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Ca urmare a succesului înregistrat cu proiectul Unirii Park Resi-
dence, dezvoltatorul care a dat o nouă perspectivă construcției de 
locuințe în cartierul Unirii, a demarat deja lucrările pentru un al doi-
lea mare proiect. Unirii Park Residence II va avea în final 260 de 
apartamente dispuse în 16 imobile moderne. 
Discuțiile cu dezvoltatorul Florin Ștefan au adus informații detaliate 
despre noul său proiect.

Unirii Park Residence II, 
un nou complex de anvergură 

Costuri mai bune la energie 
electrică și gaz, perspectiva ICON 
Business Advisor

La fel ca și în alte state membre UE, piața furnizării de energie din România 
a devenit liberă. Cu toate acestea, există încă mulți consumatori de energie 
electrică și gaz care nu știu că pot încheia contracte pentru furnizare nego-
ciată cu orice furnizor deținător de licenţă, negociind cu acesta atât preţul, 
cât și calitatea serviciilor. Ce au de făcut consumatorii pentru a-și îmbunătă-
ți costurile și serviciile, am aflat de la Cristian Kadar, managerul firmei ICON 
BUSINESS ADVISOR, o companie mureșeană care lucrează cu unul dintre 
cei mai mari furnizori de energie electrică și gaz. 
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O ofensivă fără precedent a dezvoltatorilor și-a pus 
amprenta pe piața imobiliară din Târgu Mureș, în ultimii 
2-3 ani. Dacă în celelalte orașe ale județului, proiectele 
imobiliare de anvergură sunt timide, în Târgu Mureș, 
Livezeni, Corunca, Sâncraiu de Mureș, Sângeorgiu de 
Mureș și Sântana există o efervescență fără precedent 
în ridicarea de case și blocuri, iar cererea e atât de 
mare, încât unele proiecte sunt vândute înainte de 
turnarea fundației. 
Pentru a radiografia cele mai importante proiecte 
rezidențiale din Mureș, contribuția celor care 
construiesc, aportul furnizorilor de materiale de 
construcții, oferta de utilități și tot ceea ce ține de 
siguranța casei, echipa Zi de Zi a întreprins un demers 
editorial. Așa a apărut ceea ce vă invităm să citiți pe 
parcursul a 40 de pagini. 
Mureșul Rezidenial 2018. E o poveste a celor mai 
importanți jucători de pe piața construcțiilor din Târgu 
Mureș, a celor care furnizează materiale, a firmelor cu 
tradiție în construcții și amenajări, a principalilor furnizori 
de apă, gaz și curent electric, a firmelor care echipează 
locuințele cu aer condiționat sau echipamente de 
securitate. Arhitecți, notari, reprezențanți ai cadastrului 
sau șefi de agenții imobilare, vin să completeze cu 
informații utile acest proiect menit să faciliteze accesul 
cumpărătorilor de case la informație utilă.    

Dezvoltatorii...
Livezeni și Unirii se află în topul zonelor cu cele mai 
multe proiecte imobiliare, grație spațiului, încă, generos, 
aflat la distanță mică de centrul Târgu Mureșului, fără 
fabrici și uzine, iar proiecte mai mici vor fi ridicate în 
Corunca, Sângeorgiu de Mureș, Sântana de Mureș, 
Sâncraiu de Mureș, Voiniceni, Dâmbu Pietros, zona 
Gării Mari, Str. Gheorghe Doja și Piața Trandafirilor. 
Pe lista dezvoltatorilor cu proiecte finalizate recent, în 
construcție, sau încă pe hârtie sunt nume cunoscute, 
dar și antreprenori mai puțin cunoscuți, care au decis 
să își pună amprenta pe piața rezidențială locală.
Cosmin Pop - proiectele Acta Residence și Colors 
Residence, Dan Gliga și Mihai Poruțiu - Citadela 
Residence, Bernat Nyulas - Green Residence și 
Parângului Smart Residence, Cristian Oprea - Ama 
Residence I și II, Florin Ștefan - Unirii Park Residence I 
și II, Maurer Residence (cel mai mare proiect rezidențial, 
ce urmează să fie demarat în acest an, pe strada 
Băneasa), Petrică Sala - Ansamblu rezidențial în Piața 
Trandafirilor (Astor-Valpet), Casa Galbenă Residence, 
Cristian Țibrea și Tibor Moldovan - Private Residence 
(str. Gh. Doja), Gheorghe Moldovan - complex de case la 
ieșirea din Livezeni (SC Impuls Decor), Mircea Musgociu 
- ansamblu de blocuri, zona Tudor Vladimirescu, ieșirea 
spre Sighișoara, Dan Gliga și Cristina Curtifan - proiect 
de case în Sângeorgiu de Mureș, Turkyilmaz Tahsin - 
bloc zona Gara Mare, Jakob Andras – case în cartierul 
Unirii, sunt principalele proiecte ridicate, în derulare 
sau în proiectare. 
Unii dintre jucătorii imobiliari amintiți au fost prezenți cu 

proiectele lor în România Rezidențial, demers al revistei 
Transilvania Business, realizat la finalul anului 2017, 
alții se alătură acum poveștii, în Mureșul Rezidențial, 
iar cei care au proiecte în stadiu de creionare, vor fi 
prezenți în cea de a doua ediție Mureșul Rezidențial, 
spre finalul acestui an.

Constructorii și furnizorii... 
În angrenajul rezidențial, pe lanțul de la proiectare la 
acoperiș, furnizorii de materiale de construcții și utilități, 
executanții, firmele care echipează casa cu tâmplărie, 
centrale termice, aparate de aer condiționat etc sunt 
verigi importante. Meșterii care le știau pe toate lasă, 
încet încet, loc specialiștilor, pentru că nivelul exigențelor 
cumpărătorului de locuință nouă a crescut mult.

Astor-Valpet, Conimur, Alfa Construct, TMGIP, Cartacon, 
Daw Bența-Caparol, Profelis, ICON Business Advisor, 
Retacom, Multibet Transilvania, E.ON, Aquaserv, Seiv 
Instal - Partener Premium Daikin, Nordenlor, Novatop, 
Ferestre Partner, Lind Efect, Melinda Instal, Viva Com, 
Mara Decor, Gombos Security sunt companiile care 
vin să completeze Mureșul Rezidențial cu informații 
prețioase despre o locuință modernă, de calitate. 

Statistici, analize, informații 
utile și o concluzie
Informații obținute de la Direcția Județeană de 
Statistică, publicate în acest număr special Zi de Zi, 
ne arată că este în creștere tendința de achiziționare 

a locuințelor noi și ne oferă o fotografie a situației de 
la finele anului 2017. Avem și un top, la nivel de județ, 
cu ierarhizare pe orașe și comune, la locuințele noi, 
dar și la numărul total de locuințe. 
Un mini interviu cu Florina Daniela Miheţ, arhitect șef 
al Primăriei Municipiului Târgu-Mureș, ne oferă și mai 
multe amănunte despre construcțiile noi. 
O imagine la zi a ceea ce înseamnă tendințe în domeniul 
tranzacțiilor imobiliare ne-a oferit managerul general 
al agenţiei Charme Imobiliare Târgu-Mureș, Rodica 
Dogariu, iar tot ce trebuie să știm despre partea de 
cadastru, am aflat dintr-un interviu realizat cu directorul 
OCPI Mureș, Călin Bejan.
Ce urmează? În privința situației din Târgu Mureș, 
există o certitudine la această oră. Dezvoltatorii se 
orientează tot mai mult spre imobile cu mai multe etaje. 
Mai simplu spus, casele lasă locul blocurilor.  Terenul 
este tot mai puțin, iar blocurile sunt soluții mai bune 
din punct de vedere al profitului obținut de dezvoltator, 
dar și al posibilităților financiare ale clienților.  
Revenind la proiectul de față, Mureșul Rezidențial, 
inițiativă a echipei Zi de Zi, vă oferă un set de informații 
utile, fie că vreți să cumpărați sau să construiți o casă 
nouă. Urmează, în toamnă, Ediția a II-a.

Mureșul Rezidențial 2018. Unde, cine și ce construiește.

Un articol de Florin Marcel SANDOR
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Ideal Home extinde proiectul Green 
Residence! Noi opțiuni la nivel înalt.

Piața rezidențială a devenit în ultimul an principala atracție pentru cei interesați de o nouă locuință. Și este lesne de înțeles de ce. Mentalitatea și exigențele s-au 
schimbat, așa că cei interesați încep să se reorienteze și să nu mai investească în apartamente vechi, ce necesită renovare, când la același preț pot cumpăra 
un apartament nou. Dezvoltatorul Ideal Home, parte din Grupul de firme Fomco, a înțeles acest lucru și a intrat puternic pe piață, cu două proiecte imobiliare.

Primul proiect al dezvoltatorului Ideal Home, 
Parângului Smart Residence, din zona Dâmbu Pietros, 
s-a bucurat de un real succes, fiind vândut în totalitate. 
Pentru un jucător relativ nou pe piața dezvoltatorilor 
locali a fost un semn bun, o confirmare a solidității și 
seriozității proiectului. „Mizăm pe calitate și prețuri 
corecte. Există un interes ridicat pentru apartamente 
noi, construite la standarde înalte de calitate. Faptul 
că am vândut toate apartamentele din proiectul 
Parângului Smart Residence și mare parte din 
cel de al doilea proiect, Green Residence, zona 
Tudor, încă din faza lucrărilor de construcție, ne 
arată că oamenii au încredere în ceea ce facem”, 
spune Bernát Nyulas manager general Ideal Home.  

Ca urmare a succesului înregistrat cu primele două 
proiecte, dezvoltatorul a luat decizia de a extinde 
proiectul Green Residence, cu încă un imobil. 
Green Residence zona Tudor, este un complex de 
două blocuri în regim P+10, construite la ieșirea din 
Tîrgu-Mureș spre Livezeni, într-una dintre cele mai 
căutate zone rezidențiale, datorită combinației perfecte 
dintre caracterul practic al locuirii în zona urbană și 
vecinătatea pădurii, cu liniște, mult spațiu verde și o 
calitate excelentă a aerului. 
Este un proiect ambițios, de peste  180 de apartamente, 
construit pe un teren de 6.918 mp, care vor fi dispuse 
pe o suprafață totală desfășurată de 13.500 mp. 
Szidónia Székely, manager de proiect Ideal Home, 
spune că „este vorba despre un proiect cu apartamente 
foarte spațioase și luminoase, cu o compartimentare 
occidentală, nemaivorbind de terase imense. În strategia 
de vânzări, avem grijă de nevoile și posibilitățile fiecărui 
potențial client, oferind pachete flexibile de finanțare și 
posibilitatea de a negocia direct cu noi, în situații mai 
speciale. Știm că multora le este foarte greu în zilele 
noastre să își poată achiziționa o locuință, așa că dorim 
să venim în sprijinul târgumureșenilor în acest sens. 
Dorim să nu fim doar un dezvoltator în plus pe piața 
mureșeană, cu condiții fixe și rigide, ci să devenim un 
partener de încredere, care analizează fiecare posibilitate 
și găsește împreună cu clienții pachetul optim pentru 
fiecare caz în parte”.
Locația este ideală pentru mai multe tipuri de potențiali 
clienți, datorită amplasării în apropierea unor obiective 
de interes general. Astfel, proiectul se află la câteva 

minute de mers pe jos de supermarket-uri, școli, 
grădinițe, un complex sportiv, stații de autobuz, dar și 
de una dintre cele mai apreciate zone verzi împădurite 
ale orașului. Totul, cu acces direct din drumul principal, 
printr-un drum de legătură amenajat.

Posibilitate de achiziție și 
pe credit tip „Prima Casă”, 
cre dit imobilar sau ipotecar. 
Finanțare și calitate premium

Pentru că nevoile clienților în materie de finisaje nu pot 
fi întrutotul previzionate, apartamentele vor fi predate 
semifinisate. Rețeta pare că a prins extraordinar de bine 
la cumpărători, spune Szidónia Székely, manager de 
proiect Ideal Home: „Modelele cele mai căutate sunt 
apartamentele cu 1 și 2 camere, care au în general 
o suprafață utilă mult mai mare decât cele obișnuite, 
cu o compartimentare inteligentă, cu terase mari și 
luminoase.  Momentan, apartamente cu 1 cameră mai 
sunt disponibile doar în cel de al doilea imobil, unde 
avem 4 tipuri de apartamente de 1 cameră, care au o 
suprafață utilă între 45 mp și 52 mp.   Prețurile variază 
în funcție de fiecare model în parte, de la 36.900 Euro, 
la 39.900 Euro + Tva. 
De asemenea, datorită numeroaselor cereri din 
partea familiilor tinere cu copii, unde era necesară 
o configurare mai inteligentă a spațiului, la un 
buget acceptabil, printr-un efort destul de mare, 
am reușit să schimbăm două tronsoane, le-am 
recompartimentat în apartamente cu trei camere, 
cu bucătărie de tip open space, două camere mai 
mici și living spațios de 25 de mp”.  Astfel, s-a ajuns 
la o ofertă destul de interesantă, un apartament cu 
o suprafață utilă de 73,60 mp, fiind disponibil la 
57.900 Euro + TVA.
Posibilitatea de a achiziționa prin credit imobiliar, 
ipotecar, și chiar prin ”Prima Casă”, a fost un avantaj. 
Așa se face că am ajuns rapid la o rată de rezervare 
de peste 90 % la primul imobil,  și deja o marjă de 
rezervare destul de mare, pentru cel de-al doilea imobil.
Începând de anul acesta, am demarat o colaborare 
strânsă cu instituții bancare, pentru a facilita și ușura 
procedura de creditare și pentru a reduce cheltuielile 
clienților legate de costurile de evaluare a imobilelor 
și referitor la alte taxe.”

Stadiu avansat al lucrărilor 
de execuție
Pentru că interesul este ridicat și lucrările au înaintat 
în acest an în ritm alert. Szidónia Székely, manager 
de proiect Ideal Home, detaliază: „Putem spune cu 
mândrie, că suntem primul dezvoltator din Tîrgu-Mureș, 
cu un proiect la cel mai înalt nivel, atât la propriu, 
pentru că vorbim de un P+10, cât și la figurat. La 
primul imobil am ajuns deja în faza de finisaje finale 
interioare și exterioare. În primăvară am finalizat 
închiderea exterioară, realizată din cărămidă de înaltă 
calitate marca Termobloc de 30 cm, cu proprietăți 
termoizolante, cu profil și un gol adecvat introducerii de 

izolație, o permeabilitate bună și o rezistență termică 
ridicată. S-au finalizat de asemenea și lucrările de 
compartimentare, realizate din cărămidă de 20 cm, 
respectiv cărămidă de 12 cm pentru zidurile interioare 
în apartamente, precum și instalațiile termice, sanitare, 
electrice  și gaz”. 
Dar, după cum se spune, „vorba multă, sărăcia omului, 
dezvoltatorul vă invită să urmăriți evoluția proiectelor pe 
pagina de Facebook „Green Residence_Targu Mures, 
precum și pe pagina web www.apartamentemures.ro.
Iar pentru ca să vă convingeti, cereți acum o prezentare. 
Reprezentanții Ideal Home vă răspund la numărul de 
telefon 0726-136.653, și vă pot programa pentru o 
vizită la fața locului. 
La Green Residence, calitatea va face diferența!

În spatele Ideal Home e o experiență de 15 ani
Deși poate părea fulminantă și inexplicabilă evoluția 
noului dezvoltator Ideal Home, secretul din spatele 
acestui brand este de fapt o afacere cu capital 
local, dezvoltată continuu începând cu anul 2002. 
Ideal Home este o nouă linie de business din cadrul 
Fomco Group, care activează în prezent în domeniile 
automotive ca one stop shop pentru vehicule mari, 
producție de mobilier și producție de energie electrică 
fotovoltaică. Proprietarul și managerul general al 
grupului, Bernát Nyulas, spune că intrarea pe piața 

imobiliară este doar un alt pas dintr-un mai lung șir 
de decizii ambițioase pe care le-a luat de-a lungul 
celor 15 ani: „Ne-am extins către piața imobiliară 
pentru că am văzut un potențial mare pe care am 
dorit să-l exploatăm. Clienții târgumureșni caută tot 
mai mult locuințe moderne bine construite, iar nouă 
ne plac foarte mult în business două lucruri: unu - să 
nu ne plafonăm, ci mereu să facem lucruri curajoase 
și doi - să ne dezvoltăm continuu, bazându-ne pe 
calitatea produselor și serviciilor pe care le oferim”.
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Mircea Musgociu, dezvoltator imobiliar 
prin compania pe care o deține, Profitec 
SRL, se “încăpățânează” să investească în 
continuare în Tîrgu Mureșul natal. Cel mai 
recent proiect imobiliar al său este unul 
mixt – comercial, rezidențial și servicii – în 
vecinătatea viitorului mall NEPI, de la ieșirea 
din municipiu spre Sighișoara. Proiectul 
imobiliar dezvoltat împreună cu partenerii 
săi se întinde pe o suprafață de 15 ha și va 
cuprinde o zonă comercială, un ansamblu 
de blocuri de locuințe, căi de comunicație, 
parcuri și alte facilități destinate zonei 
comerciale și rezidențiale. Valoarea totală a 
investiției este de aproximativ 35 milioane 
de euro.

Proiectul imobiliar gândit de Mircea Musgociu și asociații 
săi completează reconversia fostei livade într-o zonă 
comercială în partea de sud-vest a municipiului Tîrgu 
Mureș, unde NEPI Rockcastle își va extinde rețeaua 
de retail cu încă un mall. Puțini știu că decizia NEPI 
de a dezvolta un centru comercial la Tîrgu Mureș are 
legătură și cu eforturile depuse de Mircea Musgociu 
de a convinge fondul de investiții sud-african să 
investească aici.
“Prima dată am contactat NEPI acum 8 ani, atunci am 
avut primele discuții despre mall-ul care va fi construit 
în livadă. Am ajuns după doi ani de discuții și due 
dilligence, în care am pregătit sute de dosare și de 
documente pe care le cereau avocații lor, foarte aproape 
de a perfecta afacerea. Însă au amânat proiectul, 
considerând că, la acea dată, nu sunt suficienți chiriași 
interesați să intre în proiectul NEPI din Tîrgu Mureș. 
Trei ani s-a oprit totul, după care Carrefour a decis 
să se alăture proiectului NEPI, am reluat discuțiile 
și am reușit să încheiem contractul și să aducem în 
Tîrgu Mureș o investiție uriașă care va crea un centru 
comercial modern”, ne-a povestit Mircea Musgociu.
Cu o poziție extrem de frumoasă, însă un teren dificil, 
care implică mari costuri de amenajare, trebuia să vină 
cineva foarte puternic pentru a dezvolta un asemenea 
proiect. Costurile pentru amenajarea terenului se 
cifrează la câteva milioane de euro, iar investiția 
estimată ar fi de minim 50 de milioane de euro. Odată 
pornită investiția NEPI, zona devine atractivă și din 
punct de vedere rezidențial. Locația e una deosebită, 
un platou cu o vedere panoramică urbană deosebită, 
lângă pădure, la suficientă distanță de mall, astfel încât 
rezidențialul să nu fie afectat de rumoarea specifică 
unui centru comercial.
“În continuarea terenului pe care se va edifica mall-ul 
NEPI există alte terenuri pe care dorim să dezvoltăm 
o parte comercială, pentru că sunt multe magazine 
care vor veni în completarea celor din mall, și o parte 
rezidențială. Proiectul presupune construcția unui 
ansamblu rezidențial alcătuit din blocuri de locuințe, 
căi de comunicație elegante, mai mult spațiu verde, 
parcări subterane etc. deoarece suprafața de teren 
generoasă permite”, ne-a expus dezvoltatorul viziunea 
privind reconversia zonei.
“Estimez ca până la sfârșitul anului să prezentăm 
primele planuri atât pentru zona comercială cât și 
conceptul ansamblului rezidențial”, a mai completat 
acesta.
În afară de proiectul imobiliar mixt din livadă, Mircea 
Musgociu va dezvolta un alt proiect rezidențial, 
exclusivist, în zona centrală a municipiului Tîrgu Mureș.
„Mi-am creat un renume prin constructiile de calitate 
realizate. Diferența în a construi de calitate și a construi 
economic nu este foarte mare. Depinde de bugetul 
și lăcomia investitorului unde vrea să se situeze. Nu 
am făcut compromisuri, am încercat să achiziționez 
ce este mai bun ca materiale și, de aceea, am curaj 
să construiesc în continuare și tot pentru acest motiv 
momentan nu pot să onorez toate cererile”, a subliniat 
Mircea Musgociu.

De ce  Tîrgu Mureș?
Proiectele dezvoltate de Mircea Musgociu și de 
compania sa, Profitec SRL, sunt în marea lor proporție 
localizate în Tîrgu Mureș, fie că vorbim despre clădiri 
de birouri - primul sediu E.ON, pe strada Justiției, 
sediul Oficiului Registrul Comerțului și sediul Oficiului 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ansambluri de 
locuințe – blocurile de locuințe de pe str. Negoiului, 
Gheorghe Marinescu sau strada Gloriei, sau despre 
magazine ale unor rețele de retail - hipermarketurile 
Lidl, Kaufland din cartierul Tudor.
“Tentația este mare să dezvolți proiecte în alte orașe 
pentru că în unele dintre ele se obțin mult mai ușor 
autorizațiile de construire și/ profituri mai mari, însă 
m-am axat în proporție de 90 % în dezvoltările mele 
imobiliare pe Tîrgu Mureș, pentru că aici mă simt și 
sunt acasă”, subliniază Mircea Musgociu.
Singurele proiecte în afara Tîrgu Mureșului sunt cele 
din Lugoj, județul Timiș – un hipermarket Kaufland și 
un magazin Media Galaxy.
În paralel, dezvoltatorul târgumureșean a tatonat și 
piața imobiliară din partea de vest a țării, pentru a 
dezvolta rețeaua Kaufland la Timișoara, spre exemplu, 
dar și în Cluj-Napoca sau cea din estul României, la Iași.
Însă, orice proiect pe care îl dezvoltă va presupune o 
durată de minim 3-4 ani pentru că Mircea Musgociu 
e în liga dezvoltatorilor imobiliari serioși și așezați.
“Noi am ales calea grea de dezvoltator imobiliar, 
care presupune identificarea unui proiect, întocmirea 
documentațiilor, după care undeva la un an, în cazul 
cel mai bun, începi realizarea lui, iar construcția 
durează doi ani, după care, eventual, începe 
amortizarea investiției și obții profit. Eu am mers 
preponderent pe această cale de durată în loc să 
cumpăr și să vând terenuri sau clădiri”, accentuează 
investitorul.

