
Piața imobiliară 2020: 

schimbări majore și strategii de dezvoltare 

Aflată într-un moment al unui nou ciclu de dezvoltare, piața imobiliară este din ce în ce 
mai dinamică, majoritatea segmentelor fiind pe un trend pozitiv la nivelul activității de 

construcții.

Evenimentul organizat de Finmedia și revista Piața Financiară în data de 27 
septembrie, va reuni importanți reprezentanți din domeniul imobiliar și va răspunde 

prin invitații prezenți, dar și prin varietatea temelor abordate, la cele mai interesante și 
actuale probleme ale sectorului imobiliar românesc.

Alături de dezvoltatori, agenții de top, consultanți imobiliari, constructori, avocați 
și finanțiști vom analiza piața imobiliară locală , o piață cu o evoluție pozitivă în ultimii 
ani post-criză pe segmentele cheie, cu o creștere moderată, dar sustenabilă. 

Vom analiza această repoziționare a României în ierarhia celor mai importante piețe de 
real estate din zonă, în condițiile în care țara noastră poate oferi o piață imobiliară 
stabilă, ofertantă, cu investitori și dezvoltatori activi, produse premium oferite spre 
vânzare sau închiriere, dar și cu clienți sau chiriași dornici de expansiune.



09.30 – 11.00 Sesiunea I - General Session

Moderator: 

n Lori Collin, International Real Estate Consultant

Speakeri invitati:

n Alexandru Reff, Partner, Reff și Asociații
n Dorin Ștefan, Arhitect 
n Răzvan Iorgu, Managing Director, CBRE
n Ana Dumitrache, Head of Real Estate Departament, BCR Erste
n Geo Mărgescu, Founder & CEO, Forte Partners

n Provocările pieței imobiliare din România în contextul evenimentelor geopolitice și a economiei 
globale
n Accesul la finanțare: finanțare bancară, fonduri de investiții, project finance
n Design-ul clădirilor și dezvoltările imobiliare transformă piața construcțiilor din România. 
Construim la metru - pătrat sau punem cărămizile viitorului?
n Principalele riscuri în proiectele imobiliare
n Aspecte legale și de impact fiscal
n Proiecte arhitecturale pentru o dezvoltare sustenabilă a orașelor.

11.15 – 12.30 Sesiunea II - Sectorul rezidențial

Speakeri invitati:

n Eduard Uzunov, Președinte, Regatta Real Estate
n Mihai Dumitrescu, Managing Partner, Crosspoint Real Estate
n Andreea Comșa, Managing Director, Premier Estate Management

n Preferințele consumatorului și noile tendințe în dezvoltarea rezidențială
- zona centrală vs. cartiere de periferie?
- Capitala vs. orase secundare?

n Care sunt sursele de finanțare accesate de sectorul imobiliar rezidențial românesc și cum evaluăm 
efectele legii dării în plată la sfârșit de an
n Cum arată raportul dinamică - cerere în zona rezidențială
Cumpărător sau chiriaș? Profilul cumpărătorului de azi. Cum arată casa anului în 2017?
n Segmentul upmarket românesc în real estate - cum se poziționează oferta de lux vs cerere? Este 
randamentul unul pe măsura prețurilor solicitate?
n Tendințe în amenajări interioare pe piața rezidențială: doar un pariu de marketing?



12.45 – 14.45 Sesiunea III - Segmentul retail și office 

Speakeri invitați:

n Alexandru Preda, Head of Land Division, Knight Frank Romania
n Florin Furdui, Country Manager, Portland Trust
n Alina Calciu, Head of GWS, CBRE
n Tal Roma, Development Manager, AFI Europe
n Luiza Moraru, Head of Retail Department, CBRE
n Horațiu Didea, Managing Partner, Workspace Studio
n Răzvan Nica, Managing Director, Build Green
n Alina Bescheret, Asset Manager, Property Division, Carrefour Romania

n Clădirile de birouri sub lupa tehnologiei, a sustenabilității și a prețului
n Asset managementul românescu după ora 6 seara
n E-commerce sau mergem la mall? Ce fac retailerii pentru a atrage clienți in spațiile comerciale?
n Provocările marilor dezvoltatori imobiliari din România
n Riscuri de țară și riscurile proiectelor dezvoltate
n Cum arată stocul spațiilor comerciale în România? Construcțiile noi vs extinderi de suprafețe.
n Noile tendițe de amenajare a spațiilor de birouri premium
n Overview - dinamica pieței imobiliare din zona industrial și logistic.
n Căminele private pentru studenți, cartierele de studio-apartament, soluția ideală pentru marile 
zone de dezvoltare
n Proiectele verzi: un subiect la modă sau tendința fără de care nu putem trăi?


