Agricultura va 
atrage cele mai multe investitii, datorita interesului major al  fondurilor straine pentru cumpararea de terenuri si
ferme, dar si pentru  cultivarea si operarea acestora. Bancile sunt inca reticente sa  imprumute banii necesari pentru
a debloca industria imobiliara, o  multime de dezvoltatori confruntandu-se cu obstacole in restructurarea  sau
refinantarea creditelor. Daca pana acum investitorul achizitiona  tere¬nul si il dezvolta, asistam la din ce in ce mai
multe asocieri  intre proprietarii de terenuri si dezvoltatori cu experienta si capital.  Modelul pe care il urmeaza in
prezent investitorii este sa finanteze  initial proiectele din fonduri proprii si abia apoi sa primeasca  finantari
bancare.”
 Mona Musat, Managing Partner Musat& Asociatii

„Constatam un interes crescut pentru proiectele rezidentiale, ca si  pentru tranzactiile din domeniul agricol.
Procesul de obtinere a unei  finantari pentru proiect este destul de dificil si selectiv in ultimii  ani, procentul de
contributie a actionarilor la finantare crescand  semnificativ in comparatie cu perioada 2007-2008.”
 Anda Rojanschi, Partener D&B David si Baias

„Avand in vedere ca pietele mai mature precum Polonia au proprietati mai  scumpe, Romania poate deveni o piata
atractiva pentru investitori. Dar  investitorii cauta „prime property” si din pacate nu ne putem mandri cu  multe
astfel de proprietati. Agricultura este un domeniu „hot” in  momentul actual, exista cerere pentru suprafete mari
consolidate. Cu  privire la aspectele dificile, pot spune ca este foarte greu sa  colaborezi cu o parte adversa cu
asteptari nerealiste, spre exemplu cu  privire la pret sau solicitari legale. Un avocat cu experienta poate  depasi
aceste bariere. finantarile se obtin destul de greu in  continuare. Bancile au inceput sa finanteze, dar sunt mult mai
exigente  cu privire la calitatea proiectului, garantiile solicitate etc.”
 Victor Constantinescu, Co-managing Partner & Head of Real Estate Practice in cadrul firmei Biris Goran

Continuarea maine dimineata, cand vom prezenta proiectele din aria de practia Real Estate a celor mai bune firme de
avocatura.
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