Ofuri legislative, administrative 
și fiscale
Ar fi normal ca legislativul, administrația publică și 
tot felul de alte instituții publice cu rol în autorizarea, 
impozitarea etc. a investițiilor să le încurajeze sau măcar 
să nu le încurce. Însă, realitatea arată că mai este 
încă de lucru până un investitor va scăpa de durerile 
de cap legislative, administrative și fiscale, după cum 
recunoaște interlocutorul nostru.
“Din cauza temerii de a fi acuzat de abuz în serviciu, 
nimeni nu își mai asumă nimic, nu mai semnează 
nimic, pentru că nu ai nicio responsabilitate dacă nu 
faci nimic și nimeni nu te întreabă de ce nu ți-ai făcut 
treaba. Problema cea mai mare e atunci când faci 
ceva, acea acțiune poate fi interpretată. Înțelegem că 
un funcționar trebuie să răspundă, dar în baza unor 
criterii clare, nu pentru că ai făcut într-un fel un lucru 
și nu altfel”, crede Mircea Musgociu.
Și ne povestește că a durat 2 ani ca să obțină autorizația 
de construire de la Primăria Lugoj pentru un hipermarket 
Kaufland, autorizație care în mod normal ar fi fost emisă 
în 6-8 luni. Și totul pentru că Primăria Lugoj fusese 
“vizitată” de procurorii DNA, iar, brusc, activitatea 
Primăriei a fost blocată sau încetinită, iar funcționarii 
au fost extrem de rezervați față de orice aviz sau 
autorizație care trebuia eliberată.
Pe partea de autorizări, consideră ca lucrurile pot fi 
îmbunătățite și la nivelul municipiului Tîrgu Mureș.
“Nu înțeleg de ce trebuie să intre un proiect de această 
mărime, cum este mall-ul sau dezvoltarea pe care 
intenționez să o fac, care va aduce anual o sumă uriașă 
la buget, pe aceeași filă cu toți aceia care își fac, de 
exemplu, un garaj? E anormal.  Investitorii de anvergură, 
locali sau internaționali, trebuie primiți cu brațele 
deschise și, dacă nu li se acordă avantaje, cel puțin 
să fie sprijiniți ca termene în obținerea autorizațiilor 

de care au nevoie pentru începerea investiției. Un 
exemplu elocvent este cel al construcției unei fabrici 
uriașe BMW în SUA unde sute de ha de teren au fost 
vândute companiei germane pentru suma de 1$  pentru 
că legislația din statul respectiv nu permitea să fie 
date cadou. Bineînțeles că această decizie are la bază 
calcule serioase care pun în balanță locurile de muncă 
create și beneficiile aduse din taxe și impozite”, explică 
Mircea Musgociu.
Pe legislația fiscală sunt, de asemenea, foarte multe 
lacune, sunt interpretări diferite, astfel că dezvoltatorul 
târgumureșean, după cum ne-a mărturisit, a preferat 
să achite taxele și impozitele la limita superioară, acolo 
unde erau neclarități legislative interpretabile, pentru 
a nu se trezi că peste câțiva ani trebuie să plătească 
retroactiv.

Ligia VORO

Prin compania pe care o deține – Profitec SRL, în vecinătatea mall-ului NEPI

Mircea Musgociu va dezvolta un proiect imobiliar mixt ambițios

Despre Profitec SRL 
Profitec SRL Tîrgu Mureș a fost fondată în 1994, fiind 
axată la început pe producția de încălțăminte din 
PVC și TR. Astăzi, compania, deținută integral de 
Mircea Musgociu, activează în domeniul „Închirierea și 
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”. 
În 2017, compania a fost a doua cea mai profitabilă 
companie din domeniul imobiliar,  din județul Mureș, 
raportând o cifră de afaceri de aproape 26,7 milioane 
de lei și obținând un profit net de 5,96 milioane de lei.
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Ansamblul COLORS Residence
Ansamblul COLORS Residence este etapa a doua al celui mai mare proiect rezidențial menit să devină un nou punct de reper în 
Tîrgu-Mureș, gândit cu stil și spirit practic, care vine în întampinarea nevoilor clientului.

Amplasamentul ideal față de mijloacele de transport 
în comun, care se află la o distanță foarte mică față de 
ansamblu, accesul rapid către centrul orașului și nu în 
cele din urmă atenția oferită în amenajarea și finisarea 
interioară a apartamentelor rezultate, dar și a întregului 
proiect care dispune de cele mai bune echipamente și 
finisaje de la firme renumite din piața de profil, fac din 
COLORS Residence una dintre cele mai bune variante 
ce trebuie cântarită cu atenție înainte de a lua o decizie 
privind achiziția unei locuințe noi.
Situat pe strada Livezeni, o zonă cu caracter rezidențial, 
care este în continuă dezvoltare, COLORS Residence 
are, în imediata apropiere, magazine și centre comerciale 
(Lidl, Kaufland, Auchan, Dedeman, Praktiker), piața și 
parcul Diamant, școli, grădinițe, benzinăriile MOL, OMV, 
stație de autobuz și service auto.
Vă oferim mai mult decât un ansamblu de 
apartamente, căutând ca prin fiecare detaliu al 
construcției să atingem toate aspectele care țin de 
un stil de viață modern și accesibil.
Ansamblul este compus din 3 blocuri desfășurate 
pe 7 niveluri (P+6E) și anexele necesare pentru 
deservirea acestora, iar accesul în incintă se 
asigură de pe strada Livezeni atât pietonal cât și 
auto. Locatarii ansamblului rezidențial beneficiază 
de locuri de parcare și alei pietonale cu o amenajare 
peisagistică plăcută. Blocurile de locuințe au câte 42 
de apartamente, cu 2 și 3 camere pe fiecare nivel, 
apartamentele având suprafețe cuprinse între 55 mp 
și 97 mp. Fiecare bloc are în dotare un ascensor de 
6 persoane, producție Kone.
Compartimentarea și orientarea apartamentelor au 
fost gândite armonios, oferind tot confortul și bucuria 
sentimentului de “ACASĂ”. 

Facilități complex:
- Pază și supraveghere video permanentă, pentru 
completa siguranță a locatarilor
- Locuri de parcare 
- Ghene subterane pentru resturile menajere, evitându-
se astfel răspândirea mizeriei și a mirosului neplăcut 
precum și a rozătoarelor
- Iluminatul spațiilor comune interioare și exterioare 
este de tip LED cu senzori
- Parc de joacă pentru copii
- Accesul în incintă este securizat cu barieră automată.

Caracteristici tehnice
- Structura de rezistență este alcătuită din diafragme și 

planșeu tip dală, soluția aleasă fiind mult mai estetică 
și rezistentă în timp, neavând la vedere stâlpi și grinzi, 
astfel încât apartamentul va fi mai ușor de amenajat, 
mobilat, iluminat 
- zidurile sunt construite din cărămidă Porotherm
- Tâmplărie PVC din profile cu 6 camere și geam termopan 
triplu, cu un coeficient de izolare termică și fonică sporit
- Termoizolarea fațadelor este realizată cu polistiren 
expandat de 10 cm pe suprafețe de cărămidă și 15 
cm pe suprafețe de beton, suprafețele fiind finisate 
cu tencuială decorativă Caparol
- Acoperiș tip terasă necirculabilă termo și hidro izolată
- Placaj ceramic pe casa scărilor și pe terase
- Balustrade metalice cu elemente din tablă perforată 
și vopsită în câmp electrostatic
- Suntem primul ansamblu rezidențial din Tîrgu-

Mureș care deține Certificat de Atestare pentru 
Clasa energetică A.

Dotări apartament
- Ușa de intrare metalică (finisaj MDF) cu închidere 
în multipunct
- Video-interfon color
- Pereți vopsiți în lavabil alb
- Pardoseli pregătite pentru a monta finisajul final
- Instalații electrice-date-cablu TV, dotate cu aparataj 
(prize și întrerupătoare)
- Instalație de încălzire, centrală termică individuală 
în condensație, marca VAILLANT, asigurându-se un 
consum redus de energie și calorifere aferente
- Termostat wireless marca SALUS, pentru eficientizare 

și un control optim al consumului de căldură 
- Senzor de gaz
- Instalații sanitare și instalații apă-canal
- Sistem de ventilație și obiecte sanitare în băi
- Aparat de aer condiționat, marca DAIKIN cu excepția 
apartamentelor situate la parter
- Contorizare individuală (apă, gaz, curent) în exteriorul 
apartamentelor.
Lucrările de amenajari interioară și exterioară a 
complexului COLORS RESIDENCE au fost finalizate la 
începutul lunii iulie, apartamentele având Carte Funciară 
și fiind disponibile pentru vânzarea imediată. 

Indiferent de tipul de apartament pe care îl veți 
alege, COLORS Residence este locul în care veți 
petrece momente de calitate ACASĂ!
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Cartacon, 10 ani de experiență 
și profesionalism în construcții
Firma SC Cartacon SRL, specializată în 
lucrări de construcții, topografie/cadastru 
și dirigenție de șantier, are o experiență 
de peste 10 ani pe piața rezidențială din 
județul Mureș. Cu o echipă serioasă de 
specialiști, compania are în portofoliu 
proiecte importante pe care le-a 
realizat la un nivel ridicat de calitate și 
profesionalism. Mai multe informații despre 
companie și activitate ei în interviul luat 
administratorului, ing. Mihai Ungureanu.  

Reporter: Care sunt domeniile de activitate ale 
firmei dumneavoastră și ce vă recomandă pe piața 
rezidențial/construcții?

Mihai Ungureanu: Cartacon oferă o gamă largă de 
servicii: lucrări de construcții, servicii complete de 
topografie și cadastru, servicii de dirigenție de șantier. 
Ne recomandă lucrările finalizate până acum și faptul 
că avem o echipă de specialiști. Dorim să  păstrăm 
un nivel ridicat al calității, fără a face compromisuri și 
rabat la siguranță și profesionalism. Satisfacția clienților 
noștri este principala carte de vizită care ne recomandă 
și ne face să ne realizăm proiectele cât mai bine și în 
continuare.

Reporter: Care este experiența în domeniu pe care 

o aveți? Care sunt cele mai importante proiecte 
dezvoltate până acum?

Mihai Ungureanu: Avem o experiență de peste 10 ani, 
fiecare proiect e important pentru noi și facem tot ce 
ne stă în putere pentru a avea clienții mulțumiți. Am 
reabilitat clădiri de birouri și pensiuni, am avut lucrări 
de reparații la spitale, am construit o clădire de birouri/
showroom modernă  pentru o firmă de instalații din 
Tîrgu Mureș, dar am construit și case de locuit direct 
pentru clienți. Pe lângă acestea am oferit servicii de 
dirigenție de șantier și topografie pentru diverse lucrări. 
Acum avem în execuție o hală industrială modernă pe 
fonduri europene, case de locuit și lucrări de reparații 
la o clinică din oraș. 

Reporter: Care ar fi câteva reguli de bune practici 
de care trebuie ținut cont în momentul în care alegi 
o firmă de construcții?

Mihai Ungureanu: Celor care caută un constructor 
le recomand să se asigure că firma pe care vor să 

o contracteze are specialiști în construcții, nu doar 
”constructori” de conjunctură. Construcțiile sunt un 
domeniu complex și pentru o lucrare de calitate e 
nevoie de un colectiv de specialiști din diferite domenii 
(arhitect, geolog, topograf, inginer constructor, ingineri 
instalații, diriginți de șantier și responsabili tehnici cu 
execuția, etc.). Cei care doresc să-și construiască 
o casă trebuie să conștientizeze că e nevoie de toți 
acești specialiști (și alții) pentru a asigura o lucrare de 
calitate și să încerce să-i evite pe cei ”buni la toate”.  
Dacă doriți să cumpărați o locuință gata construită, vă 
recomand să vă asigurați că lucrările au fost urmărite 
de specialiști (diriginți de șantier și responsabili tehnici 
cu execuția) și că există cartea construcției. Din păcate 
există pe piață o grămadă de case construite prost, care 
nu respectă norme elementare de calitate în construcții. 

Reporter: Care sunt perspectivele pe care compania 
dumneavoastră le are pentru următorii ani?

Mihai Ungureanu: Dorim doar să ne consolidăm poziția 
pe piața de construcții și topografie și să oferim în 

continuare servicii la cel mai înalt nivel. 

Reporter: Un mesaj pentru cititorii noștri....

Mihai Ungureanu: Le recomand să fie atenți la ce 
cumpără și să ceară de câte ori au nevoie sfatul 
specialiștilor în construcții. Celor care contractează 
executanți pentru lucrări le recomand să își angajeze 
diriginți de șantier pentru urmărirea calității lucrărilor. 
Majoritatea cumpără o singură casă în viață, e bine să 
se consulte cu specialiști și să își ia toate măsurile de 
siguranță pentru a face o alegere bună.

Ionel ALBU

Impuls Decor, complex de case 
premium în Livezeni
Între constructorii care își pun amprenta pe modelarea pieței rezidențiale din Târgu Mureș se numără și dezvoltatorul Impuls Decor SRL. Un complex 
de case spațioase, pe un nivel, cu materiale de bună calitate, va fi ridicat până la finele anului 2018, la ieșirea din Livezeni spre Ivănești.

Numărul locatarilor care preferă case pe 
un singur nivel este tot mai mare în ultima 
vreme. Aceste case sunt mai practice, mai 
sigure și mai confortabile, oferind un spațiu 
comun mai generos și costuri de întreținere 
mai bune. Unul dintre dezvoltatorii care au 
dorit să valorifice aceste avantaje este 

Gheorghe Moldovan, administratorul firmei 
Impuls Decor. Bazându-se pe experința mai 
multor proiecte similare, Gheorghe Moldovan 
are acum în lucru un complex de case, situat 
pe strada Subpădure, pe partea dreaptă la 
ieșirea din Livezeni către Ivănești.
Situate într-o zonă liniștită, cu mult spațiu 

verde și aer curat, casele vor fi construite pe 
un singur nivel, pe o suprafață de 134 mp. 
Proiectul imobilului prevede 3 dormitoare, 
living, bucătărie, două băi, o cămară și un 
spațiu de depozitare. Suprafața totală a 
fiecărei parcele va fi de 500 mp. 
Casele vor fi semifinisate, urmând ca 
locatarii să își aleagă finisajele după propriul 
gust. Centrala termică și caloriferele, 
inclusiv montajul lor, intră în pachetul oferit 
de constructor.
Conform informațiilor primite de la 
dezvoltator, materialele folosite la 
construirea acestor case sunt de foarte 
bună calitate: ”Izolația imobilului va fi făcută 
cu polistiren Dalmatina cu grosime de 10 
cm, tâmplăria va fi Salamander cu geam 
termoizolant, pachet de 40 mm, triplex 
(produsă de firma mureșeană Ferestre 
Partner), care asigură un coeficient de 
transfer termic și fonic foarte avantajos. 
Tencuiala decorativă este, de asemenea, de 
bună calitate, fiind produsă de Caparol, iar 
acoperișul cu țiglă Creaton oferă garanția 
durabilității și aspectului plăcut”, ne-a spus 

Gheorghe Moldovan, despre principalele 
elemenete ce țin de calitate și confort.
Ar mai fi amintit că prețurile caselor 
construite de Impuls Decor încep de la 

79.000 de euro, cu TVA inclus. Dezvoltatorul 
are și alte proiecte pentru 2019, dar despre 
acestea va oferi detalii la momentul potrivit.

A consemnat Florin M. SANDOR
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Unirii Park Residence II. Un nou complex 
de anvergură în Târgu Mureș
Ca urmare a succesului înregistrat cu proiectul Unirii Park Residence, dezvoltatorul care a dat o nouă perspectivă construcției de locuințe în 
cartierul Unirii a demarat deja lucrările pentru un al doilea mare proiect. Unirii Park Residence II va avea în final 260 de apartamente dispuse 
în 16 imobile moderne. Discuțiile cu dezvoltatorul Florin Ștefan au adus informații detaliate despre noul său proiect.

Înainte de a vorbi despre noul dvs proiect, vă rog să ne oferiți câteva 
detalii despre Unirii Park Residence I. În ce fază de finisare și de 
vânzare se află acest prim proiect?

Florin Ștefan:  Acest prim proiect este vândut în totalitate, iar acum 
punem la punct ultimele detalii, amenajarea parcului, spațiile verzi, zonele 
de relaxare și infrastructura.

Vă rog să ne descrieți proiectul Unrii Park Residence 2. 

Florin Ștefan: Unirii Park Residence II este situat în Cartierul Unirii, între 
străzile: Verde, Mărului și Constantin Hagi Stoian. Cu o poziție ferită de 
poluare și înconjurată de spatii verzi, este locul ideal pentru familii care 
doresc liniște și aer curat. Distanța față de magazine, școli, grădinițe și 
mijloace de transport este relativ mică, cinci minute de mers pe jos, iar 
până în centrul orașului sunt numai doi km.

Cu ce se diferențiază locuințele construite de dvs, de alte tipuri de 
blocuri ridicate de dezvoltatori mureșeni?

Florin Ștefan: Proiectul nostru este diferit față de alte proiecte rezidențiale 
din Târgu Mureș deoarece este situat într-o zonă ferită de aglomerație, 
pe 35 000 mp de teren, ceea ce îl face unic.
Un alt criteriu foarte important este suprafața apartamentelor care sunt mult 
peste media concurenței. Ca și exemplu, putem spune că un apartament 
cu 2 camere are suprafața utilă între 60 - 66 mp, la care se adaugă o 
terasă de 15 mp, avem deci o suprafață construită de 85 - 90 mp.
Materialele folosite sunt din gama premium, fie că vorbim de balustrade 
din sticlă securizată (având un cost de peste 150 € /mp) sau placarea cu 
piatră naturală granit 2 cm grosime a tuturor spațiilor comune interioare 
inclusiv terase și balcoane.
Un alt aspect important este regimul de înălțime redus P+2,  plus un 
etaj retras.
Ne bucură foarte tare faptul că ansamblul dispune de 12 000 mp spațiu 
verde, ceea îi conferă un aspect natural și primitor.
Pentru noi, copiii sunt foarte importanți, de aceea le acordăm o atenție 
deosebită. Spațiile dedicate celor mici sunt atent gândite și structurate, 
în așa fel încât să ofere siguranță și divertisment pentru toate vârstele. 

Vă rog să ne oferiți câteva detalii despre apartamente

Florin Ștefan: Unirii Park Residence II oferă 4 tipuri de apartamente. 
Idealul nostru este să oferim clienților variante diferite și atractive, care 
să le satisfacă cerințele. Fiecare bloc dispune de apartamente cu 1,2,3 și 
4 camere. Apartamentele cu 3 camere sunt dispuse atât pe un nivel cât 
și pe două, apartamente tip penthouse, iar cele cu 4 camere sunt numai 
tip penthouse, cu suprafețe impresionante.
Ca și suprafețe, ele sunt după cum urmează:
Nr.1 Apartament cu 1 cameră
Suprafață utilă: 40 mp + terasă
Compus din: hol intrare, baie, bucătărie, cămară, living + nișă de dormit 
și balcon/ terasă 
Nr.2 Apartament cu 2 camere 

Suprafață utilă: între 60 - 66 mp + terasă 15 mp
Compus din: hol intrare, baie cu geam, dormitor, living, cămară, bucătărie, 
debara, dressing 
Nr.3 Apartament cu 3 camere penthouse cu scară interioară 
Suprafață utilă: 82 mp + 50 mp terase 
Compus din: hol intrare, casa scării, baie, dormitor, dressing, living, 
bucătărie, terasă
Nivel 2: hol, dormitor cu baie, dressing și o terasă de 33 mp
Nr 4  Apartament cu 4 camere - penthouse cu scară interioară 
Suprafață utilă: 100 mp + 50 mp terase
Compus din: hol intrare, baie, bucătărie, living, 3 dormitoare, dressing, 
casa scării, terasă. 
Nivel 2: hol, casa scării, dormitor, baie, dressing și o terasă de 35 mp.
Gradul de finisare este semifinisat  (opțional asigurăm și finisaje la cheie)

Predarea apartamentelor:
Exterior finisat complet, izolat cu polistiren de 10 cm și decorativă Caparol. 
La interior: tencuit și gletuit în alb, șape turnate, toate instalațiile pe 
poziție, toate utilitățile individuale și contorizate, ușă intrare, centrală și 
calorifere funcționale. 
Placare cu granit pe terase și balcoane, inclusiv spațiile comune.
Ansamblul dispune de toate utilitățile: canalizare, apă, gaz, curent, fibră 
optică, parcări și căi de acces asfaltate. 
Accesul în ansamblu se face prin trei străzi diferite, ceea ce conferă un 
plus de funcționalitate, astfel fiind evitată aglomerația. 

Pe când preconizați să finalizați complexul Unirii Park Residence II? 

Florin Ștefan: Estimăm că perioada de execuție va fi de  doi ani. Complexul 
este format din 16 blocuri cu aproximativ 260 apartamente.

A consemnat Florin M. SANDOR
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Casa Galbenă Residence. Proiect 
important în cartierul Unirii!
Sub brandul Casa Galbenă, o divizie a cunoscutei firme de furnizare de materiale de construcții a realizat în ultimii ani o serie de proiecte în 
domeniul imobiliar. Ultimele dintre casele construite vor fi predate în acest an, în cartierul Unirii, iar un proiect ambițios, cu 80 de apartamente, 
va fi demarat în curând. Detalii despre realizările echipei Casa Galbenă, am aflat de la Iustinian Rus, managerul de proiect. 

Sub brandul Casa Galbenă, ați inițiat în ultimii ani 
o serie de proiecte imobiliare. Vă rog să ne vorbiți 
despre ce și unde ați construit în această perioadă.

Imediat după criza imobiliară, pe lângă departamentul 
de comerț cu materiale de construcții, am dezvoltat 
și o divizie de construcții. Am muncit serios, astfel că 
în timp am reușit să ne evidențiem printr-o serie de 
proiecte imobiliare. Clienții noștri au fost mulțumiți 
atât de ceea ce le-am oferit ca dezvoltatori, cât și ca 
prestatori de servicii în domeniul construcțiilor.  
Dezvoltând puțin ideea, am realizat mai multe proiecte 
de locuințe individuale în Târgu Mureș și împrejurimi, 
adresându-ne diverselor categorii de vârste. Putem 
spune că am construit, pentru clienții noștri, casa pe 
care și-au dorit-o. Începând de la proiectare, până 
la design și finisaje, totul a fost în sarcina noastră. 
Practic, le-am oferit cheia casei, ceea ce presupune 
încredere din partea lor.

Va rog să ne oferiți câteva detalii despre casele 
construite.

Iustinian Rus: Am reușit să ne evidențiem prin calitate, 
în primul rând, mergând pe principiul ,,clientul mulțumit 
aduce un alt client”. Am ridicat case între 100-160 mp 
construiți. În perioada 2016-2018, în special, pentru 
tineri am realizat un ansamblu de locuințe duplex,  în 
suprafață de 130 mp construiți, pe o suprafață de teren 
de 250 mp. Au fost locuințe unice din punct de vedere 
architectural, cu acces de pe două străzi paralele, având 
asigurate toate utilitățile și beneficiind de un confort 
sporit, cu o foarte bună izolație termică și fonică. Am 
avut grijă ca toate lucrările să fie bine realizate, pentru 
ca beneficiarii să fie mulțumiți de noile lor locuințe.

Există o multitudine de dezvoltatori imobiliari 
în Târgu Mureș. Cât de important este rolul 
managerului și al echipei în reușita unui proiect 
imobiliar? Cât de mult contează experiența în acest 
domeniu?

Iustinian Rus: Experiența echipei manageriale 
este cheia succesului în business, dar în domeniul 
construcțiilor sunt extrem de importante experiența 
și calificarea echipei de lucru. Bazându-ne pe aportul 
a 24 de muncitori calificați pe diferite domenii, cu 
experiență în construcții de minimum 10-15 ani, am 
vândut în avans tot ce avem preconizat să construim 

în 2018. Cei care au ales să meargă pe mâna noastră 
s-au interesat, cu siguranță, de lucrările anterioare și 
au decis să ne ofere încrederea lor.  

Ce tendințe sunt pe piața imobiliară din Târgu 
Mureș? Cum va fi perioada următoare? 

Iustinian Rus: Din cauza faptului că nu a trecut atât 
de mult timp de la ultima criză, 2008-2012, mai sunt 
și vești negative. Personal, cred ca nu vor fi probleme 
majore în următorii ani. Managementul riscului trebuie 
să fie făcut de fiecare firmă și bineînțeles de fiecare 

client care își cumpără o locuință cu credit bancar. 
Nu sunt însă motive de îngrijorare. Tendința pe piața 
imobiliară este de creștere, cerințele fiind destul de 
mari, atât în ceea ce privește construcția de case, cât și 
de apartamente. De altfel, și firma noastră demarează 
anul acesta un proiect rezidențial de 80 de apartamente 
în cartierul Unirii, zona Casa Galbenă. 

Vă rog să ne oferiți detalii despre acest proiect.

Iustinian Rus: Este primul nostru proiect de 
apartamente și ne dorim să fie special.

Din imaginile pe care vi le punem la dispoziție, puteți 
vedea că este un proiect care se va înscrie în topul 
construcțiilor din Tâgu-Mureș. 
Proiectul, situat la intrarea pe strada Constandin Hagi 
Stoian, în locația Casa Galbenă, va cuprinde 5 blocuri 
P+3, cu locuri de parcare generoase, acces cu barieră, 
alee de promenadă pentru locatari, cu bănci de odihnă 
și relaxare, mult spațiu verde cu pomi ornamentali și 
locuri de joacă amenajate pentru copii.
Apartamentele cu două camere vor fi în suprafață utilă 
cuprinsă între 56-60 mp + terasă de 15 mp. Tâmplăria 
de exterior va fi marca Salamander-Germania, cu 
geamuri/ușa mari, pentru luminozitate, iar la interior 
tâmplaria va fi marca DRE Polonia. Băile au o suprafață 
generoasă de peste 6.5 mp, cu vană pe colț și tot ce  
este necesar, inclusiv bideu.
Toate apartamente vor avea contorizări individuale, toate 
instalațiile de apă- canalizare vor avea o nișă separată pe 
casa scării, cu acces din afara apartamentelor. Astfel, vom 
elimina vechea problemă legată de inundări venite de la un 
vecin la altul, sau disconfortul creat când se înlocuiește o 
țeavă și toți vecini de pe tronson au de suferit. 
Prețurile vor fi avantajoase, potențialii clienți beneficiind 
de avantaje: avans mic, asistență în vederea constituirii 
dosarelor pentru credit bancar, de orice fel, de la orice bancă. 
Cu drag va stăm la dispoziție la numărul de telefonul 
0720529509  - Iustinian Rus.

 A consemnat Florin Marcel SANDOR
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Astor Valpet, furnizor de bază 
pentru constructori
Fie că este vorba despre obiective industriale, rezidențiale sau urbane, Astor-Valpet este piesă de 
bază în domeniul construcțiilor. Cunoscută pentru producția și montajul prefabricatelor din beton 
vibro-presat, firma mureșeană este și unul dintre cei mai buni furnizori de materie primă din industria 
construcțiilor. Mulți dezvoltatori mureșeni se bazează pe calitatea produselor Astor-Valpet.

Exploatarea agregatelor mineraliere, lucrările de 
infrastructură și producția de prefabricate din beton 
vibro presat sunt principalele obiecte de activitate ale 
companiei Astor-Valpet. Firma a intrat pe piața producției 
materialelor de construcții, acum 25 de ani, cu o stație 
de sortare și concasare piatră, în Comuna Ideciu de Jos, 
pe cursul râului Mureș, aproape de municipiul Reghin. 
La  stația de sortare și concasare din Ideciu de Jos 
sunt efectuate și acum lucrări de exploatare de balast 
și prelucrarea agregatelor. Nisip/pietriș concasat, sort, 
material antifisură, nisip sedimentat, refuz de ciur sau 
bolovani, sunt produse care pot fi găsite la stația de 
sortare și concasare de la Ideciu.

Stație de asfalt și exploatare 
de andezit la Toplița
Ca urmare a implicării grupului Astor-Valpet în activitatea 
de producție și execuție în domeniul construcțiilor, în 
anul 2006 conducerea companiei a deschis o stație 
de asfalt la Bălăușeri. Aici sunt produse toate tipurile 
de asfalt, iar capacitatea de producţie este de 100 
de tone pe oră. Ca și în cazul prelucrării balastului, 
producția stației de asfalt este folosită la lucrările 
proprii executate de Astor-Valpet, dar, în același timp, 

poate sta la dispoziția oricărui client. 
Noi utilaje performante, achiziționate în anul 2007 și 
înnoite ulterior, în 2016, au permis firmei mureșene să 
execute lucrări complexe de infrastructură, pe drumuri 
naționale, județene și comunale și în interiorul mai 
multor orașe și localități din județele Mureș și Cluj. 
E vorba de drumuri, de la partea de infrastructură, 
până la partea de finisaje, inclusiv turnare de asfalt.
O nouă investiţie de anvergură a companiei Astor-
Valpet a avut loc pe segmentul extracției de andezit. 
Cariera de piatră de la Topliţa, de unde firma mureșeană 
face extracția de andezit, a fost retehnologizată prin 
introducerea unei linii noi de producţie, de mare 
capacitate. Valoarea investiției, realizată din resurse 
proprii și cu ajutorul unui proiect din fonduri europene, 
s-a ridicat la 3.000.000 euro. Investiția a constat în 
echipamente, utilaje de excavație și stația de concasare 
și sortare, toate fiind echipamente de ultimă generație.
La cariera din Toplița sunt produse zilnic agregate 
de calitate, folosite în asfalturi sau necesare în 
infrastructuri de drumuri și căi ferate. 
„Aici la cariera de la Toplița putem produce aproximativ 
500.000 de tone/an, ceea ce ne situează între primele 
10 cariere de piatră din România, ca și nivel de 
producție. Caracteristicile fizice și de compoziție ale 
produselor noastre ne recomandă tuturor celor care au 

nevoie de calitate, dar, în același timp, și de un volum 
mare de marfă. Cu o producție de 450 de tone/oră, 
fără a afecta calitatea produsului, datorită folosirii de 
utilaje performante, putem onora și cele mai exigente 
comenzi”, spune Petrică Sala.
La cariera de piatră din Toplița lucrează acum peste 
60 de oameni.

Laborator de analize
Pentru a putea oferi garanții referitoare la calitatea 
produselor, Valpet- Astor a înființat propriul laborator 
de analize a materialelor. Acesta are acreditări pentru 
toate tipurile de piatră. Este un laborator de gradul 
II, certificat și autorizat de Inspectoratul de Stat în 
Construcții, dotat cu echipamente de ultimă generație.
Laboratorul deservește activitatea firmei, dar și alte 
societăţi din domeniul construcțiilor, care doresc să 
facă analize de compoziție, rezistență etc.

Fabrica de pavaje
Începând cu 2001, cu o investiție de aproximativ 500.000 
de euro, Valpet a demarat la Târgu Mureș activitatea 
de producție prefabricate din beton vibro-presat, așa 

numitele pavaje. Celor 20 de oameni angrenați în noua 
linie de producție li s-au altăturat ulterior alți angajați, 
care au format echipa departamentului de execuție, în 
cadrul unei noi firme, Astor Com.  Astfel, Astor-Valpet 
a generat aproximativ 200 de noi locuri de muncă. 
Intrarea pe sectorul rezidențial și infrastructură, cu 
producția și montajul prefabricatelor vibro-presate, 
a dezvoltat compania târgumureșeană. Lucrările 
executate inițial în orașe și localități din județul Mureș 
s-au extins și în județe învecinate, cum ar fi Alba, Cluj, 
Bistrița Năsăud, Harghita. De aici au venit comenzi de 
produse, dar și propuneri pentru execuție de lucrări.  
Creșterea nivelului producției la fabrica de pavaje a dus 
la necesitatea unor noi investiții. În anul 2012, Valpet 
a modernizat linia de producție. Investiția, în valoare 
de peste 200.000 de euro, a îmbunătățit și mai mult 
calitatea produselor, a diversificat gama elementelor 
fabricate și a crescut capacitatea de producție. 
Cu o experiență de 25 de ani, Astor-Valpet aduce 
pe piața construcțiilor o gamă largă de produse 
prefabricate vibropresate, având diversitate (culoare, 
dimensiuni, grad de calitate) la ceea ce produce, dar 
și lucrări de execuție de un foarte bun nivel. Aceste 
caracteristici, dar și calitatea materiilor prime pentru 
construcții recomandă compania Astor-Valpet pentru 
piața dezvoltatorilor imobiliari și a constructorilor.

Certificări
ISO 9001 Certificarea conformității cu cerințele sistemului de management al calității
ISO 14001 Certificarea conformității cu cerințele sistemului de management de mediu
OHSAS 18001 Certificarea conformității cu cerințele sistemului de management al sănătății și securității în muncă
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TMGIP, soluții pentru lucrări speciale în construcții
Desprinsă din grupul de firme SC GIP GRUP SA București, cu o experienţă de peste 45 de ani în construcții, S.C. TMGIP S.A. Tâgu-Mureș activează de 24 de ani în domeniul construcțiilor 
speciale. Compania mureșeană este cunoscută pentru execuţia unor lucrări complexe din domeniile: construcţii civile, industriale, edilitare, energetice, poduri, telecomunicaţii. 

Prin privatizarea din anul 1994, S.C. TM GIP S.A.  Târgu-
Mureș a continuat activitatea fostului Trust de Lucrări  
Speciale  București  Șantierul Târgu-Mureș. Experienţa 
dobândită în peste 45 ani de activitate în construcţii 
și, în mod deosebit, în execuţia lucrărilor speciale, a 
fost dusă mai departe în județul Mureș de o echipă de 
profesioniști, condusă de Alexandru Pumnuț. 
TMGIP este constructorul mureșean solicitat atunci 
când este vorba despre lucrări dificile, cu un grad 
mare de complexitate, din diverse domenii, cum ar 
fi: construcţii civile, industriale, edilitare, energetice, 
hidrotehnice, telecomunicaţii și altele. 
Pentru acest tip de construcții este nevoie de un 
personal de înaltă calificare în conducerea execuţiei 
și muncitori specialiști, care pot duce la bun sfârșit 
proiecte complexe. Astfel, TMGIP realizează o gamă 
diversificată de lucrări specifice cum ar fi:
• Fundații speciale, consolidări fundații
• Glisări structuri înalte din beton armat
• Torcretare (rezistență și protecție)
• Lucrări de demolare construcții înalte
• Lucrări de protecții și vopsitorii anticorozive
• Izolații de orice fel (hidro, termo, fonice etc)
• Tencuieli uscate
• Impermeabilizări, etanșări cu produse import Germania, 
SUA, Spania
• Injecții
• Consolidarea terenului de fundare
• Consolidări cu benzi / țesături din fibră de carbon
• Repararea fisurilor și crăpăturilor în structurile 
degradate
• Hidroizolații subsoluri, parcări subterane
În cadrul companiei TMGIP a fost implementat sistemul 
de management integrat calitate – mediu, conform 
ISO 9001:2008/ed.4 și ISO14001:2005/ed.2, iar firma 
mureșeană participă prin specialiști competenţi și cadre 
universitare la elaborarea proiectelor de execuţie pentru 
lucrări noi și reparaţii, expertize, și asigură execuția 
lucrărilor de construcţii civile și industriale, reparaţii, 
izolaţii și consolidări și pentru: Structuri înalte (Coșuri 
de fum, Castele de apă), Recipiente pentru lichide și 
gaze: Rezervoare (500-20.000 mc),  Decantoare, Bazine 
de fermentare (metantancuri), Gazometre, Turnuri de 
răcire, Silozuri  (pentru stocare produse și materii prime 
precum cereale, zahăr  sau ciment), Piscine.
”Noi nu suntem una dintre firmele obișnuite de 

construcții. Având în vedere gradul de complexitate și 
dificultate al unor lucrări, avem nevoie de specialiști, 
chiar și la nivel de muncitori. E vorba de oameni pe 
care nu îi găsești ușor. De noi este nevoie acolo unde 
e vorba de lucrări dificile. Materialele pe care le folosim 
în procesul de producţie sunt de calitate superioară, 
fiind însoţite de certificate de calitate și conformitate”, 
a spus Alexandru Pumnuț despre activitatea firmei pe 
care o conduce alături de un colectiv de profesioniști 
în construcții. 
Conform spuselor directorului, TMGIP dispune la ora 
actuală de utilaje, instalații și echipamente noi, specifice 
activităţii firmei, înnoite periodic pentru creșterea 
calității produselor și serviciilor. 
Lucrările din portofoliu vorbesc de la sine despre nivelul 
de profesionalism în construcții pe care trebuie să îl aibă 
specialiștii din TMGIP. Practic, acest portofoliu este o 
veritabilă carte de vizită pentru compania mureșeană. 

S.C. TMGIP S.A. 
Str. Depozitelor nr.4 et. 4 
Cod Postal 540198 Târgu Mureș
TEL: +40-265-267562
MOB: +40731336567
FAX: +40-265-227059
EMAIL: tmgipsa@gmail.com

ELCEN București SE Mureș - CTE  Iernut
• RK CAZAN  3  și  5 
• RK TURN RĂCIRE - TRF  NR.3 
• Reparaţii Turn Răcire naturală nr.2 
CET – IȘALNIŢA
• RK Coș Fum nr. 2  H=200 m 
PHOENIX – BAIA MARE
• Coș dispersie gaze  H- 350 m 
• Staţie epurare și canalizare
ROMGAZ MEDIAȘ – Sucursala Târgu-Mureș 
• Turn răcire  S.C.  FILITELNIC 
• Turn răcire  S.C.  DELENII 
• RK Turn răcire  S.C.  SĂRMĂȘEL
• RK Turn răcire  S.C. ŢAGA 
• RK Turn răcire  S.C. SÂNMARTIN
• RK Turn răcire  S.C. MUREȘ 
• RK Turn răcire  S.C. BAND 
• RK Rezervoare ape reziduale 
• Pardoseli epoxidice și antiscântei la SC Mureș 
AEROPORTUL „Mihail Kogălniceanu” - Constanţa
• Reparaţii pistă
AQUASERV Târgu Mureș
• Consolidări la Castelul de apă - Platoul Cornești 
• Reparaţii Uzina de apă (st. filtre) 
• Reparaţii și consolidări la Staţia de Epurare Cristești 
– Metantancuri, Gazometre 
• Rezervoare apă potabilă 
AZOMUREȘ Târgu-Mureș
• Reparaţii și consolidării construcţii
• Consolidări și montare umpluturi funcţionale la 
turnuri de răcire și de granulare

• Izolaţii termice 
• Refacere betoane refractare la cazane CET II
• Pardoseală poliuretanică heavy-duty executată la 
secţia Melamină
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ
• Reabilitarea și refacerea finisajelor la bazinul de 
apă sărată din Complexul “EXPRO” Bazna
• Reparaţii bazin piscina exterioară din Complexul 
Bazna
HOLCIM (România) S.A.
• Demolări construcţii Turda
• Reparaţii interioare și exterioare + injectii la Silozuri 
de ciment Turda, Aleșd 
• Izolaţii hidrofuge acoperișuri Aleșd 
• Reabilitări clădiri Câmpulung Muscel, Aleșd 
• Extindere hală depozitare argilă Câmpulung Muscel
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI Mureș S.A.
• Staţie epurare ape uzate 
• Stabilizare sol prin injectări cu rășini poliuretanice
• Sistematizare platformă betonată incintă 
• Extindere depozit brânzeturi 
• Modernizare depozit îngheţată 
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREȘ
• Lucrări de refacere drumuri comunale, podeţe 
și poduri 
APELE ROMÂNE ABA SOMEȘ-TISA, CLUJ-NAPOCA
• Impermeabilizare casă golire fund și semifund la 
barajul Colibiţa, prin injectări 
APELE ROMÂNE ABA MUREȘ, TÂRGU MUREȘ
• Reparaţii Baraj de priză nr. 2 prin torcretare cu 
mortare speciale

Lucrări din portofoliul TMGIP
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Conimur. Experienţă şi performanţe 
în construcţii. De 26 de ani. 
Cu peste un sfert de veac de experienţă în construcţii și aproximativ 1000 de lucrări importante, Conimur este una 
dintre companiile mureșene cu tradiţie și performanţe în domeniul construcţiilor. Cornel Lungu, manager general 
al firmei ne-a vorbit despre activitatea Conimur și despre echipa care se află în spatele multor lucrări complexe. 

Rep.: Ce ne puteţi spune despre activitatea și perfor
manţele firmei Conimur? 

Cornel Lungu: Firma Conimur a împlinit anul acesta 
26 de ani de la înfiinţare. Compania a fost înfiinţată în 
1992, cu profil productiv, construcţii - montaj, reparaţii 
capitale și izolaţii speciale. Conimur și-a dobândit 
renumele prin calitatea lucrărilor executate, prin 
seriozitatea cu care a abordat fiecare angajament, 
indiferent de anvergură și gradul de dificultate a lucrării. 

Rep.: Ce tip de lucrări aveţi in portofoliu? 

Cornel Lungu: Căderea pieţei imobiliare din 2009 și  
scăderea volumului de investiţii din multe domenii au 
dus, la acea vreme, la o reducere drastică a lucrărilor 
din zona de izolaţii și protecţia clădirilor, a reparaţiilor 
capitale, la nivel construcţii industriale, zonă pe care ne 
axam noi, în special. Am fost nevoiți, astfel, să intrăm și 
pe piața construcțiilor civile, iar acum putem executa, 
cu forţe proprii, absolut orice construcţie de beton, 
metal, acestea două combinate, structuri prefabricate, 
monolite. Avem specialiști și utilaje necesare oricărui 
tip de lucrări. Ultimii 10 ani au fost dificili, dar ne-am 
eficientizat munca, am făcut eforturi mai mari pentru a 
contracta lucrări și am găsit soluţii să mergem înainte. 

Rep: Pe ce vă bazaţi în duelul cu competitorii dv.? 

Cornel Lungu: Atuurile firmei vin, în primul rând, din 
structura noastră foarte mobilă și un timp de reacţie 
rapid la lucrări. Putem face o lucrare într-un termen 
optim, indiferent de dimensiunile acesteia, deoarece 
avem o echipă omogenă și utilaje de calitate. Un alt 
atu este legat de faptul că avem mulţi angajaţi cu 
vechime în firmă, unii fiind în compania Conimur încă 
de la înfiinţare. Ne putem baza pe experienţa lor și 
implicit pe un nivel profesional ridicat. Acest lucru ne 
ajută să găsim soluţii și în cele mai complexe situaţii. 
Bazându-ne pe acești oameni și metode performante 
de executie, suntem deschiși pentru orice provocare 
profesională și sunt convins că cei care lucrează cu 
noi au toate motivele să fie mulţumiţi. 

A consemnat Florin Marcel SANDOR

Lucrări importante realizate în ultimii ani:
• Reabilitare termică blocuri situate în Municipiul Târgu-Mureș în cadrul programului de măsuri speciale 
de reabilitare termică;
• Consolidare turn de întoarcere bandă transportoare fosforita NPK pentru SC Azomureș SA;
• Reparație capitală depozit și estacadă de transport clorura de potasiu, pentru SC Azomureș SA;
• Extindere sediu nou Primăria Sărmașu
• Modernizare adăposturi și dotări pentru înființarea unei ferme mixte, cu finanțare UE, la Sălcud-Iernut;
• Reabilitare hidroizolație la acoperișul rezervorului de 10.000 mc - Uzină de Apă, Compania Aquaserv SA;
• Reabilitare și modernizare Uzina de Apă Reghin, Compania Aquaserv SA;
• Instalație expediție Uree vrac, Azomureș SA;
• Execuție Sediu Administrativ și Cămin Cultural, Comuna Band;
• Modernizare Stație nouă de Epurare, Program POS Mediu, Iernut-Luduș;
• Execuție blocuri ANL, Miercurea Nirajului
• Execuție Sală sport 250 locuri, program CNI, Oraș Luduș

Firma Conimur este certificată in conformitate cu 
standardul lSO 9001 : 2015 pentru sistemul de 
management al calităţii, ISO 14001:2015 pentru 
sistemul de management de mediu, OHSAS 18001: 
2007 pentru sistemul de management al sănătăţii 
și securităţii ocupaţionale si QMark Scheme pentru 
certificare în domeniul construcţiilor, pentru 
următoarele activităţi: 
- construcţii - montaj; 
- reparaţii capitale și reparaţii curente; 
- izolaţii speciale; 
- instalaţii; 
Firma este specializată și în construcţii rezidenţiale, 
având la activ realizarea unui ansamblu rezidențial 
situat pe str. Mihai Eminescu, Târgu-Mureș.

Lucrări efectuate în prezent de Conimur
Modernizare Liceu Tehnologic Band, Comuna Band.
Lucrări mansardare clădire, Compania Aquaserv SA-Târgu Mureș
Reparații rezervor apă 5000 mc Sighișoara, Compania Aquaserv SA-Târgu Mureș
Lucrări pentru investiții în căminele culturale din Comuna Ogra, pentru Cămin Cultural Dileu Vechi
Ansamblu rezidențial 15 case individuale-Florești, jud. Cluj



mureșul rezidențial12 17.07.2018

Profelis C&V SRL este unul din principalii actori din piața de materiale de construcții și produse pentru renovare din zona centrală a României. 
Cu o rețea de 6 depozite situate în Sibiu, Brașov, Deva, Cluj, Rm. Vâlcea și Târgu-Mureș, plus un depozit logistic central la Sibiu, firma oferă  
produse, soluții complete și servicii specializate, pentru firme de construcții, proiectanți, comercianți și arhitecți sau alți specialiști care 
contribuie la realizarea proiectelor de construcție sau renovare prin produse, expertiză, tehnici sau echipamente.

Profelis - Materiale și soluții complete 
pentru construcții și renovări! 

Firma Profelis C&V SRL reușește să furnizeze clienților 
săi soluția personalizată de care aceștia au nevoie, 
datorită unor  parteneriate cu producători și distribuitori 
cu nume importante în domeniu, specializate pe 
categorii de produse și soluții complete.
Unul din depozitele –magazin al rețelei Profelis se găsește 
în Târgu-Mures pe strada Depozitelor nr. 45-47, locație 
în care, pe lângă depozitul de materiale de construcții și 
finisaje, clienții persoane fizice sau firme au la dispoziție 
mai multe showroomuri, din care să se inspire și unde 
pot vedea materialele alese puse în operă. 
Showroom materiale de construcții - Destinat 
celor care doresc să construiască, showroom-ul îi 
ajută pe clienți sa vadă și să înțeleagă pe viu punerea 
în opera corectă și recomandată a fiecărui material 
de construcție sau finisaj pe componente: stâlpi de 
structură, zidărie de cărămidă sau BCA, izolație, 
instalație pentru încălzire, sanitare și electrice, tencuială 
de interior și exterior, acoperiș, horn și multe altele.
Showroom băi și finisaje - acest concept se adresează 
clienților care au ajuns deja la etapa de finisaj și amenajări 
interioare. În acest showroom, clienții vor găsi modele de 
băi amenajate, colecții de parchet de lemn sau laminat, 
uși, faianță, gresie, obiecte sanitare sau baterii.
Showroom vopsele – realizat împreună cu partenerul 
Trilak, aici găsiți tot ce aveți nevoie în materie de 
vopsele și tencuieli într-un singur loc - de la vopsele 
pentru interior și exterior, tencuieli decorative, emailuri 
și vopsele lazur, până la accesorii și echipamente.
Clienții Profelis sunt în general firme care contribuie 
la realizarea de proiecte de construcție sau renovare, 
putând proveni din următoarele segmente: magazine 
mici de bricolaj și depozite de materiale de construcții, 
constructori care execută clădiri rezidențiale, proiecte 
mari rezidențiale, clădiri publice, lucrări de infrastructură 
etc. care au nevoie de produse și solutii complete pro-
fesionale și o logistică specială pentru realizarea lucrărilor, 
firme mici de executanți și persoane fizice specializate 
pe tipuri de lucrări, instituții de stat sau private (școli, 
primării, fabrici etc), care renovează punctele de lucru sau 
cumpără periodic materiale consumabile și de întreținere, 
familii care își construiesc o locuință.

Produse, servicii și logistică
Concomitent cu produse și servicii de calitate, Profelis 

asigură suport logistic clienților săi prin rețeaua de 
depozite, platforme logistice și cea de agenți mobili. Prin 
flota de camioane și utilaje specializate în transportul 
și manipularea mărfurilor grele, echipate cu macarale 
hidraulice și tracțiune integrală, compania Profelis 
poate deservi și proiecte în locații mai greu accesibile.

Echipa
Împărțită în mai multe departamente specializate, 
echipa Profelis coordonează proiectele de la început 
până la finalizare și dispune de o gamă completă de 
resurse. Echipa este formată din agenți de vânzări și 
consultanți tehnici, care pot oferi cele mai bune soluții 
din punct de vedere tehnic, pentru fiecare proiect în 
parte, cu oferte personalizate.
Agenții și consultanții Profelis sunt pregătiți și instruiți 
de către echipa comercială și tehnică a producătorilor, 
pentru ca orice problemă a clienților să poată fi rezolvată 
în cel mai scurt timp posibil.

În concluzie, cu gama de produse din portofoliu, cu 
echipa pe care se bazează și cu mijloacele logistice 

de care dispune, Profelis este un pion de bază pentru 
dezvoltatorii și constructorii mureșeni.

Portofoliul de produse
Profelis acoperă toată gama de produse necesare 
pentru finalizarea unei construcții, atât prin 
produse uzuale, dar mai ales prin produse speciale 
sau profesionale, specifice acestui domeniu, pe 
care doar anumiți furnizori le pot oferi. Firma 
Profelis este capabilă să reprezinte și să promoveze 
produsele unui furnizor nou pe piața din România, 
atât pe parte comercială, tehnică, dar și din punct 
de vedere logistic sau al distribuției.

Infrastructură: fundații, sisteme de canalizare
Materiale de construcții: zidărie, lianți, învelitori, 
beton, ceramică, tablă, bituminoase
Materiale izolante: hidroizolante, termoizolante
Instalații: apă, căldură, climatizare, sanitare
Finisaje: gleturi, vopsele, tencuieli, ceramică, 
parchet, uși

Depozit și magazin Profelis Târgu-Mureș
Str. Depozitelor nr. 45-47

Program: L – V: 8-17

Florin Marcel SANDOR
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Retacom - cel mai bun fier pentru construcții! 

Cu materiale de calitate, prețuri bune 
și o echipă valoroasă, Retacom este cel 
mai important furnizor mureșean de fier 
pentru piața construcțiilor. Companii 
sau persoane fizice găsesc tot ce au 
nevoie la firma situată în Tîrgu Mureș, 
pe strada Dezrobirii. Anul viitor, Retacom 
va sărbători 20 de ani de activitate.

Firma mureșenă Retacom este un pion important pe 
piața materialelor siderurgice din Transilvania. Furnizor 
de bază al produselor din fier, pentru multe firme 
mureșene, dar și pentru persoane fizice, Retacom și-a 
mărit aria de activitate, intrând în ultimii ani și pe zona 
de construcții metalice.
“Firma a fost înființată în anul 1999, iar doi ani mai 

târziu am decis să intrăm pe piața furnizării de materiale 
feroase necesare construcțiilor. Așa a apărut depozitul 
nostru de materiale siderurgice,” își amintește Szasz 
Mihaly, administrator și manager al firmei. 
Prețurile corecte și relația onestă cu clienții au dus la 
dezvoltarea companiei. De la an la an, firma mureșeană 
a crescut volumul de materiale feroase comercializate, 
diversificând și gama de produse. Așa a apărut și noul 
slogan al companiei “Tot ce ține de fier”.
Chiar dacă în perioada 2008-2011 piața construcțiilor 
a întâmpinat dificultăți la nivel mondial, Retacom și-a 
consolidat poziția pe piața de profil din județul Mureș 
și nu numai. Anual, de la Retacom pleacă spre diverși 
clienți peste 6000 de tone de materiale din fier, necesare 
pieței construcțiilor. Și echipa a crescut constant. De 
la 5 oameni, în 1999, a ajuns acum la 30 de oameni.
Legat de performanțele companiei, managerul Szasz 
Mihaly a spus: “Am avut o creștere treptată, dar 

constantă. Lucrăm și cu firme mari, dar și cu mulți 
clienți persoane-fizice. Suntem printre puținele firme 
de profil din zonă care au rezistat concurenței marilor 
companii naționale. Dacă ești corect și ai permanent 
marfă pe stoc, clienții sunt mulțumiți și revin.”
Echipa Retacom a crescut în ultimii ani, odată cu 
înființarea unei divizii care se ocupă de debitarea și 
îndoirea fierului. De asemenea, a fost formată și o 
echipă care efectuează lucrări de construcții metalice. 
O hală nouă, de mari dimensiuni, a fost ridicată pentru 
lucrări. Este un segment în care compania mureșeană 
intenționează să se dezvolte. 
Investițiile au vizat și serviciile de transport. Astfel, mai 
multe mașini de diverse mărimi stau la dispoziția celor 
care vor să transporte marfa cumpărată în condiții optime.
Planurile companiei pe termen scurt vizează asigurarea 
unui flux de marfă constant, cu materie primă de calitate. 
Managerul firmei mureșene are de gând să mențină nivelul 

vânzărilor și să dezvolte activitatea de confecții metalice. 

A consemnat  Florin Marcel SANDOR

SC Retacom
Targu Mureș, str. Dezrobirii Nr 13

Tel. 0265-253739
E-mail: office@retacom.ro

www.retacom.ro

SC Construct Iulia SRL

13 ani de experiență 
în domeniul construcțiilor 

rezidențiale și nerezidențiale

Contactați-ne cu încredere: 
Administrator Tot Ioan, 

Telefon: 0727236963
Email: djnitro@yahoo.com
Comuna Mica, jud. Mureș
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Multibet Transilvania. Specialiști în betoane de calitate
Principalul material folosit în industria 
construcţiilor este betonul. Un beton de 
calitate și modul cum e transportat pot conta 
mult în starea și mai ales durabilitatea unei 
construcții. Firma Multibet Transilvania, 
aflată la ieșirea din Cristești, spre Ungheni, 
este, pentru mureșenii care construiesc, 
una dintre cele mai bune soluții în materie 
de betoane.

Stația de betoane Multibet Transilvania este situată la 
ieșirea din localitatea Cristești, pe DN 15 și face parte 
dintr-un grup de firme care oferă soluții optime în 
domeniul construcțiilor. E vorba despre MURPOPSERV 
- extracția agregatelor minerale precum și spălarea, 
sortarea și concasarea acestora, NOVATRIX - închirierea 
de mașini și utilaje ușoare și DP TRANSILVANIA 
CONSTRUCT - construcții industriale.
Legat de principalul obiect de activitate, ar fi menționat 
că pentru producerea betoanelor sunt folosite materiale 
care îndeplinesc condițiile de calitate impuse de 
standardele în vigoare. Stația de betoane Multibet 
Transilvania produce o gamă foarte largă de tipuri de 
betoane, cu diferite caracteristici și dispune de:
- spații de depozitare a agregatelor, padocuri betonate, 
cu pante și rigole de scurgere a apelor, identificate pe 
fiecare tip de sort.
- silozuri pentru cimentul vrac, marcate prin înscrierea 
vizibilă a fiecărui tip de ciment. Fiecare transport de 
ciment este verificat prin constatarea existenței și 
examinarea documentelor de certificare a calității.
- containere speciale pentru dozarea aditivilor.
Stația de betoane Multibet este atestată de un organism 
de inspecție pentru echipamente tehnologice pentru 

construcții, având emis Raportul de inspecție care 
certifică parametrii tehnico-funcționali și de siguranță 
ai stației.
Livrarea betonului de la Multibet este făcută cu mijloace 
de transport speciale – autobetoniere – proprii. În 

acest mod este asigurată calitatea betonului marfă, 
la locul de punere în operă. Pe lângă autobetoniere, 
grupul de firme mai pune la dispoziția beneficiarilor și 
următoarele tipuri de mașini și utilaje:
- pompe de beton – utilizate pe șantier pentru pomparea 

betonului
- autobasculante – pentru transport agregate 
- excavatoare 
- încărcător frontal
- cilindru compactor
- autogreder
Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzător 
cerințelor, Multibet Transilvania dispune de personal 
calificat, atestări privind certificarea produsului și 
colaborează cu laboratoare autorizate în domeniu. 
Programul de lucru este între 7-18 (sâmbăta între 7-14) 
iar pentru lucrări speciale programul este nonstop.

Multibet Transilvania
Jud. Mureș, Cristești 
str. Principală, nr. 563F
multibettransilvania@yahoo.ro
multibettransilvania@gmail.com
http://www.betoanemures.ro
Telefoane: 0711.111.111 sau 0724.076.394
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Soluții de 5* de la Ferestre Partner, pentru căminul tău

Atunci când alegeți soluțiile de echipare a locuinței e bine să aveți în 
vedere detalii care vor face apoi diferența între o casă obișnuită și una 
cu grad de confort și siguranță de nivel înalt.

Confortul termic, fonic și siguranța 
sunt asigurate de:
1. Profilele încorporate în tâmplărie, și anume profile cu adâncimi de 
construcție de 76mm, 82mm, 92mm, profile Clasa A fabricate și caserate 
exclusiv în Germania, rigidizate în standard cu armături din oțel zincate 
cu grosimea de 2mm, închise în toc. Profilele cu adâncimi de construcție 
82mm și 92mm sunt profilele preferate pentru casele pasive.

2. Siguranța este oferită de sistemul de feronerie Maco MultiMatic, de 
înaltă calitate, cu toate punctele de închidere antiefracție – în standard, 
echipat cu microventilație și mecanism împotriva acționării incorecte.
Clienții noștri pot alege acum sistemul de balamale ascunse, pentru un 
design exclusivist al ferestrei.
Pentru clienții noștri persoane fizice sau instituții financiare, care doresc 
cel mai înalt grad de siguranță, clasificat conform standardului european 
EN1627, sunt disponibile la cerere toate grupele de siguranță pană la 
RC6N, pe stoc  fiind grupa de siguranță RC2N.

3. Pachetul de geam termoizolant, cu grosimi de 40mm-48mm-52mm-
60mm, cu sticlă de ultimă generație Planistar Sun, cu grosimea de 6mm, 
alături de distanțierul termic Swisspacer Ultimate® - cel mai performant 
distanțier termic din lume, certificat de IFT Rosenheim.

Printre soluțiile de 5* marca 
Ferestre Partner se regăsesc:

*MEGACULISANTA – DESCHIDERE MARE, VIZIBILITATE ȘI PROTECȚIE 
cu urmatoarele beneficii:
• VIZIBILITATE - MegaCulisanta îți va oferi o perspectivă completă asupra 

exteriorului casei tale, având o lungime de până la 6.5m și o înălțime de 
până la 2.7m
• DESCHIDERE MARE - Prin deschiderea de până la 3.2m a ușii, poate 
trece aerul curat de afară, briza relaxantă, sunetul ploii și, mai ales, 
sentimentul că ești în natură.
• LUMINA - O casă plină de lumină naturală este o casă ce contribuie la 
sănătatea generală a familiei.
• SIGURANȚA - MegaCulisanta te va proteja de vizitele nedorite prin 
sistemul de închidere și sticlă antiefracție utilizată în pachetul de geam 
termoizolant.
• TRECERE LINĂ - Să scoți pe terasă o măsuță cu rotile, un fotoliu 
sau căruciorul copilului, este foarte ușor, pentru că pragul special face 
trecerea foarte lină.
• ESTETIC - Aspectul general al casei va fi remarcabil, pentru că sunt 
apreciate casele moderne cu ferestre și deschideri mari.
• CONFORT - Te vei bucura de ceea ce-ți place, pentru că performanțele de 
protecție ale ușii au capacitatea de a ține afară frigul și zgomotele nedorite.
• SILENȚIOASĂ - Poți ieși și intra fără să deranjezi pe nimeni, ajutat de 
sistemele de deschidere și rulare silențioase, precum și de sistemul de 
închidere silențioasă SoftClose.
• MANEVRABILITATE – MegaCulisanta este foarte ușor de manevrat, chiar 
și de către copii, datorită sistemului special de ridicare și alunecare lină.
• AUTOMATIZARE - Pentru momentele în care vrei să te bucuri total de 
relaxare, poți alege sistemul de deschidere automată a ușii cu telecomandă 
sau buton.

DETALII TEHNICE

• Adâncimea constructivă a tocului 
și cercevelei este de 194mm, 
respectiv 82mm.  
Paletă coloristică diversă: puteți 
alege dintr-o gamă foarte largă 
de culori - 5 culori permanent în 
stoc și alte 35 sunt disponibile la 
comandă.
• Armarea este realizată cu oțel cu 
grosimea pereților de 2mm.
• Pragurile folosite sunt de 25mm 
sau 50mm, ele pot fi încastrate în 
pardoseală, sau montate direct pe 
pardoseală.

*PLACAREA LA EXTERIOR CU PROFILE ALUMINIU
Designerii și arhitecții au acum la 
dispoziție o paletă largă de posibilități 
pentru realizarea proiectelor personale. 
Pot îmbina astfel avantajul ferestrelor 
moderne din PVC, cu personalizarea 
imobilelor prin placarea la exterior cu 
profile din aluminiu, vopsite în gamă 
cromatică RAL (peste 300 nuanțe 
disponibile).
Un alt avantaj al placării este îmbunătă-
țirea rezistenței și longevității ferestrei, 
design modern cu contururi drepte.
Placarea cu aluminiu la exterior este 
disponibilă pe profil Salamander cu 
6 camere de izolare, adâncime de 
construcție 82mm, rigidizat cu armături 
din oțel zincate de 2mm, închise pe toc, 
echipare cu geam termoizolant triplu, grosime pachet între 48 – 52mm.

*PROTECȚIE SOLARĂ EXTERIOARĂ – STORURI EXTERIOARE WAREMA
Storurile exterioare combină protecția solară perfectă de la exterior cu 
designul modern. Constructiv, ele sunt asemănătoare cu jaluzelele, numai 
că sunt mult mai robuste. Storurile Warema nu ruginesc și rezistă chiar 
la intemperii extreme. 
Cu lamelele lor late, care pot fi reglate de la interior în aproape orice unghi 
dorit, ele asigură la orice oră din zi, luminozitatea adecvată a încăperii. 
Storurile protejează împotriva privirilor indiscrete din exterior, însă nu 
stânjenesc aproape deloc privirea în afară. Prin paleta largă de culori a 
lamelelor și a șinelor de ghidare, storurile Warema constituie, în același 
timp, elemente stilistice pentru accentuarea fațadelor. 
După dorința fiecărui beneficiar, storurile se adaptează fațadei sau 
marchează accente optice.

Din capitolul protecție solară fac parte și rulourile exterioare, oferite în 
varianta  suprapusă sau aplicată, din aluminiu, cu plasă insecte încorporată, 
acționate manual sau cu telecomandă.
În ceea ce privește protecția antiinsecte, oferim soluții tehnice pentru toate 
cerințele, printre care plasă insecte tip plisse pentru deschideri mari, sau 
plase insecte tip rulou, într-o paletă coloristică variată.
Vă așteptăm să testați soluțiile mai sus amintite, în showroom-ul nostru 
din Târgu Mureș, pentru a vă bucura cu adevărat de confort și siguranță. 

Soluții tehnice de ultimă generație, cu un grad ridicat de confort și siguranță, sunt propunerile pe care le fac mureșenii de la Ferestre Partner, echipă 
cu 15 ani de experiență în domeniul dotării locuinței la standarde superioare de calitate.

Ferestre Partner 
Showroom: str. Livezeni nr.4/A2, 

Târgu Mureș (în curtea Coop.Metalul)
Contact: 0744-201848, 0265-256274

www.ferestrepartner.ro
Facebook: Ferestre Partner
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Un utilaj performant de îndoit table 
este soluția optimă pe care compania 
mureșeană Lind Efect SRL le-o propune 
celor interesați. Specialiștii companiei 
mureșene ne-au oferit detalii. 

Ce ne puteți spune despre acest utilaj?
Acest utilaj, a cărui denumire, abkant, provine din limba 
germană abkantpresse, este o mașină unealtă specializată 
pentru îndoit tabla cu grosime până la 1,5mm.
Lind Efect SRL este una dintre puținele companii din 
Transilvania care dispune de un astfel de utilaj.

Ce tipuri de produse se pot executa?

Cu ajutorul acestui utilaj putem executa  o gamă 
completă de profile din tablă prevopsită sau zincată, 
pentru rezolvarea detaliilor construcțiilor civile și 
industriale (de exemplu capace de atic, pazii speciale, 
coltare, etc.). Generic, aceste profile din tablă poartă 
denumiri precum: flashing, borduri, sorturi, elemente 
speciale tinichigerie.

Care este diferența față de unul cu acționare 
manuală?

Spre deosebire de mașinile de îndoit tablă cu acționare 
manuală, al căror grad de precizie nu este atât de ridicat, 
acest utilaj controlat prin comandă numerică (CNC) 
permite programarea pentru un anumit profil, rezultând 
profile identice și la volume mari executate.
Un alt mare avantaj este dat de lungimea profilelor 
executate.
Dacă, în cazul mașinilor de îndoit cu acționare manuală, 
lungimea de execuție este, în general, până la 2 m, în 

cazul nostru putem executa profile cu lungimea până la 4 
m, obținându-se un aspect estetic deosebit și o etanșare 
mai bună datorită numărului mai mic de suprapuneri. 

Ne puteți oferi informații despre prețuri?

Prețul profilelor din tablă depinde de lățimea desfășurată 
a materialului din care este realizat. De exemplu, 
un metru de colțar cu lățimea desfașurată de 100 

mm, costă 10 lei/m, iar un capac de atic cu lățimea 
desfășurată de 400 mm costă 24 lei/m TVA inclus.

Ce avantaje au persoanele care aleg să lucreze cu 
Lind Efect SRL?

Aș aminti doar câteva avantaje: gamă largă de culori de 
tablă existentă în stoc, rapiditate și precizie în execuția 
profilelor din tablă, lungimi de execuție până la 4m.

Lind Efect SRL, soluții pentru profilat tablă

Lind Efect S.R.L. este 
organizat pe două divizii: 

Divizia Rezidențial pune la dispoziție sistemul 
complet de materiale pentru acoperișuri din țiglă 
metalică, jgheaburi și burlane, profile din tablă, 
precum și ferestrele de mansardă.
Divizia Industrial rezolvă toate solicitările privind 
halele industriale, ventilații, renovările de hale vechi 
prin placare cu tablă cutată.

Oferta mai cuprinde: 
- consultanță și ofertare gratuită pe baza 
măsurătorilor la fața locului, sau pe baza proiectului 
furnizat de client
- transportul materialelor pe șantier
- execuție profile din tabla standard sau speciale

Adresa: Loc. Corunca, Nr. 398L, Jud. Mureș
www.lindefect.ro; office@lindefect.ro
Tel: 0265.264.505 ; 0752.240.640

Date de contact:
Tg. Mureș: str. Depozitelor, nr. 30

Telefon: 0265 25 20 19,0265 25 35 74
E-mail: office@reichon.ro

Web: www.reichon.ro
Centrala de betoane Reghin: 
Petelea, DN 15 km 102+900

0728 34 70 90; 0744 66 06 70
E-mail: office@reichon.ro

Centrala de betoane Sighișoara: 
str.Venchi nr.6A (E60 km 182)

Telefon/Fax: 0365 430048 / 0365 43 00 49
E-mail: office@reichon.ro

Oferta de produse si servicii a societatii este:
CONSULTANŢĂ GENERALĂ ÎN UTILIZAREA CLASELOR DE BETON
PROIECTĂRI REŢETE BETOANE – avizate de laborator încercări grad I
BETOANE – toate clasele și tipurile conform NE
BALAST SI AGREGATE STABILIZATE 3 – 7 % CEM.
MORTARE si SAPE DE BETON -TRANSPORT SPECIALIZAT BETOANE SI MORTARE
SERVICII DE POMPAREA BETOANELOR – autopompe sau pompe stationare

Lucrări si structuri executate cu utilizarea betoanele produse de SC REICHON SRL:
ansambluri rezidenţiale P + 12
poduri si podeţe
platforme betonate cu risc mare de expunere chimica
ermetizari bataluri dezafectate
bazine rezervor – din betoane impermeabile
statii epurare
 fose colectoare deșeuri animale
 regularizări ape
parapeti, piloti, grinzi coronament, stalpi foraje, ziduri sprijin
 rigole rutiere, camere de cădere
 rampe depozit gunoi menajer
confectionari elemente prefabricate

SC REICHON SRL
Betonul structurilor durabile
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Fiecare om visează la colțul lui de Rai pe care să îl 
poată numi ”acasă”. Așa că pentru aceasta facem totul 
ca ea, casa noastră, să arate întotdeauna așa cum o 
visăm - frumoasă, primitoare, unică, cu acel ”ceva” 
care să ne reprezinte.
Cu acestea în gând, începem să ne făurim un 
plan despre cum am putea să ne amenajăm casa. 
Ne interesăm care sunt tendințele în materie de 
amenajări, feng-shui, tendințe în ceea ce privește 
mobilierul și nu în ultimul rând despre culoare și 
decorarea căminului.
Astfel, am aflat despre tehnicile decorative de la 

Caparol, iar din multitudinea și varietatea lor, am ales 
două dintre acestea, pentru a pune în valoare pereții 
interiori ai locuinței. Două tehnici elegante, cu aspect 
nobil și în trend - Art Nobile și StuccoDecor Di Perla.
Art Nobile este o vopsea decorativă foarte elegantă. 
O combinație între un luciu metalic fin și duritatea 
nisipului de cuarț din componență, cu o varietate 
cromatică vastă, atât de culori puternice în trend, cât 
și culori care să imite metale precum: fierul, cuprul 
sau aluminiul, toate disponibile într-un paletar foarte 
elegant cu mostre reale. 
Această tehnică impresionează, de asemenea, și prin 

simplitatea de aplicare și consumul redus (aproximativ 
120 ml/mp). O decorațiune tip ”DIY”, pentru care vă 
voi prezenta mai jos pașii de aplicare.
În primul rând trebuie să ne asigurăm că peretele 
pe care dorim să aplicăm decorațiunea este curat 
și aderent. Pentru  aceasta aplicăm un prim strat de 
grund-vopsea Weissgrund alb (nenuanțat) cu ajutorul 
unei role. După 12 ore de uscare, peretele este gata 
pentru aplicarea decorațiunii. 
Înainte de aplicare, Art Nobile se amestecă energic cu 
o spatulă pentru omogenizarea nisipului de cuarț din 
componență și se aplică cu ajutorul unei pensule, cu 

mișcări scurte și încrucișate, așa cum este prezentat în 
pozele alăturate. Amestecarea se poate relua și pe timpul 
aplicării, în cazul în care avem de acoperit suprafețe mai 
mari. După un scurt timp de zvântare de aproximativ 5 
minute, suprafața decorată se periază ușor cu o perie 
curată pentru distribuirea și aranjarea nisipului.
Simplitatea la aplicare vine și din faptul că acest 
produs decorativ se aplică într-un singur strat, dar 
în același timp este foarte rezistent atât din punct 
de vedere mecanic, cât și atunci când este supus la 
procese repetate de curățare. Toate acestea fac din 
Art Nobile o decorațiune durabilă și de efect, dar și 
foarte accesibilă ca și preț.
În ceea ce privește produsul decorativ StuccoDecor  
Di Perla, acesta este o masă de șpaclu cu reflexii 
metalice-perlate, disponibilă în culori pastelate, de 
asemenea dispunând de un paletar cu 85 de culori 
cu mostre reale. Di Perla este o decorațiune care 
impresionează prin simplitatea aspectului perlat și 
elegant, care îi permite aplicarea atât în spațiile casnice 
cât și în spațiile comerciale, punând în valoare pereții 
printr-un luciu cu reflexii discrete. 
Având în vedere că acest produs decorativ se prezintă 
sub formă de masă de șpaclu, este posibil ca aplicarea 
lui să necesite ajutorul unui meșter specializat în tehnici 
decorative pentru pereți interiori. Ca și la Art Nobile 
înainte de aplicare ne vom asigura că pereții sunt curați 
și aderenți. Ca prim pas, vom aplica cu o rolă grundul 
Weissgrund, nuanțat în aceeași culoare cu produsul 
decorativ. După 12 ore, se poate începe aplicarea 
primului strat de StuucoDecor Di Perla, diluat cu 20% 
apă. În acest caz aplicarea se va face cât mai omogen, 
cu o rolă de mohair cu fir mediu.
După alte 12 ore de uscare, peretele este gata pentru 
aplicarea stratului final de StuucoDecor Di Perla. De 
această dată, produsul se va aplica nediluat, prin 
șpăcluire, cu ajutorul unui fier de glet venețian. Astfel 
aplicat, consumul nu va depăși 150 ml/mp pentru ambele 
straturi. După o scurtă perioada de zvântare, cu același 
fier de glet se finisează ușor suprafața, obținându-se 
astfel aspectul caracteristic perlat al suprafeței.
Cu aceste două tehnici decorative de la Caparol, vă veți 
putea decora căminul într-un mod ușor, economic și 
de efect, pe care toți îl vor admira.

Tehnici decorative Caparol, 
pentru o casă de vis
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Un nou proiect Maurer Imobiliare
Unul dintre cei mai puternici dezvoltatori din România, Maurer 
Imobiliare a demarat începând cu acest an cel mai amplu proiect 
din oraș, un complex rezidențial modern ce va avea peste 3000 
de locuințe și tot confortul de care locatarii au nevoie.

Proiectul este unul de mare amploare și are la bază 
experiența și profesionalismul dezvoltatorului, dovedite 
în cei doisprezece ani de prezență în piața românească. 
Maurer Imobiliare se recomandă prin însăși proiectele 
sale finalizate până la această oră. Primul bloc 
construit la Cluj în 2006, apoi impresionantul cartier 
Avantgarden3 din Brașov, Maurer Residence Brașov, 
Avantgarden Sibiu, Maurer Residence Constanța (încă 
în dezvoltare) adevărate orașe în mijlocul orașului, în 
care sunt peste 6000 de locuințe vândute până la 
această oră. La nivel național, Maurer Imobiliare își 
continuă dezvoltarea în orașul Brașov prin demararea 
unui nou proiect, Maurer Villas, și își pune amprenta 
pe orașul Cluj-Napoca cu noi proiecte imobiliare de 
mare amploare. 
Impresionantă este chiar povestea fondatorului, Simon 
Maurer, cunoscut publicului din aparițiile media ca și 
un dezvoltator care își asumă și girează personal atât 
seriozitatea proiectelor sale cât și calitatea lucrărilor. 
O persoană cu viziune și determinare, un om care a 
avut curajul de a investi în România atunci când nimeni 
nu ar fi considerat oportun, construind primele 350 
de apartamente înainte de criza financiară și 2000 în 
timpul ei. Simon Maurer, dezvoltatorul care locuiește în 
cartierul pe care l-a construit, prezent între oameni și în 
strânsă legătură cu ei, spune că ceea ce construiește 
compania sa, nu sunt blocuri ci comunități și ceea ce își 
dorește este ca din mii de familii să facă una singură, 
familia Maurer Imobiliare.
Încrederea clienților și comunitățile pline de un suflu 
aparte au fost resorturile care au stat la baza extinderii 
și a dorinței de schimbare. Proiectul Maurer Residence 
Târgu Mureș are localizarea într-o zonă aerisită, 
proaspătă, deschisă, care se pliază perfect pe nevoia 
de spațiu și liniște a clienților. Maurer Imobiliare nu 
construiește doar case, ci dă naștere unor adevărate 
comunități, unui stil de viață diferit. Mai mult decât 
cărămidă și beton, un loc plin de căldură, o energie 
aparte și un confort de care avem cu toții nevoie. 
”Cu o experiență vastă și cu bucuria de a deschide 
drumul spre căminul prefect, Maurer Residence Târgu 
Mureș se prezintă ca o sintetizare a nevoilor, dorințelor 
și sugestiilor clienților noștri, pentru că ne pasă, 
pentru că sunt importanți și pentru că împreună 
contruim visuri”, susține Simon Maurer, fondatorul 
acestui proiect imobiliar.

Acest nou ansamblu rezidențial se va dezvolta în doua 
faze de constrcție. Prima faza presupune construirea a 
28 de blocuri care vor totaliza 1748 de unități locative iar 
în cea de-a doua fază de construcție  se are în vedere 
ridicarea a 25 de blocuri, acestea însumând 1644 de 
apartamente cu structuri, compartimentări și suprafețe 
diferite, reușind astfel să fie atinse preferințele și nevoile 
unei game largi de clienți. 
Din harta ansamblului Maurer Residence Târgu 
Mureș nu vor lipsi spațiile verzi, locurile de joacă 
pentru copii, spațiile comerciale sau centrele private 
de învățământ. Se are în vedere construirea unei 
grădinițe și a unei școli pentru aproximativ 3000 
de familii tinere care vor popula acest nou cartier 
al orașului Târgu Mureș. Se are în vedere, de 
asemenea, construirea unei baze sportive, cu sală 
de sport multifuncțională dar și cu terenuri de sport 
în aer liber și o zonă de agrement.
Va fi un ansamblu rezidențial model, cu soluții tehnice 
și facilități corespunzătoare tendințelor și cerințelor 
actuale în privința ambientului urban. Se propune 
construirea pe perimetrul terenului, spre străzile 
intens circulate, a unui „dig” de pământ, rezultat din 
sistematizarea verticală a terenului, care va proteja 
fonic și vizual locuințele față de circulație. Totodată 
propunem amenajarea acestor monticule artificiale 
ca loc de promenadă, cu piste de biciclete și alei, cu 
plantații de mică și medie dimensiune. Se dorește 
ca întreg spațiul dintre edificate să fie o zonă verde, 
atractivă pentru întreg ansamblul, clar delimitat de 
zona fostă industrială care-l înconjoară. 
Se va asigura câte un loc de parcare per apartament, 
cât și locuri de parcare pentru servicii iar la demisolul 
clădirilor de locuit se vor amenaja parcări. Avem în 
vedere din construcția clădirilor, spațiile adecvate 
pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere, 
în containere adecvate, amplasate la demisolul 
clădirilor, evitând atât afectarea calității aerului 
cât și poluarea vizuală.
Maurer Residence Târgu Mureș, proiect marca 
Maurer Imobiliare, va reprezenta pentru mii de români 
clădirea unui drum sigur și frumos către un ”acasă” 
perfect. Visurile multor români de a avea o casă a 
devenit realitate datorită acestui dezvoltator și sunt 
pregătiți să construiască și visurile  locuitorilor din 
Târgu Mureș.
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gata de start în Târgu Mureș
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Mara Decor. Detaliile care fac diferența
La capătul fiecărei investiții imobiliare 
sunt finisajele și amenajările exterioare 
și, mai ales, interioare. E capitolul unde o 
mulțime de detalii fac diferența. Despre 
aceste detalii, am discutat cu Adrian 
Belean, managerul firmei mureșene Mara 
Decor (SC Belean Trading SRL), una dintre 
companiile care aduc idei și oferă produse 
menite să dea personalitate unei locuințe, 
unui birou sau oricărui spațiu ce poate 
primi un plus de valoare printr-o amenajare 
inspirată.

De ce este foarte important capitolul acesta al amena
jărilor, mai ales când vorbim despre o locuință?
Adrian Belean: În general, căutam să ne creem un 
anumit confort când ne raportăm la locuință. Acest 
confort înseamnă finisaje moderne și de calitate, 
mobilier ergonomic și decorațiuni. În segmentul 
decorațiunilor intră și perdelele.

Soluțiile pe care le oferă azi industria decorațiunilor 
interioare sunt mai degrabă practice sau estetice?

Adrian Belean: Ambele. Pe lângă faptul că sunt 
estetice, pot fi și practice, deoarece oferă intimitate 
sau, după caz, umbrirea unor încăperi expuse excesiv 
la razele solare.

Cine este Mara Decor și ce activitate aveți în dome
niul amenajărilor și decorațiunilor?
Adrian Belean: Mara Decor, ca brand a apărut în anul 

2007, din dorința de a completa portofoliul de produse 
oferite clienților. Până în 2007 confecționam și montam 
doar jaluzele verticale. 
Portofoliul clienților este foarte diversificat, acesta 
incluzând atât persoane fizice cât și persoane juridice
case sau apartamente, restaurante, hoteluri și pensiuni, 
centre de evenimente, etc.
Firma noastră este specializată în realizarea de proiecte 

complete în domeniul tehnicii de umbrire, dar și 
decorare a ferestrelor. În acest sens, oferim consultanță 
de specialitate, execuția și montajul produselor alese 
de către client.
Pe lângă perdele și tehnică de umbrire, oferim clienților 
aproape toată gama de „Home textiles”, adică textile 
folosite în locuințe, hoteluri sau restaurante: fețe de 
masă, lenjerii de pat, prosoape, cuverturi.
Printre lucrările de referință realizate de firma noastă 
enumerăm doar câteva: Centrul de Evenimente Colina 
Sasului din Luduș, Hotel Sabis din Luduș, Spitalul 
Nova Vita din Târgu Mureș, Restaurantul Târnava  din 
Târnăveni, Centrul de evenimente A3 din Câmpia Turzii, 
Hotelul și restaurantul Andrei din Câmpia Turzii, Centrul 
de Evenimente „Romeo și Julieta” din Luduș și lista 
ar putea continua.

Ce îi sfătuiți pe cei care au nevoie de produse și 
servicii din domeniul în care activați?
Cu drag îi sfătuim ca în primul rând să apeleze la specialiști 
și să nu facă rabat de la calitate în favoarea prețului.

A consemnat Florin M. SANDOR

O călătorie cu E.ON în noua lume a energiei
E.ON este unul dintre cei mai importanţi furnizori de 
electricitate, gaze naturale și soluții energetice din 
România. Prezentă pe piaţa de energie românească 
de peste 13 ani, compania oferă servicii inteligente și 
sustenabile pentru o comunitate formată din 3 milioane 
de clienți casnici și business.

Experiențe pozitive pentru 
comunitatea clienților E.ON
Anticipând permanent nevoile clienţilor, compania și-a 
dezvoltat un portofoliu de produse și servicii moderne 
care o poziţionează ca furnizor ce dorește să livreze 
experiențe pozitive celor care au ales să fie membrii 
comunităţii E.ON.
Pentru clienții casnici, a lansat de curând produsul E.ON 
Duo care aduce o singură factură, pentru electricitate și 
gaze naturale și reduce costurile pentru clienţi cu până 
la 10%. Simplitate în plata facturilor și gestionarea unui 
singur contract de utilități sunt alte două beneficii ale 
E.ON Duo. Produsul vine la pachet cu servicii conexe 
gratuite: 24/7  acces la cont personal în aplicația 
E.ON Myline sau pe myline-eon.ro, factura electronică, 
MyCard E.ON, transmiterea autocitirii prin telefon, SMS, 
online, serviciul Info Sold SMS etc.
Soluţii avantajoase au fost gândite și pentru clienții 
care doresc înlocuirea centralei termice vechi cu o 
centrală în condensare de ultimă generație. Aceștia 
pot opta pentru un pachet E.ON Life sau E.ON Life 
Plus care le oferă o soluție completă de încălzire a 
căminului. E.ON Life este disponibil în 3 configurații - 
Esențial, Avantaj și Complet. E.ON Life Plus aduce pe 
lângă o nouă centrală termică, toată gama de servicii 
tehnice de la branșament la rețeaua de gaz, proiect 

și realizare instalații, până la mentenanță și asistență 
de specialitate 24/7 după montare.
Aceste soluţii dezvoltate de E.ON sunt unice pe piața 
din România, un alt beneficiu fiind plata în rate lunare 
egale pe o perioadă de 3, 5 sau 7 ani. Clienții evită 
astfel stresul alegerii unei centrale, programarea unui 
instalator autorizat, grija serviciilor de mentenanță 
necesare după instalare ori plățile în avans.
Pentru clienţii care nu vor să își mai facă griji pentru 
instalaţiile din locuinţe, pachetele de servicii E.ON 
ServExpress sunt opţiunea ideală. Acestea includ 
asistență tehnică, intervenții pentru urgențe la centrala 
termică și instalația electrică din locuință 24/7, revizii/
verificări la instalația de utilizare gaze naturale, verificări 
tehnice periodice la centrala termică, inclusiv vizite de 

examinare a instalațiilor de încălzire, climatizare. Toate 
pachetele sunt disponibile cu plata unui abonament 
lunar, direct pe factura de consum fără avans, prețurile 
începând de la 9 lei/lună.

E.ON a pornit 
în călătoria electrică
Recent, compania a lansat în România E.ON Drive 
și devine astfel un pionier în tranziția spre o nouă 
eră a mobilității, oferind consumatorilor casnici, 
companiilor, orașelor și comunităților soluții 
palpabile și accesibile de e-mobility. E.ON Drive este 
prima soluție de mobilitate electrică dedicată atât 

segmentului rezidențial cât și celui business întrucât 
E.ON a anticipat creșterea cererii de mașini electrice 
și a interesului dovedit în acțiunile de protejare a 
mediului înconjurător. Pachetele E.ON Drive includ 
o gamă extinsă de produse și servicii de la stații de 
încărcare electrice, consultanță tehnică, instalare, 
mentenanță, sistem de facturare modern, adică suport 
pentru fiecare pas în călătoria electrică. 

Eficiență energetică 
prin soluțiile E.ON 
pentru partenerii business

Pentru partenerii business, E.ON deține în portofoliul 
său soluții de producere a energiei prin cogenerare 
și trigenerare – E.ON CHP, soluții de producere 
electricitate din sursă solară – E.ON Photovoltaic, 
soluții de iluminat inteligent – E.ON IN.Lighting și 
chiar soluții de compensare a energiei reactive – E.ON 
R-Power. Toate soluțiile includ consultanță comercială 
și tehnică de specialitate, servicii de mentenanță pe 
durata contractului, modele financiare flexibile, analize, 
măsurători, implementare și monitorizare continuă 
alături de servicii de audit și management energetic.
Strategia E.ON de a pune clientul în centrul preocupărilor 
sale este așadar nu doar o promisiune fără transpunere 
în practică, întrucât o dovedesc produsele, serviciile 
și soluțiile gândite astfel încât să aducă valoare în 
viața clienţilor.
Pentru detalii despre noua lume a energiei, E.ON 
este la dispoziția clienților săi la telefon 0800 800 
900, în cele peste 50 de magazine E.ON din țară 
și pe eon.ro.
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Compania AQUASERV S.A. este unul dintre cei mai importanţi 
Operatori Regionali în domeniul serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare din România și singurul operator regional 
regional licenţiat din judeţul Mureș. 

Serviciile furnizate populaţiei din aria de operare sunt indispensabile 
pentru desfășurarea activităţilor zilnice:
• producerea și distribuţia apei potabile
• colectarea și epurarea apelor uzate
• colectarea și managementul apelor pluviale

ARIA DE OPERARE
123 de localităţi din judeţele Mureș, Harghita și Bistriţa Năsăud.

SUCURSALE
• Tîrgu-Mureș – sediul central
• Reghin;
• Sighișoara; 
• Târnăveni;
• Luduș;
• Cristuru Secuiesc; 

CIFRE CHEIE
• Uzine de apă potabilă - 9
• Staţii de epurare ape uzate - 10
• Lungimea sistemelor de alimentare cu apă potabilă - 1472 km 
• Lungimea sistemelor de canalizare - 934 km
• Populaţie deservită – peste 310.000
• Agenţi economici și instituţii publice - peste 4.000
• Cifra de afaceri netă (2017) - 101,5 milioane lei
• Număr de angajaţi - 748
• Cantitatea de apă potabilă furnizată anual (2017) - 16,44 milioane m3
• Cantitatea de apă uzată epurată anual (2017) – 16,69 milioane m3
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CENTRE DE RELAŢII CU CLIENŢII 
(exceptând sărbătorile legale)

CASIERII
(exceptând sărbătorile legale)

luni, marţi și joi - 08:00 – 15:30
miercuri - 08:00 – 17:00

vineri - 08:00 – 14:00

luni - joi - 08:00 – 15:30
vineri - 08:00 – 14:00

INVESTIŢII
Programe de investiţii derulate:
• POS Mediu – 100 milioane Euro
• ISPA - 27,9 milioane Euro
• MUDP I - 6,6 milioane USD
• Programul Olandez apă potabilă - 1,1 milion USD
• Programul Olandez Ape Uzate - 1 milion USD
Programe de investiţii derulate în pregătire:
• POIM (în pregătire) – 140 milioane Euro

PROGRAM

Tîrgu Mureș 0265 208 888

Reghin 0265 512 800

Sighișoara 0265 772 350

Târnăveni 0265 441 035

Luduș 0265 411 425

Iernut 0265 471 394

Cristuru Secuiesc 0266 242 703

CALL CENTER
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Viva Com, producător de top la mobilier 
urban și de grădină 
Parcuri de joacă din Târgu Mureș și alte orașe din țară și numeroase restaurante McDonald’s din Europa sunt beneficiarii mobilierului produs de 
compania târgumureșeană Viva Com. Experiența și calitatea produselor recomandă firma mureșeană pentru lucrări ample din domeniul producției 
de mobilier urban și de grădină. Viva Com are, de asemenea, performanțe notabile și în prelucrarea mecanică de mare precizie.

Viva Com și-a început activitatea în anul 1994, în domeniul 
produselor de feronerie, iar mai apoi și-a extins producția 
în aria confecţiilor metalice, a mobilierului urban și de 
grădină, precum și a prelucrărilor mecanice de precizie. 
Calitatea produselor a propulsat compania mureșeană 
spre  Europa de Vest, unde Viva Com a reușit să 
stabilească parteneriate cu mai multe companii 
importante. Spre exemplu, firma din Târgu Mureș fabrică 
mobiler folosit în lanțul de magazine McDonald’s, ca 
urmare a unui contract semnat cu o firmă din Franța, 
colaborare care a început în urmă cu 12 ani. La ora 
actuală, un mare număr de unități ale celebrului lanţ de 
restaurante folosește pentru terase piese de mobilier 
realizate de specialiști ai firmei mureșene.
“Toate aceste lucruri sunt posibile datorită calităţii 
produselor executate, a seriozităţii cu care sunt 
trataţi toţi clienţii noștri și, nu în ultimul rând, datorită 
priceperii și înaltei calificări a personalului societăţii. 
Aici ar fi de menționat că mulți dintre angajații noștri 
au lucrat înainte de 1990 în Electromureș. Au provenit, 
practic, din rândurile celor mai buni meseriași din 
renumita fabrică mureșeană ”, ne-a spus Grigore Duma, 
directorul general al societăţii Viva Com SRL.

Mobilier urban și de grădină
Viva Com a dezvoltat și fabricat de-a lungul timpului o 
gamă largă de produse pentru grădină și mobilier urban, 
precum seturi de berărie, scaune, mese, coșuri de gunoi, 
scrumiere, jardiniere pentru flori, garduri și paravanturi 
pentru terase, stâlpi de iluminat, baze suport pentru stâlpi 
etc. Produsele companiei târgumureșene se distribuie 

în întreaga Europă precum și în țări din Africa și Asia.
Viva Com este un furnizor important și pentru parcurile 
și spațiile de joacă. Compania mureșeană a utilat 
numeroase spații de joacă, printre care se numără și 
Complexul de Agrement și Sport Mureșul sau parcul de 
joacă de la Platoul Cornești. ”În ultimii 5-6 ani, poziţia fir-
mei este una de vârf, inclusiv la nivel naţional. Am reușit 
ca în ultimii 6 ani să avem distincţii, pe codurile CAEN 

specifice activității societății, locurile 1 și 2 obținute la 
topurile organizate de Consiliul Național al Întreprinderilor 
Private Mici și Mijlocii din România venind ca o recu-
noaștere a evoluției activității societății”, ne-a spus 
Rodica Bândilă, administrator SC Viva Com. 
Premiată în mai multe rânduri la categoria “cele mai bune 
femei manager”, la Topul Firmelor, de către Camera de 
Comerț Mureș, Rodica Bîndilă ne-a explicat că profiturile 
companiei sunt reinvestite în producţie și înnoirea parcului 
de utilaje, cu aparatură de ultimă generație, CNC. Conform 
unui plan de dezvoltare pe termen mediu, anual sunt 
achiziționate utilaje de ultimă generaţie, majoritatea 
din fonduri proprii. “Dezvoltarea pe termen mediu este 
discutată inclusiv cu partenerii din afară și o facem pas 
cu pas, investim cât ne permite dezvoltarea și cât se poate 
investi fără fie afectată în nici un fel producţia, care este 
prioritară”, a subliniat Rodica Bîndilă.

Transport de marfă intern 
și internațional
În afară de producție, Viva Com com oferă și servicii 
de transport marfă intern și internațional, dispunând 
de un parc auto care poate oferi soluții optime pentru 
propria activitate, dar și pentru clienți. “Am ajuns aici 

pas cu pas, prin creșteri progresive, chibzuite, dar 
și prin decizii inspirate. În 2010, când activitatea de 
transporturi a cunoscut o scădere drastică, pentru noi 
a fost o perioadă de dezvoltare, deoarece am investit 
în acest domeniu. Ne-am transportat propria marfă și 
am putut presta servicii de transport, în același timp, 
și pentru alte companii”, a subliniat managerul Grigore 
Duma. Acesta a explicat că investiția într-o flotă auto a 
fost necesară, ţinând cont că Viva Com avea de efectuat 
livrări la termene extrem de precise, pentru partenerii 
externi. “Pe lângă marea problemă de imagine, de 
încredere, financiar ar fi fost un dezastru să nu putem 
onora comenzile. Atunci am decis să achiziționăm 
propriile camioane și să angajăm șoferi. Văzând ulterior 
că este un segment pe care îl putem stăpâni, l-am 
dezvoltat în continuare”, a explicat directorul Viva Com.
În ceea ce privește perioada care urmează, atât Grigore 
Duma cât și Rodica Bîndilă consideră că atâta timp 
cât societatea se pliază pe cerinţele clienţilor, de la 
cel mai mic la cel mai mare, dezvoltarea va continua. 
Singura problemă, care, de altfel, reprezintă o provocare 
pentru tot ceea ce înseamnă producție în România, 
este legată de forța de muncă. În acest sens, Viva 
Com a întreprins o serie de colaborări și parteneriate 
cu licee și universități care au profiluri ce se pot plia 
pe activitatea companiei.

Florin Marcel SANDOR

Produse şi servicii
• Prelucrări mecanice CNC și clasice, ȘTANŢE și MATRIŢE
• Confecţii metalice
• Parcuri de joacă pentru copii
• Mobilier urban și de grădină
• Produse specifice companiilor Romgaz, Transgaz, Petrom
• Tăiere de precizie CNC cu plasmă și oxigaz
• Ștanţare și ambutisare piese din tablă
• Servicii de transport intern și internaţional
• S.C. Viva Com S.R.L. acordă o atenţie deosebită sistemului de management al calităţii, având implementat 
Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu - Sănătate și Securitate Ocupatională, conform 
standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007.  Pentru aceasta, dispune 
de personal calificat precum și de aparatura necesară controlului materiei prime care intră în componenţa 
produselor realizate precum și aparatură modernă pentru verificarea produselor finite.

Viva Com
Târgu Mureș, str.Livezeni, nr.79/A
Punct de lucru: Târgu Mureș, str.

Livezeni nr.69
tel/fax: +40-(0)265-255373
e-mail: office@vivamures.ro

web: http://www.vivamures.ro
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Costuri și servicii mai bune la energie electrică 
și gaz - perspectiva ICON Business Advisor
La fel ca și în alte state membre UE, piața furnizării de energie din România a devenit liberă. Cu 
toate acestea, există încă mulți consumatori de energie electrică și gaz, care nu știu că pot încheia 
contracte pentru furnizare negociată cu orice furnizor deținător de licenţă, negociind cu acesta 
atât preţul, cât și calitatea serviciilor. Ce au de făcut consumatorii pentru a-și îmbunătăți costurile 
și serviciile, am aflat de la Cristian Kadar, managerul firmei ICON BUSINESS ADVISOR, o companie 
mureșeană care lucrează cu unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică și gaz. 

Care este situația în piață furnizării de energie, de 
la liberalizarea pieței?
Fiind considerate servicii de interes public, la care toți 
cetățenii trebuie să aibă acces, serviciile din sectorul 
energiei sunt reglementate de către Autoritatea 
Națională De Reglementare În Domeniul Energiei 
(ANRE). Conform mențiunilor de pe site-ul ANRE, fiecare 
cetățean are dreptul să beneficieze, contra cost, de 
servicii energetice permanente, sigure și de calitate. 
Pentru cei care nu au aflat încă, trebuie precizat că piața 
de energie a fost liberalizată pentru toți consumatorii.
Ca urmare a activității noastre, am constatat că oamenii 
nu sunt încă suficient de bine informați și mulți nu știu 
că pot să își aleagă furnizorul de energie electrică sau 
gaz. Astfel, consumatorii nu cunosc ofertele companiilor 
de furnizare de energie electrică și gaz și, prin urmare, 
nu beneficiază de avantajele liberalizării pieței. 
Unul dintre cele mai importante avantaje se referă la 
preț, deoarece costurile sunt mai mici în piața liberă 
decât în piața reglementată.

Avantajele consumatorului. 
Nevoia de informare
Mulți consumatori nu își pun problema costurilor, 
a avantajelor sau dezavantajelor, vizavi de ceea ce 
oferă furnizorul de energie, acționând de multe ori 
în virtutea inerției. Cum poate alege consumatorul 
în cunoștință de cauză și în avantajul lui?
Cum spuneam, liberalizarea pieței energiei electrice și 
a gazului oferă dreptul fiecărui consumator să aleagă 
orice furnizor de energie electrică sau gaz, care deține o 
licență în acest sens. Evident, atunci când face alegerea, 
consumatorul trebuie să fie bine informat, pentru a opta 
pentru compania care îi poate oferi cele mai avantajoase 
soluții. Aici e bine de precizat că orice consumator poate 

să își schimbe furnizorul de energie electrică și gaz 
fără costuri. Procesul de schimbare este gratuit și nu 
presupune modificări de ordin tehnic sau întreruperea 
alimentării cu energie electrică și gaz.
Legat de beneficiile consumatorului, cel mai important 

avantaj îl reprezintă scăderea costurilor legate de factura 
de energie electrică și gaz. Chiar dacă aparent diferențele 
de cost între serviciile oferite de o companie și alta nu 
sunt mari, pe termen lung diferențele devin substanțiale. 
Dincolo de preț, există și alte detalii pe care consu ma torul 
trebuie să le aibă în vedere atunci când ia decizia alegerii 
furnizorului. De exemplu, este foarte important ca prețul 
convenit să rămână fix pe perioada agreată în contract. 
Noi recomandăm tuturor consumatorilor să se informeze 
în momentul în care semnează un nou contract pentru 
furnizare de energie electrică și gaz, despre : durata 
contractului, tariful aplicat, perioada de facturare, 
condiții de reziliere a contractului, condiții de plată, 
termenul de citire a contorului și condițiile de prelungire 
a contractului.

Privind din cealaltă parte, care este abordarea 
companiilor furnizoare de energie în contextul 
pieței liberalizate? 
În noua conjunctură generată de liberalizare, companiile 
furnizoare de energie electrică și gaz au înțeles că 
trebuie să fie competitive atât prin prețul oferit, cât și 
prin servicii de calitate. Altfel, pot avea beneficii doar 
pe termen scurt. Treptat, consumatorii vor fi tot mai 
bine informați și, prin urmare, nu se vor mulțumi cu 
servicii îndoielnice sau beneficii aparente.

Din perspectiva celor discutate, din postura de 
companiepartener al unui mare furnizor de energie, 
care este filosofia dvs de lucru?

Fiind partenerul unui mare furnizor de energie, 
care activează  în plan național cât și la nivel 
internațional, consultanții noștri și-au asumat o dublă 
responsabilitate, atât față de consumator cât și față 
de partenerul nostru furnizor de energie, sub egida 
căruia încheiem contracte pentru furnizare de energie 
electrică și gaz.
Prin angajații noștri, încercăm să ajungem la cât mai 
mulți consumatori, pentru a-i informa corect despre 
noile reglementări din piața liberalizată de energie 
electrică și gaz, precum și despre avantajele trecerii 
în această piață.
Consultanții ICON Business Advisor trec printr-o 
perioadă bine definită de pregătire. Astfel ne asi-
gurăm că sunt bine pregătiți pentru a informa corect 
consumatorii și pentru a putea răspunde la toate 
întrebările specifice care le sunt adresate.
Am întâlnit cazuri în care consumatori, deși cunoșteau 
avantajele trecerii în piața liberalizată, nu au avut 
timpul necesar pentru a face demersurile de trecere 
la un nou furnizor. Ca urmare, am luat decizia de a 
ne deplasa noi la consumator, ușurându-i efortul.  
Prin ceea ce facem ne asigurăm că toti consumatorii 
care devin clienții noștri sunt corect informati, nu 
trebuie să se deplaseze și nu vor avea nici un cost în 
ceea ce privește trecerea la noul furnizor de energie.
Avem o echipă dinamică, formată din peste 20 de 
consultanți, care activează în județele Mureș, Harghita 
și Covasna. Avem planuri de extindere și spre alte zone, 
pentru ca un număr cât mai mare de consumatori să 
beneficieze de prețuri bune și servicii de calitate.



mureșul rezidențial29 17.07.2018



mureșul rezidențial30 17.07.2018



mureșul rezidențial31 17.07.2018

Decizia care vă poate oferi liniște și 
siguranță în casă nouă 
Prinși de multitudinea de probleme pe care le presupune o casă nouă, mulți locatari lasă la final sau ignoră capitolul siguranță. 
Pentru a veni în sprijinul lor, am dezvoltat acest subiect într-un dialog cu Gombos Attila, managerul firmei Gombos Security, una 
dintre companiile cu experiență în domeniul protecției și pazei. 

Reporter: Ce înseamnă să investești și în siguranța 
locuinței?

Gombos Attila: Este foarte important ca omul să 
își asigure din start tot ce vrea să construiască, 
indiferent că vorbim de o afacere, de o casă sau de 
un apartament. Noi vorbim acum de a asigura în mod 
fizic siguranța casei, a bunurilor și liniștea personală, 
care este unul dintre cele mai importante lucruri. Din 
păcate, oamenii nu prea se gândesc la acest aspect 
în prealabil. Greșeala pe care o fac mulți e că gândesc 
doar pe termen scurt. De exemplu, în momentul în 
care se construiește o casă, nimeni nu se gândește 
la siguranța acesteia, la a pune un sistem de alarmă, 
ci mereu când casa e gata, își dau seama că lipsește 
ceva. De aceea, e bine ca proprietarul să se consulte 
cu o firmă de pază sau una care montează sisteme de 
alarmă, pentru a face în așa fel canalele încât, în viitor, 
la orice oră, să poată fi schimbate cablurile și să nu 
fie nevoie de intervenții pentru a sparge pereți, după 
ce clădirea este finalizată. Există și variante wireless 
atât pe camere, cât și pe sisteme de alarmă, dar sunt 
cam cu 30% mai scumpe și se pot hack-ui sau bruia. 
Din păcate, oamenii nu gândesc deloc preventiv și fac 
greșeala de a învăța numai după ce sunt pățiți, moment 
în care ar da și de trei ori prețul pe care l-ar fi achitat 
înainte pentru un sistem de alarmă și de monitorizare. 
Sunt două pericole care pot apărea: în momentul în care 
casa ta nu este monitorizată, în cazul unei spargeri, în 
care ți se fură ceva, cu echivalentul pagubelor produse 
ai fi putut plăti în avans pe 5 ani o monitorizare, care 
ar fi prevenit acest incident. 
Mai mult decât atât, în cazul în care se întâmplă să 
intre cineva în casă, pentru minim 1-2 ani nu mai dormi 
liniștit în respectiva locuință. Această perioadă de griji 
depinde de psihicul fiecăruia în parte, dar oricum e 
neplăcut să stai în casa ta cu frică și pentru câteva zile.

Rep.: Vorbim de pagube de natură psihică, 
psihologică, ce nu pot fi cuantificate valoric...

G.A.: Sunt realmente situații dificile. Eu o spun din 
propria experiență. Mi s-a întâmplat și mie înainte să 
am firma de pază. Au încercat să intre în apartament, 
și cu toate că eu nu sunt genul care să se sperie de 
propria umbră, o vreme nu am mai dormit liniștit în 
propria locuință.

Rep.: În ce constă sistemul de siguranță, mai exact? 
Cuprinde sistem de monitorizare video, de armare?

G.A.: Sunt două tipuri de pază: cea umană și 
monitorizarea. Paza umană se impune de obicei la 
șantiere, instituții etc. Monitorizarea constă în faptul că 
omul are un sistem de alarmă în casă, iar în momentul 
în care acesta e plecat, casa este monitorizată de 
către dispecerat. Această monitorizare se împarte la 
rândul ei în două categorii: monitorizarea sistemului 
de alarmă și monitorizarea camerelor de luat vederi. În 
general, oamenii cred că dacă ei și-au pus o cameră 
de luat vederi, este o pază bună. Este adevărat, până 
la un punct. După părerea mea, cea mai sigură este 
monitorizarea sistemului de alarmă, care e de două 
tipuri: monitorizarea locuinței în timp ce ești acasă și 
monitorizarea locuinței când ești plecat. E o greșeală 
generală pe care o fac oamenii care au o casă pe 
2-3 nivele și care în timp ce dorm nu monitorizează 
părțile unde nu se află nimeni. Se întâmplă să pătrundă 
cineva și să fure în timp ce proprietarii sunt acasă. Eu 

sfătuiesc clienții să monitorizeze nivelele neocupate în 
timpul nopții, doar că deseori aceștia sunt prea comozi 
și uită să mai apese acel buton de armare.

„Avem strategii și proceduri 
pentru a prinde hoții”
Rep.: Ce se întâmplă când intervine o situație de 
urgență? 

G.A.: În funcție de obiectivele monitorizate, sunt 
cazuri în care clientul e anunțat, dar și cazuri în care 
nu este anunțat. Clientul, de obicei, este anunțat doar 
în cazul unei efracții reale. Sunt foarte multe efracții 
care pot fi încercări sau cazuri rarisime în care 
dau greș sistemele de alarmă. Noi avem mai multe 
echipaje în județul Mureș și în Târgu-Mureș, dar 
cele mai multe cazuri sunt doar tentative. Echipajele 
ajung în medie în 5-6 minute, în funcție de trafic se 
poate ajunge la 10-12 minute. Oricum este un timp 

foarte bun. Dacă în acest interval hoțul a pătruns în 
locuință și a furat ceva, ar interveni rolul camerelor. 
Dacă hoțul e deghizat, camerele nu pot oferi decât 
niște indicii. Dacă și locuința vecină e monitorizată 
video, atunci se poate observa dacă hoțul a venit 
cu o mașină și a plecat cu ea, dar aici deja intervine 
o anchetă. 
Eu sunt mulțumit că noi ne-am pus la punct cu aceste 
aspecte și am avut foarte multe rezultate pozitive, când 
a fost prins hoțul în flagrant sau pe a doua stradă de 
locul incidentului. Avem niște strategii și proceduri puse 
la punct pentru a păcăli hoțul și a-l prinde. 
Din punct de vedere al prevenției, cel mai sigur 
este sistemul de alarmă care este monitorizat la un 
dispecerat. Eu recomand în cel mai serios mod ca 
oamenii să își pună un sistem de alarmă și să nu facă 
economii la acest capitol.  

Tehnologie de vârf
Rep.: Aparatura performantă a îmbunătățit timpii 
de intervenție?

G.A.: De când am pornit afacerea am încercat să 
reduc timpul în care ajunge informația la echipajul de 
intervenție. Tocmai am implementat un sistem foarte 
modern prin care informația efracției ajunge direct la 
echipaj și i se arată acestuia automat prin Google Maps 
cum să ajungă la obiectiv și cum să evite ambuteiajul 
în trafic. Uneori chiar și 20-30 de secunde pot face 
diferența, deci este nevoie de aparatură cât mai bună 
pentru rezultate optime.

Rep.: Care ar fi un cost minimal al serviciilor de 
monitorizare pe care le oferiți?

G.A.: În funcție de locația obiectivului, costul începe 
de la 80-100 lei pe lună. Ținând cont de eventualele 
prejudicii pe care le poate preveni, investiția nu e mare. 
În plus, liniștea omului în propria casă e neprețuită.

Andrei VORNICU

Firma de pază și protecție Gombos Security a 
fost înființată de Gombos Attila în 2004, după o 
strălucită carieră sportivă internațională. ”Am pus 
mănușile în cui și toată ambiția și dragostea pentru 
sport le-am focalizat pe firmă. Timp de 7-8 ani am 
lucrat nonstop și am fost trup și suflet implicat în 
firmă: am făcut pază, am fost agent de intervenție, 
m-am ocupat de contabilitate și de partea juridică. 
Afacerea a luat o amploare destul de rapidă, deși 
la acea vreme operau deja 48 de firme de pază 
în județul Mureș. După doar doi ani, am obținut 
locul 4 pe plan național în topul firmelor de pază 
și protecție, iar la scurt timp am ajuns la o bază 
de 1300 de clienți. Accentul a fost pus mereu pe 
sporirea calității”, povestește Gombos Attila. 
În prezent, Gombos Security are aproximativ 400 
de angajați cu activitate în mai multe județe. În 
2017 firma a înregistrat o creștere de 20%, deși 
numărul de angajați a scăzut cu 100. E important 
de reținut că în pachetul de servicii, Gombos 
Security oferă și aparatura, care nu trebuie achitată 
separat. Astfel, atât sistemul de alarmă, cât și 
serviciile aparțin aceleiași firme, fiind mult mai 
ușor de controlat fiecare aspect al pachetului.
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Dezvoltare urbană prin cultură şi educaţie, la Sighişoara
Primarul municipiului Sighișoara, 
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, 
prezintă, în interviul următor, câteva 
din direcţiile de dezvoltare imobiliară 
prevăzute în viitorul Plan Urbanistic 
General al așezării recunoscută pe 
plan internaţional drept singura 
cetate medievală locuită din Europa.

Reporter: Care sunt modalităţile prin care Primăria 
municipiului Sighișoara sprijină investitorii care 
doresc să construiască sedii de afaceri sau ansambluri 
rezidenţiale pe teritoriul municipiului Sighișoara?
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean: Investitorilor 
care doresc să construiască în Sighișoara li se pun 
la dispoziţie, la cerere, toate documentaţiile de 
urbanism existente, PUG, PUZ-uri, PUD-uri, pentru a 
putea fi informaţi corect în legătură cu reglementările 
urbanistice ale zonei în care doresc să construiască. În 
cazul în care nu există suficiente reglementări pentru 
zona respectivă sau funcţiunea dorită nu se încadrează 
în reglementările zonei, se pot iniţia PUZ-uri de către 
investitorii privaţi, pe baza cărora se poate construi 
în continuare. Primăria municipiului Sighișoara este 
deschisă și susţine orice investitor care dorește să 
construiască pe raza unităţii administrativ-teritoriale 
a municipiului, cu respectarea documentaţiilor de 
urbanism aprobate, a legislaţiei în vigoare și fără a 
afecta integritatea vizuală a sitului UNESCO.

Rep.: Câte solicitări există în anul 2017, respectiv 
2018, la nivelul Primăriei municipiului Sighișoara, 
pentru autorizaţii PUZ  construire ansambluri 
rezidenţiale?
O.D.M.: La Primăria municipiului Sighișoara au fost 
solicitate un număr de 14 cereri pentru întocmire de 
Planuri Urbanistice Zonale pentru construirea de case de 
locuit sau blocuri de locuinţe pe parcursul anilor 2017-
2018. De asemenea, pe parcursul acelorași ani au fost 
eliberate 35 de autorizaţii de construire de case de locuit 
și o autorizaţie de construire imobil locuinţe colective.

Rep.: Care sunt zonele cele mai solicitate de 
dezvoltatorii imobiliari din Sighișoara?
O.D.M.: Zonele cele mai des solicitate de dezvoltatorii 

imobiliari sunt cartierul Târnava II, strada Viilor și 
cartierul Aurel Vlaicu.

Rep.: Cum vedeţi în perspectivă dezvoltarea urbană 
a municipiului Sighișoara?
O.D.M.: În prezent, urmează a fi atribuit contractul pentru 
actualizarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului 
Sighișoara. În urma studiilor de fundamentare care 
vor fi realizate în vederea întocmirii PUG-ului - studii 
socio-economice, studii privind potenţialul turistic, studii 
de mediu și peisaj, siluetă urbană, istoric, circulaţii, 
studiu privind dotările de interes public - se va stabili 
o strategie de dezvoltare urbană a localităţii. Având în 
vedere existenţa sitului UNESCO și oportunităţile de 
dezvoltare a unui turism cultural, se va pune accent 

deosebit pe investiţia în cultură și educaţie, fără de 
care, pe de o parte, patrimoniul construit valoros este în 
pericol, iar pe altă parte dezvoltarea sectorului cultural 
va influenţa și el modul de dezvoltare urbană.

Rep.: Care a fost dinamica numărului de unităţi 
locative noi din municipiul Sighișoara, în perioada 
20142018?
U.D.M.: În 2015, s-au construit 11 locuinţe individuale, 
s-au făcut 4 mansardări și 19 apartamente, în 2016 s-au 
construit 7 locuinţe individuale, în 2017 s-au construit 26 
de locuinţe individuale, 6 mansardări și extinderi și 31 de 
apartamente noi, iar în 2018 s-au construit sau sunt în 
curs de construire 10 locuinţe individuale și o mansardare.

A consemnat Alex TOTH

Informarea corectă, esenţială pentru consumatori
Un compartiment care poate fi considerat 
„delicat” este cel al Protecției Consumatorului. 
În „era informaticii”, din comoditate sau criză 
de timp, mulți oameni apelează la aceste 
servicii, care mai de care mai tentante, cu 
„oferte speciale”, în urma cărora deseori 
constată că aceste oferte au fost mai degrabă 
capcane, cu produse care nu corespund cu cele 
la care visau, cu servicii care lasă de dorit. 
Pentru soluționarea neajunsurilor se apelează, 
justificat sau nu, la Protecția Consumatorului. 
Pentru detalii despre acest serviciu am apelat 
la dr. ing. Liviu Todoran, comisarul șef adjunct 
în zona Centru, județul Mureș, cu centrul la 
Brașov, revenit în urmă cu un an la conducerea 
acestui serviciu.

Reporter: Care ar fi elementele de bază pe care 
trebuie să le cunoască o persoană care apelează 
la serviciile dumneavoastră?
Liviu Todoran: În primul rând este informația. Toți 
cetățenii au dreptul de a fi informați corect. Pentru 
acest lucru trebuie îndeplinite două prime condiții. 
Emitentul de informații, agentul economic mai exact, 
și receptorul, cetățeanul care trebuie să recepționeze 
corect informația. Deseori se întâmplă însă ca acesta, 
când apelează la unele servicii pe care le putem numi 
„delicate”, cum este telefonia mobilă, creditele la bănci, 
sau achiziționarea unor obiecte cu durată îndelungată, 
acesta semnează un contract fără a-i cunoaște exact 
conținutul. Recomandarea ar fi ca acel contract să 
nu fie semnat înainte de a fi studiat cu atenție. S-ar 
recomanda să se solicite un proiect, un precontract, 
pe care să-l studieze cu atenție înainte de a-l semna. 
După ce acesta a fost semnat, devine literă de lege, 
unde noi nu mai putem interveni.

Rep.: Care sunt pașii care trebuie urmați în cazul 
unei reclamații?
L.T.: Numărul nostru de telefon este afișat peste tot, 

iar programul nostru este de luni până vineri, orele 
8 și 16.30, miercurea până la 18.30. Un operator 
răspunde la acest număr și reclamantul este îndrumat 
la persoana care răspunde de domeniul pentru care 
se face reclamația. Reclamațiile se pot face și online, 
sau prin poștă, dar cea mai eficientă soluție este 
la sediul nostru, de pe strada Livezeni numărul 7. 
Aici i se întocmește o fișă, se cer la nevoie informații 
suplimentare, după care este plasat la comisarul de 
specialitate, care se va ocupa de caz și îi oferă o soluție. 
Dacă soluția nu îl mulțumește pe client, acesta poate 
cere audiență.

Rep.: Care este procedura în diversele cazuri, cu 
reclamații mai mult sau mai puțin întemeiate?
L.T.: Sunt situații în care cineva face o reclamație, 
dar aceasta nu este fondată. Voi da câteva exemple. 
Un cetățean merge după un credit la o bancă. Este 
îmbrăcat gros, iar el este grăbit să obțină creditul, 
iar acolo simte disconfort, este cald. Nu citește atent 
clauzele, semnează repede, după care reclamă unele 
nemulțumiri legate de contract. La fel, cu telefonia 
mobilă. Dacă cetățeanul nu este atent la așa numitele 
„super oferte”, acceptă aceste oferte, dar nu sunt 
cadouri fără dedesubturi, nimic nu este gratis. La fel, cu 
telefonia mobilă, primește un telefon gratis, cu roaming 
nelimitat, dar acesta nu este valabil în cazul în care 
clientul trăiește în afara țării și face doar un concediu 
în țară, perioadă în care acceptă oferta.

Rep.: Aveți programe pentru ai ajuta pe cei neinițiați?
L.T.: A fi informat sau educat este lucrul esențial. Agentul 
are obligația de a oferi corect informația, dar acest lucru 
depinde de capacitatea cetățeanului de a recepționa  
corect această informație, un om educat percepe altfel 
informația. În acest sens, noi facem consilieri în cazul 
primilor și instructaje în cazul consumatorilor. Agentul 
economic trebuie stimulat, în urma lui trăiesc toți, dar 
nu cei care fac abuzuri, iar consumatorul trebuie să 
se obișnuiască să nu accepte că „lasă că și așa e 
bine”, dar după aceea reclamă. Așadar, noi ducem o 
adevărată luptă împotriva abuzurilor unora și de educare 

a consumatorului.  

Rep.: Care sunt cele mai frecvente reclamații?
L.T.: Sunt foarte diverse. Începând de la diverse servicii, 
la furnizorii de apă, gaze, telefonie mobilă, băncile. Mai 
nou, comerțul online, când clienții reclamă că primesc 
un bun care nu este cel văzut pe site-ul de pe care 
l-au comandat. Probleme mai mari sunt acelea unde 
costurile sunt mari, se întind uneori în procese lungi. 
Sunt totuși reclamații care nu sunt întemeiate, noi îi 
ajutăm când este cazul, dar putem face doar respectând 
legile. Avem specialiști pentru fiecare domeniu, dar nu 
putem fac nimic supraomenesc. Avem 10 comisari, de 
la juriști, ingineri, informaticieni, din alte domenii, iar în 
acest an, de când mă aflu la conducere, am avut 3.800 
de reclamații. Este o medie de peste una pe zi, care 
poate fi la zeci de kilometri, sau cazuri cu dosare de 
zeci de pagini. Volumul de muncă este deseori imens.

Rep.: Ce se poate întâmpla în cazuri de urgențe 
sau în afara programului?
L.T.: Sunt și perioade de vacanțe, dar sunt perioade 

în care sunt evenimente în zile libere, sau seara, cum 
se petrece de zilele localităților. Avem în schimb așa 
numitul serviciu operativ, care este prezent, mai sunt și 
programe de prevenție. Cazurile de urgențe le numim 
alerte. La cele de urgență, dacă este cazul este solicitat 
SMURD-ul, cazuri de toxiinfecție alimentară sau alte 
urgențe. Noi ne ocupăm de lucrurile de fond, de 
prevenție, iar când este cazul, ne ocupăm și ulterior. 
Pot fi date exemple banale de asemenea ocazii. Un 
șnur mai lung de un număr de centimetri la gluga 
unui copil poate duce la tragedii, sau coama unui cal 
de jucărie la asfixiere, diverse biluțe la unele jucării, 
o veioză fără izolație corespunzătoare poate duce la 
electrocutare. Acestea sunt cazul de urgență, situații 
în care OPC- este „cavaleria grea”, sunt comisari de 
serviciu. În schimb, nu vrem nici să creem disconfort 
nici agenților economici, nici cetățenilor, trebuie să 
păstrăm o anumită discreție, să intervenim doar când 
situația o impune.

Rep.: Ați avut în ultimul an cazuri de urgențe?
L.T.: Din fericire, n-am avut niciun caz de toxiinfecții, 
nici altele care au necesitat intervenții de urgență. 
Meritul este al întregii echipe.

Rep.: Sunteți așadar mulțumit de calitatea 
personalului pe care îl aveți în subordine.
L.T.: În ciuda faptului că este un colectiv restrâns 
numeric și numărul zilelor și orelor de lucru este 
mult mai mare decât cel aparent, iar oamenii noștri 
sunt deseori de-a dreptul epuizați, pot spune că da. 
Solicitările cele mai mari sunt îndeosebi în lunile iulie 
și august, când se desfășoară cele mai multe activități.

Rep.: Un ultim sfat pentru consumatori?
L.T.: În primul rând atenție, să consulte un expert atunci 
când fac un pas important, o achiziție costisitoare și să 
știe că dacă a cumpărat ceva și îl folosește o perioadă 
nu îl poate returna ulterior pe motivul că nu mai este 
mulțumit de calitate.

A consemnat Mihai VEREȘ

Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, 
primarul municipiului Sighişoara Municipiul Sighişoara - vedere de sus

Dr. ing. Liviu Todoran, 
inspector șef adjunct, OPC Mureș



mureșul rezidențial33 17.07.2018

Reguli noi pentru modificările din apartamente

Contoarele de căldură, obligatorii pentru cei fără centrală termică
Până la sfârșitul anului 2020, toate apartamentele 
racordate la sistemul de alimentare centralizată 
cu energie termică vor trebui să aibă montate 
contoare pentru căldură, conform unui proiect de 
act normativ adoptat recent la Camera Deputaților. 
Termenul prevăzut de legislația în vigoare a fost 
finele anului 2016, însă acesta a trecut fără ca toate 
apartamentele să respecte obligația, motiv pentru 
care de data asta se va introduce și o amendă.

Obligativitatea montării contoarelor de căldură la nivelul 
fiecărui apartament, până la sfârșitul lunii decembrie 
2020, este prevăzută de un proiect de lege care va 
modifica, printre altele, Legea nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică. Documentul a trecut de votul 
deputaților și, ca să se aplice, trebuie să treacă și de 
președintele țării.
Concret, așa cum se arată în proiect, „în imobilele de 
tip condominiu racordate la sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică este obligatorie montarea 
sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2020 
pentru individualizarea consumurilor de energie pentru 
încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament 
sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit”.
Totuși, dacă folosirea contoarelor individuale nu este 
fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă 
din punct de vedere financiar, legea prevede obligativitatea 
montării repartitoarelor individuale de costuri „pe toate 
corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu 
cu altă destinație decât cea de locuit”.
Practic, vizate sunt doar spaţiile racordate la sistemul 
de alimentare centralizată cu energie termică, nu și cele 
încălzite cu ajutorul centralelor de apartament, de exemplu.
Vechiul termen a fost 31 decembrie 2016, însă acesta 
n-a fost respectat în totalitate. Astfel, același proiect de 
lege prevede că se va introduce și o amendă între 500 
și 1.000 de lei pentru proprietarii care nu vor respecta 
termenul-limită.

„Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute 
în Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 
lei la 1.000 lei nerespectarea termenului limită privind 
montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor 
de costuri”, după cum scrie în document, însă această 
prevedere va figura nu în Legea nr. 121/2014, ci în 
Legea serviciului public de alimentare cu energie 
termică nr. 325/2006.
Montarea contoarelor sau, după caz, a repartitoarelor va 
fi obligatorie, indiferent că este vorba de apartamente 
de locuit sau spaţii cu altă destinaţie (de exemplu, sediu 
de firmă sau magazin).
În altă ordine de idei, documentul mai prevede că, din 
2019, energia termică va fi taxată cu o cotă de TVA 
de doar 5%, față de 19%, cât este acum.
Atenție! Proiectul de lege nu se aplică momentan. 
Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie promulgat de 
șeful statului și publicat în Monitorul Oficial.

Proiectul aşteaptă să fie promulgat 
de preşedintele României

În ultimii doi ani, la nivelul municipiului 
Târgu-Mureș au fost aprobate nu mai puţin 
de 13 PUZ-uri care au în vedere construirea 
de ansambluri rezidenţiale. În interviul 
următor, Florina Daniela Miheţ, arhitectul 
șef al Primăriei municipiului Târgu-Mureș, 
ne-a furnizat detalii suplimentare despre 
evoluţia unităţilor locative din municipiul 
Târgu-Mureș.

Reporter: Care sunt modalităţile prin care Primăria 
municipiului TârguMureș vine în întâmpinarea 
investitorilor care doresc să construiască sedii de 
afaceri sau ansambluri rezidenţiale pe teritoriul 
municipiului TârguMureș?
Florina Daniela Miheţ, arhitect șef al Municipiului Târgu-
Mureș: Prin sprijin privind parcurgerea procedurilor legate 
de autorizarea lucrărilor de investiţii și prin diverse facilităţi 
fiscale în funcţie de natura investiţiei.

Rep.: Câte solicitări există în anul 2017, respectiv 2018, 
la nivelul Primăriei municipiului TârguMureș, pentru 
autorizaţii PUZ  construire ansambluri rezidenţiale?
F.D.M.: În 2017, avem 8 PUZ-uri aprobate pentru ansambluri 

rezidenţiale și în 2018 avem 5 PUZ-uri aprobate pentru 
ansambluri rezidenţiale.

Rep.: Care sunt zonele cele mai solicitate de dezvoltatorii 
imobiliari din TârguMureș?
F.D.M.: Cartierul Unirii, strada Băneasa și strada Livezeni.

Rep.: Câte unităţi locative noi au fost anunţate la 
Primăria municipiului TârguMureș în anii 2016 și 2017?
F.D.M.: În anul 2016 au fost anunţate 520 de unităţi locative, 
iar în anul 2017 au fost anunţate 412 unităţi locative.

Rep.: Care a fost dinamica numărului de unităţi locative, 
case și apartamente, din municipiul TârguMureș, în 
perioada 20142018?
F.D.M.: În continuă creștere, de la 59.478 în 2014 la 60.158 
în 2018.

Rep.: Care este media anuală a numărului de autorizaţii 
de construire eliberate de Primăria municipiului Târgu
Mureș în perioada 20142018?
F.D.M.: Au fost emise 592 de autorizaţii de construire în 
2014, 502 în 2015, 531 în 2016, 609 în 2017 și 222 până 
la data de 15 mai 2018.

A consemnat Alex TOTH

Dinamica locuinţelor 
noi în judeţul Mureş

13 ansambluri rezidenţiale, 
în lucru la Târgu-Mureş

Numărul de locuinţe noi finalizate în judeţul 
Mureș a crescut de la 664 în anul 2016 la 
959 în 2017 (după ce în anul 2015 era de 
823), potrivit datelor prezentate, la solicitarea 
cotidianului Zi de Zi, de către conducerea 

Direcţiei Judeţene de Statistică Mureș. 
Conform aceleiași surse, în anul 2017, dintr-
un total de 959 de unităţi locative finalizate 
în judeţul Mureș, 566 sunt din mediul urban 
și 393 din cel rural.

Dinamica locuinţelor noi în oraşe
        Oraș                                      2015     2016     2017     Total
1) Târgu-Mureș        164   109       415        688
2) Sighișoara        123     15         17        153
3) Reghin          67     47         33        107
4) Luduș           28     18         23          69
5) Sovata          31     26         10          67
6) Miercurea Nirajului           2     28         21          51
7) Iernut             5     18         19          42
8) Ungheni          16     10         11          37
9) Târnăveni            9       7           7          23
10) Sărmașu            4       0           7          11
11) Sângeorgiu de Pădure           0       5           3            8
(Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș)

Dinamica locuinţelor noi

An         Unităţi locative
2015              164
2016              109
2017              415
(Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș)

Fondul de locuinţe la sfârşitul 
anului 2016, după tipul proprietăţii:

Total locuinţe: 59.729;
Camere: 141.929;
Suprafaţa locuibilă: 2.849.054 de metri pătraţi;
Locuinţe în proprietatea statului: 957 (1.534 de camere);
Locuinţe în proprietate privată: 58.772 (140.395 
de camere).
(Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș)

Alexandru BOICIUC

Alex TOTH

Numărul de locuinţe noi din judeţul Mureş, în uşoară creştere

Topul comunelor după numărul de locuinţe finalizate în 2017
136 - Sâncraiu de Mureș;
29 - Sângeorgiu de Mureș;
27 - Sântana de Mureș;
25 - Livezeni;
18 - Corunca; 
14 - Stânceni, Cristești;
13 - Solovăstru;
11 - Ceuașu de Câmpie.

(Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică 
Mureș)

Florina Daniela Miheţ, arhitectul şef al 
Primăriei municipiului Târgu-Mureş
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Expansiune imobiliară 
la Cristeşti

În cursul anului 2017, la nivelul Primăriei 
comunei Cristeşti s-au solicitat un număr 
de două documentaţii de urbanism PUZ şi 
o documentaţie PUD, iar în cursul anului 
2018 de asemenea s-au solicitat un număr 
de două documentaţii PUZ - construire 
ansambluri rezidenţiale, case sau blocuri 
de locuinţe. „Având în vedere tendinţa 
locuitorilor din municipiului Târgu-Mureş de 
a se muta la case particulare în localităţile 
limitrofe municipiului, din blocurile de locu-
inţe, pentru ca aceştia să fie mai aproape 
de locurile de muncă şi unele obiective 
importante, în acest sens noi preconizăm o 
perspectivă bună de dezvoltare a comu-
nei, din punct de vedere al construcţiei şi 
achiziţionării de locuinţe, singurul indiciu 
care în prezent ne este încă nefavorabil 
este combinatul Azomureş, care este situat 
la o distanţă mică de localitatea Cristeşti”, 
a declarat Kovács Edit, primarul comunei 
Cristeşti. (S.T.)

Agro-turism, la Albeşti

Atestată documentar încă din anul 1231, 
într-un Decret dat de regele Ungariei Bela 
I, comuna Albeşti se află situată în partea 
de sud-est a judeţului Mureş, la circa 6 
kilometri de municipiul Sighişoara şi deţine 
toate atuurile pentru dezvoltarea agro-tu-
rismului, activitate efectuată în prezent 
de şapte agenţi economici. „Având în 
vedere următoarele: acoperirea de 100% 
a comunei cu reţea de iluminat public şi 
reţea de distribuţie a energiei electrice, 
existenţa reţelei de apă potabilă pentru 
localităţile Albeşti, Boiu şi Ţopa, existenţa 
reţelei de alimentare cu gaze naturale în 
satele Albeşti, Ţopa şi Boiu, existenţa reţelei 
de telefonie fixă şi mobilă în toată comuna, 
existenţa reţelei de canalizare menajeră 
în satul Albeşti, existenţa unui patrimoniu 
cultural deosebit, existenţa unei infrastruc-
turi destinate activităţilor culturale - trei 
cămine culturale şi o bibliotecă, grad bun 
de acoperire cu cadre medicale a teritoriului 
comunei, promovarea dezvoltării integrate 
şi durabile a spaţiului rural prin optimizarea 
sectoarelor economice existente, încuraja-
rea diversificării activităţilor economice şi 
sociale, perfecţionarea infrastructurilor şi 
prin accesul la noi tehnologii, considerăm 
că în perspectivă dezvoltarea imobiliară a 
comunei Albeşti va avea un trend ascen-
dent”, a declarat Nicolae Şovrea, primarul 
comunei Albeşti. (S.T.)

Știri
interesante ABC-ul tranzacţiilor imobiliare 

cu reprezentare exclusivă
România se aliniază încet, dar sigur, standardelor 
mondiale în domeniul tranzacțiilor imobiliare. Astfel, 
reprezentarea exclusivă a intrat și pe piaţa tranzacțiilor 
imobiliare din România. Potrivit managerului general 
al agenţiei Charme Imobiliare Târgu-Mureș, Rodica 
Dogariu, un contract de reprezentare exclusivă unică 
este contractul prin care agenția imobiliară reprezinta 
exclusiv interesele unui client, vânzător sau cumpărător, 
într-o tranzacție imobiliară.

Interesul clientului, prioritar
Prin acest tip de contract, agentul imobiliar se obligă să 
urmărească interesul clientului sau și chiar mai mult, se 
obligă contractual să nu primească comisioane sau alte 
remunerații din partea altor părți implicate în tranzacție. 
“Agentul imobiliar preia toate îndatoririle proprietarului 
- promovarea proprietăţii, răspunsul la telefoane, 
selectarea vizitatorilor, programarea vizionărilor, 
negocierea preţului, pregătirea dosarului pentru 
tranzacţie, asistenţa oferită cumpărătorului în alegerea 
notariatului, a băncii, etc., iar proprietarul se angajează 
să nu mai colaboreze cu alți  agenți. Reprezentarea 
exclusivă asigură clientul că va primi cele mai bune 
servicii și pe agentul imobiliar că va fi plătit pentru 
eforturile sale”, a declarat Rodica Dogariu.

Sfaturi sau pentru vânzător, 
sau pentru cumpărător
Reprezentarea exclusivă înseamnă, în esenţă, că agentul 
urmărește interesul unei singure părţi, eliminându-se 
astfel conflictul de interese din intermediere, modalitatea 
clasică de a face tranzacții imobiliare în România, unde 
agentul trebuie să sfătuiască atât vânzătorul, cât și 
cumpărătorul, ale căror interese sunt în mod clar diferite. 
“Practic, să fii intermediar într-o tranzacţie imobiliară 
este ca și cum ai fi avocatul ambelor părţi într-un proces. 
Agenţia care are contractul de reprezentare exclusivă 
colaborează cu orice altă agenţie care are un client 
cumpărător, iar dacă se încheie tranzacţia, îi plătește 
agenţiei cumpărătorului o parte din comisionul încasat. 
Dacă un client este reprezentat exclusiv de un agent, de 
fapt lucrează cu toată piaţa. Consultantul este deschis 
cooperării, reprezentarea exclusivă presupune astfel 
încredere și respect între cele două părţi, spre deosebire 
de intermediere, unde fiecare își vedere interesul său - 
vânzătorul vrea să ia cel mai mare preţ în cel mai scurt 
timp, cumpărătorul caută să dea cât mai puţini bani, iar 
agentul vrea un comision cât mare mare”, a menţionat 
Rodica Dogariu.

Colaborare cu alte agenţii
Totodată, managerul general al agenţiei Charme 
Imobiliare a subliniat că mulţi proprietari cred că dacă 
semnează cu o singură agenţie, își limitează opţiunile, 
“ceea ce este departe de adevăr.” “Agenţia iniţială poate 
colabora cu o altă agenţie care găsește un cumpărător, 
iar clientul nu trebuie să plătească nimic în plus. Dacă 
se încheie tranzacţia, agenţiile împart comisionul 
încasat. Agentul imobiliar care se ocupă de contract 
își informează colegii de la agenţiile concurente și oferă 
un procent din comision. În fond, principalul scop este 
ca proprietatea să fie vândută cât mai repede, la un 
preț bun, chiar dacă la final comisionul este mai mic. 
Un beneficiu major îl reprezintă relaţia de încredere 
care apare între client și consultant, agentul se așază în 
aceeași barcă cu clientul, lucrează în interesul acestuia. 
Reprezentarea exclusivă nu reprezintă o eliminare a 
celorlalţi agenţi, ci din contră, se multiplică eforturile 
specialiștilor imobiliari în beneficiul clienţilor dar și al 
pieței în ansamblu. Avantajele pe care un client le obține 

în urma colaborării cu o agenție imobiliară profesionistă 
încep și se termină cu serviciul de reprezentare, în 
care toate eforturile agenției se concentrează asupra 
satisfacerii cerințelor unei singure părți - vânzător sau 
cumpărător - făcând tot ceea ce este posibil pentru a 
încheia tranzacția în termenii și condițiile impuse de 
contractul de colaborare”, a arătat Rodica Dogariu.

Reţeta succesului, 
bazată pe etica profesională
Managerul general al agenţiei Charme Imobiliare a mai 
explicat că un agent imobiliar care nu reprezintă exclusiv 
una dintre părţi își minimizează bugetul de marketing 
și timpul alocat intermedierii, întrucât nu are siguranţa 
că munca sa va fi remunerată în vreun fel. 
“Un contract de exclusivitate reprezintă o garanţie pentru 
agent că eforturile lui vor fi răsplătite, pe când dacă 
agentul știe că nu este singurul care tranzacţionează o 
proprietate, eforturile sale în promovarea anunţului vor 
fi mai mici, ceea ce se traduce, implicit, într-o vizibilitate 
redusă a ofertei. Despre reprezentarea exclusivă, în 
România încă se vorbește ca despre un mit, poate 
există și funcţionează la alţii, dar este imposibil sau 
improbabil să poată fi aplicată și la noi. Motivele invocate 
sunt o mulţime. Primul și cel mai important dintre ele 
este acela potrivit căruia clienţii nu sunt pregătiţi să 
lucreze la acest nivel. În realitate, nici agenţii nu sunt 
pregătiţi, poate și pentru că reprezentarea exclusivă 
îi cere agentului să pună interesele clientului înaintea 
intereselor lui. Această reţetă a succesului este simplă în 
aparenţă, însă ea cere practicieni cu un caracter și etică 
profesională de neclintit. Codul etic trebuie respectat 
cu scrupulozitate, chiar dacă acest lucru contravine 
uneori pornirilor mai puţin morale ale celor obișnuiţi 
să respecte doar pe jumătate responsablităţile ce le 
revin. În reprezentarea exclusivă făcută profesionist, 
etica aduce profit și recunoaștere. Pentru ceilalţi, etica 
este importantă, dar depinde de suma vehiculată”, a 
afirmat Rodica Dogariu.

Importanţa educării agenţilor
Contrar aparenţelor, a mai arătat managerul general al 
agenţiei Charme Imobiliare, o listare multiplă a aceluiași 
anunţ reprezintă un risc în tranzacţionarea unui imobil 

și prelungește perioada în care anunţul este disponibil 
pe piaţă. Atunci când un posibil, cumpărător sau chiriaș 
vede același anunţ listat de mai mulți agenţi, poate chiar 
cu preţuri și descrieri diferite, încrederea lui în oferta 
respectivă scade și trece cu ușurinţă la următorul anunţ.
“Pentru ca numărul de contracte de exclusivitate să 
crească este necesară o educare a agenţilor în acest 
sens, precum și înfiinţarea unor norme ale industriei 
tranzacțiilor imobiliare care să sprijine această 
abordare profesionistă. Reprezentarea exclusivă asigură 
profesionalismul serviciilor, concentrarea resurselor 
agențiilor către managerierea unui număr mai mic de 
proprietăți și atenția concentrată preferențial către 
client. În plus, dacă activezi pe zona de exclusivitate, 
este mult mai ușor să manageriezi un volum mai mic 
de proprietăți, dar care fac parte doar în portofoliul tău 
ca agenție, decât să co-manageriezi situația din piață 
a zeci sau sute de proprietăți în concurență cu alte 
agenții”, a punctat Rodica Dogariu.

Trend occidental, 
implementat în România

Referindu-se la încheierea unui contract de exclusivitate, 
managerul general al agenţiei Charme Imobiliare a 
menţionat că acesta reprezintă o garanţie pentru agenţie 
că eforturile ei vor fi răsplătite. Altfel, dacă agenţia știe 
că nu este singura care tranzacţionează o proprietate, 
eforturile sale în promovarea anunţului vor fi mai mici, ceea 
ce se traduce, implicit, într-o vizibilitate redusă a ofertei. 
De asemenea, Rodica Dogariu a mai amintit despre 
colaborarea începută în 2014 cu Primavera-Development 
pentru închirierea clădirii CSDA Bornemisza Office - 
imobil emblematic al municipiului Târgu-Mureșului 
și una dintre cele mai importante clădiri de birouri 
din “Orașul Trandafirilor” - demers care a constituit 
începutul activității agenției Charme Imobiliare în 
sistemul reprezentării exclusive. 
“Ne concentrăm pe un număr mai mic de proprietăți, dar 
ne ocupăm în detaliu de ele. Reprezentarea exclusivă ar 
trebui să devină un trend în piața imobiliară autohtonă, 
așa cum se practică în statele occidentale, unde acest tip 
de servicii au atins deja un grad înalt de profesionalism 
care se reflectă după părerea mea în dinamică și 
consistența afacerilor derulate în sectorul imobiliar”, a 
conchis Rodica Dogariu.

Alex TOTH

Reprezentarea exclusivă, nou trend pe piaţa imobiliară autohtonă
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Investiţiile imobiliare, susţinute de autorităţile din Iernut
Primarul orașului Iernut, Ioan Nicoară, răspunde în mini-interviul următor la câteva întrebări despre dezvoltarea imobiliară a 
localităţii aflată la circa 30 kilometri de municipiul Târgu-Mureș, pe DN 13, la doi kilometri de intersecţia acestuia cu DN 14A.

Reporter: Care sunt modalităţile prin care Primăria 
orașului Iernut sprijină investitorii care doresc să 
construiască sedii de afaceri sau case și blocuri 
pe teritoriul orașului Iernut?
Ioan Nicoară: Primăria orașului Iernut sprijină 
investitorii care doresc să construiască sedii de afaceri 
sau ansambluri rezidenţiale pe teritoriul orașului Iernut 
prin asfaltarea străzilor și modernizarea trotuarelor, 
amenajarea de complexe comerciale, amenajarea de 
complexe de agrement, introducerea utilităţilor - apă 
și canalizare pe sate, construirea unei piste pentru 
biciclete în orașul Iernut, construirea de blocuri pentru 
locuinţe sociale, modernizarea drumului comunal DC 
86 Iernut - Sălcud, construirea unui cămin cultural 
și a unui parc de joacă pentru copii în satul Cipău.

Rep.: Câte solicitări există în anii 2017 și 2018 
pentru autorizaţii PUZ  construire ansambluri 
rezidenţiale?
I.N.: La nivelul Primăriei, pentru autorizaţii PUZ 
construire ansambluri rezidenţiale, case și blocuri, 
la nivelul anilor 2017-2018 există o solicitare pentru 
locuinţe sociale.

Rep.: Care este termenul mediu pentru eliberarea 
unei autorizaţii de construcţie?
I.N.: Termenul mediu pentru eliberarea unei autorizaţii 
de construire este de 25-30 de zile.

Rep.: Care este media anuală a numărului de 
autorizaţii de construcţii eliberate de Primăria 

orașului Iernut în perioada 20142018?
I.N.: Media anuală a numărului de autorizaţii de 
construcţii eliberate de Primărie în perioada 2014-
2018 este de 43 de autorizaţii/an.

Rep.: Care sunt zonele cele mai solicitate de 
dezvoltatorii imobiliari?
I.N.: Zonele cel mai solicitate de dezvoltatorii imobiliari 
sunt strada Mihai Eminescu, la ieșirea din orașul Iernut 
spre Cluj Napoca, de-a lungul drumului european E60, 
pe drumul comunal DC 86 Iernut - Sălcud și de-a 
lungul drumului naţional DN 14A Mediaș - Târnăveni 
- Iernut.

A consemnat Alex TOTH Ioan Nicoară, primarul oraşului Iernut

Livezeni, viitor „Eldorado imobiliar”

Reporter: Cum sprijină autorităţile locale din 
Livezeni investitorii care doresc să construiască 
sedii de afaceri sau ansambluri rezidenţiale pe 
teritoriul comunei?
Ing. Bányai István, primarul comunei Livezeni: 
Suntem în faza de finalizare a Planului Urbanistic General 
al comunei Livezeni, iar după aprobarea acestuia vor 
exista mai multe oportunităţi pentru investitori.

Rep.: Câte solicitări există în anul 2017, respectiv 
2018, la nivelul Primăriei comunei Livezeni pentru 
autorizaţii PUZ pentru construire de case și blocuri 
de locuinţe?
B.A.: În anul 2017 au fost eliberate 141 de autorizaţii, din 
care 54 pentru case de locuit și un Plan Urbanistic Zonal. 

De la începutul anului 2018, autorizaţiile de construire 
sunt eliberate de către Consiliul Judeţean Mureș, 
postul de specialitate din cadrul Compartimentului 
Urbanism devenind vacant. În data de 30 mai este 
organizat concurs pentru ocuparea postului, după care 
autorizaţiile și actele solicitate privind urbanismul vor 
fi eliberate de către autoritatea locală.

Rep.: Care sunt zonele cele mai solicitate de 
dezvoltatorii imobiliari din Livezeni?
B.A.: În special satul Livezeni prezintă interes pentru 
dezvoltatorii imobiliari.

Rep.: Care este media anuală a numărului de 
autorizaţii de construcţii eliberate de Primăria 
comunei Livezeni în perioada 20142018?
B.A.: Numărul autorizaţiilor de construire eliberate 
este în creștere de la an la an, având în vedere că în 
anul 2014 au fost eliberate un număr total de 127 de 
autorizaţii de construire, iar în anul 2017 un număr 
total de 141 de autorizaţii.

Rep.: Cum vedeţi în perspectivă dezvoltarea 
imobiliară a comunei Livezeni?
B.A.: Dezvoltarea imobiliară va lua și mai mare amploare 
după ce va fi aprobat Planul Urbanistic General al 
comunei Livezeni. Se va reglementa autorizarea 
construcţiilor industriale doar lângă Drumul Judeţean 
135 și în restul zonelor vor fi realizate investiţii pentru 
locuinţe. În comuna Livezeni se dorește o linie mai mult 
familială decât industrială.

A consemnat Alex TOTH

Aflată la doar 7 de kilometri de municipiul Târgu-Mureș, în partea de est a zonei 
periurbane, comuna Livezeni a înregistrat în ultimii ani o puternică expansiune imobiliară 
prin apariţia unor cartiere de locuinţe individuale cum ar fi „Orizont” (în Livezeni) și 
„Sportivilor” (în Ivănești). Detalii despre dezvoltarea localităţii din punct de vedere 
urbanistic am aflat de la ing. Bányai István, primarul comunei Livezeni.

Livezeni, în plină expansiune imobiliară

Ing. Bányai István, primarul comunei 
Livezeni

Lunca Bradului, comuna cu 868 
de case de vacanţă!
Situată la circa 46 de kilometri de municipiul Reghin, în partea de nord a judeţului Mureș, 
pe drumul naţional care face legătura între Târgu-Mureș și Piatra Neamţ, într-un pitoresc 
decor asigurat de defileul Deda - Topliţa, în apropierea munţilor vulcanici Călimani și Gurghiu, 
comuna Lunca Bradului se află într-o continuă dezvoltare din punct de vedere turistic. 
Detalii despre expansiunea imobiliară a comunei Lunca Bradului am aflat de la primarul 
Petru Vultur, care este optimist în privinţa dezvoltării turistice a localităţii.

Reporter: Cum sprijină Primăria comunei Lunca 
Bradului investitorii care doresc să construiască 
sedii de afaceri sau ansambluri rezidenţiale pe 
teritoriul localităţii?
Petru Vultur: Primăria comunei Lunca Bradului sprijină 
investitorii care vor să construiască sedii de afaceri 
sau ansambluri rezidenţiale prin reducerea la minim 
a termenului de eliberare a autorizaţiei de construire 
sau a certificatului de urbanism și prin îndrumarea 
acestora în situaţia în care depun documentaţiile 
de urbanism incomplete. De asemenea, un altfel de 
sprijin ar fi proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
pentru care am aplicat la nivelul comunei.

Rep.: Câte solicitări există la nivelul comunei 
Lunca Bradului în anul 2017, respectiv în anul 
2018, pentru autorizaţii PUZ?
P.V.: În anul 2017, au fost solicitate 4 autorizaţii de 
construire pentru case de vacanţă, iar în anul 2018 a 
fost solicitată o autorizaţie de construire pentru o casă 
de locuit.
Rep.: Câte case de vacanţă aveţi în evidenţă în 
prezent pe teritoriul comunei?
P.V.: Conform evidenţelor, avem un număr de 868 de 
case de vacanţă pe raza comunei Lunca Bradului.

Rep.: Care sunt zonele cele mai solicitate de 
dezvoltatorii imobiliari?
P.V.: Zonele cele mai solicitate din comuna Lunca 
Bradului, conform solicitărilor către Compartimentul 
Urbanism, sunt cele din Valea Sălardului și din Valea 
Ilvei.

Rep.:  Care este media anuală a numărului de 
autorizaţii de construire eliberate în perioada 
20142018?
P.V.: În perioada 2014-2018, media anuală a numărului 
de autorizaţii eliberate a fost de 6, cu menţiunea că 
au fost cuprinse și autorizaţiile pentru construire de 
branșamente.

Rep.: Care este termenul mediu pentru eliberarea 
unei autorizaţii de construire?
P.V.: Termenul mediu de eliberare a unei autorizaţii de 
construire este de 5 zile pentru situaţiile în care nu 
este necesar avizul Consiliului Judeţean Mureș, când 

termenul de eliberare se prelungește cu termenul în 
care se eliberează acest aviz.

Rep.: Cum vedeţi în perspectivă dezvoltarea 
imobiliară a comunei Lunca Bradului?
P.V.: Având în vedere potenţialul turistic al zonei, 
datorat cadrului natural, considerăm că dezvoltarea 
imobiliară a comunei va fi în creștere. De altfel, 
în perioada 2014-2018, dinamica numărului de 
unităţi locative din comuna Lunca Bradului a fost 
în ușoară creștere.

Rep.: Câţi agenţi economici care practică 
agroturism sau alte forme de turism aveţi în 
localitate?
P.V.: În prezent, își desfășoară activitatea un singur 
agent economic care practică agroturism pe raza 
comunei Lunca Bradului.

A consemnat Alex TOTH

Petru Vultur, primarul localităţii
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Proiectele rezidenţiale prietenoase cu mediul, 
susţinute de APM Mureş
Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) 
Mureș susţine, în limitele atribuţiilor care îi 
revin, prin eliberarea unor avize, proiectele 
de dezvoltare rezidenţială implementate, 
cu respectarea legislaţiei în vigoare, 
pe teritoriul judeţului Mureș. Potrivit 
directorului executiv al instituţiei, Dănuţ 
Ștefănescu, zona periferică a municipiului 
Târgu-Mureș a cunoscut o creștere a 
numărului de proiecte rezidenţiale, a căror 
dezvoltare este în armonie cu normele 
privind protecţia mediului înconjurător.

Reporter: Care este rolul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Mureș în dezvoltarea rezidenţială a 
judeţului?
Dănuţ Ștefănescu, director executiv al APM 
Mureș: În dezvoltarea rezidenţială a judeţului Mureș, 
rolul nostru este de a elibera avize, în special pentru 
PUZ-uri și PUG-uri. Aceste avize se eliberează la 
schimbarea destinaţiei terenurilor. De obicei, acolo 
unde se construiesc zone rezidenţiale terenul este 
sau agricol, ori a fost o veche societate comercială 
care s-a desfiinţat și terenul a rămas liber. În al 
doilea rând, eliberăm acordurile de mediu pentru 
toate dezvoltările, pentru obţinerea autorizaţiei 
de construcţie. Obţinerea avizului de mediul este 
foarte importantă, deoarece prin reglementarea 
zonei se prevede zona verde, regimul de înălţime a 
construcţiilor care se realizează, plus toate celelalte 
probleme de utilităţi, mă refer în special la apă și 
canal, deoarece sunt zone în care se dorește o 
dezvoltare rezidenţială, dar în acea zonă nu există 
trase utilităţile, apă și canal în special, deoarece 
partea de gaz nu influenţează foarte mult mediul.

Rep.: Există o rată de avizare sau toate docu men
taţiile primite sunt avizate?
D.S.: La PUZ-uri se avizează tot. Legislaţia nu prevede 
respingerea acestor PUZ-uri, doar se pun condiţii pentru 
aprobarea mai departe a respectivului PUZ. Se pun 
condiţiile de mediu, care sunt condiţii obligatorii pentru 
obţinerea mai târziu a acordului de mediu și autorizaţiei 
de construcţie.

Rep.: Care este dinamica dezvoltării rezidenţiale a 
judeţului Mureș din ultimii ani, din prisma instituţiei 
pe care o conduceţi?
D.S.: În ultimii ani, putem spune că au început să 
se dezvolte zonele rezidenţiale de case, în special 
limitrofe municipiului Târgu-Mureș. Nu prea avem foarte 
multe zone cu case, doar în cartierul Unirii avem zona 
Remetea, unde s-au dezvoltat mult casele. În ultimii 
doi-trei ani, au apărut zonele rezidenţiale de clădiri, de 
locuinţe comune, adică blocuri, unele dintre acestea 
chiar foarte mari, cum e cea de la fosta Fabrică de 
Zahăr din municipiul Târgu-Mureș, și altele mai mici 
în diferite zone: Livezeni, chiar și pe serpentina veche 
avem un bloc, s-au făcut mai multe zone în care se 
contruiesc clădiri de locuinţe comune.

Rep.: Despre zonele noi rezidenţiale din Reghin și 
Sighișoara, ce ne puteţi spune?
D.S.: În aceste zone, au fost dezvoltări imobiliare, în 
special zone de case. Încă nu am avut foarte multe 
zone pentru construcţii de blocuri, probabil nici cererea 
nu este atât de mare în aceste zone, dar municipiul 
Târgu-Mureș are în momentul de faţă mai multe zone 
de blocuri. Aici, la aceste zone, principala noastră 
cerinţă, având în vedere gradul de poluare în special în 
timpul iernii, din cauza centralelor de apartament, avem 
condiţia ca toate coșurile de la centrale sau să se facă 
centrale comune, sau dacă se fac centrale individuale 

Mureş, judeţul cu o locuinţă la 2,3 persoane
La sfârșitul anului 2016, fondul de locuinţe al judeţului Mureș 
însuma 231.220 de unităţi locative, cu un număr de 578.219 
de camere și o suprafaţă totală locuibilă de 10.816.083 metri 
pătraţi, potrivit unei informări remise, la solicitarea Zi de Zi, de 
conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Mureș. Raportat la 
numărul de locuitori ai judeţului Mureș de la Recensământul din 
anul 2011, respectiv 550.846 de locuitori, rezultă o repartizare 
de o unitate locativă la 2,3 locuitori.

Totodată, reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Statistică Mureș au 
defalcat fondul de locuinţe al judeţului Mureș existent la data de 31 
decembrie 2016, în funcţie de tipul proprietăţii. Astfel, 228.356 de 
locuinţe (cu un total de 573.234 de camere) se află în proprietate 
privată, în timp ce 2.864 de locuinţe (cu un total de 4.985 de 
camere) are statul ca proprietar majoritar.

În ceea ce privește clădirile rezidenţiale, în evidenţa Direcţiei 
Judeţene de Statistică Mureș figurează 147.830 de asemenea 
unităţi, defalcate astfel: 140.267 de case individuale, 3.759 de 
blocuri de locuinţe, 2.427 de case cuplate (duplex), 1.283 de case 
înșiruite (alipite) și 94 de clădiri destinate spaţiului colectiv de locuit, 
în care se află locuinţe.

așa să fie construite încât coșurile să meargă la nivel 
de sus al blocului, pentru ca poluarea să nu fie la nivelul 
de respiraţie al cetăţenilor.

Rep.: Există vreo tendinţă de înverzire a spaţiilor 
unde se construiesc clădiri rezidenţiale?
D.S.: Da, în general toate aceste zone rezidenţiale au 
prevăzute zone verzi, copaci în zona parcărilor. Au 
cuprinse destul de multe zone verzi, iar unele clădiri 
au parcări construite sub bloc, pentru ca la suprafaţă 
să rămână cât mai mult spaţiu verde, pentru a crea 
un ambient cât mai plăcut pentru cetăţenii care vor 
achiziţiona aceste apartamente. În zonele de case, pot 
să spun că sunt zone verzi, dar multe zone de case sunt 
înghesuite și nu prea există loc unde să planteze multă 
verdeaţă. Din păcate, așa sunt prevăzute, cu suprafeţe 
foarte mici, 500-700 de metri pătraţi, în care dacă ai 
și o mașină zonele verzi sunt limitate la iarba care se 
plantează și copăcei de mici dimensiuni.

Rep.: Cum vedeţi în perspectivă dezvoltarea 
rezidenţială a judeţului Mureș?

D.S.: Din păcate, Târgu-Mureș este un oraș destul de 
limitat, sunt puţine locuri unde se pot face dezvoltări 
imobiliare mari. A fost aceasta de la Fabrica de Zahăr, 
probabil va fi și în zona Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Mureș, lângă Podul Mureș, unde este Electromureș în 
prezent. Zonele de case sunt puţine și în Târgu-Mureș 
nu prea ai unde să te extinzi, decât în afara municipiului. 
După cum se observă, multă lume merge la Livezeni, 
la Voiniceni, înspre Reghin, la Sângeorgiu de Mureș, 
unde s-au făcut mari dezvoltări imobiliare, cu case. 
S-au făcut cartiere întregi în Sângeorgiu de Mureș, 
dar Târgu-Mureșul este mai anevoios din acest punct 
de vedere, mai mult se fac acele „plombări” în zone 
care au rămas libere sau unde se demolează clădiri 
pentru a se construi case noi.

Rep.: Cum decurge Programul „Casa Verde” în 
judeţul Mureș?
D.S.: Programul „CasaVerde” în judeţul Mureș decurge 
bine, ultima depunere de cereri a fost în anul 2016. 
Atunci s-au depus circa 350 de dosare, au fost aprobate 
aproximativ 80% și în momentul de faţă se depun 
dosare pentru rambursarea cheltuielilor. Termenul 
pentru depunerea lor este octombrie-noiembrie. 
Sperăm ca la anul să înceapă o nouă sesiune de 
depunere a dosarelor pentru „Casa Verde”, mă refer 
la „Casa Verde” clasică, cu panouri, pentru obţinerea 
apei calde menajere.

Rep.: În concluzie, Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Mureș este un partener de nădejde pentru orice 
dezvoltator imobiliar...
D.S.: Sigur, deși există și interdicţii în domeniul 
dezvoltării imobiliare, cum ar fi zona Azomureș, care 
e un obiectiv Seveso. Interdicţii mai avem la depozitul 
Depo Mureș, care este tot un obiectiv Seveso. În rest, 
nu sunt probleme deosebite în colaborarea instituţională 
cu dezvoltatorii imobiliari.

A consemnat Alex TOTH

Dănuţ Ştefănescu, directorul executiv al 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş

Alex TOTH

Topul oraşelor în funcţie de numărul de locuinţe
   

1) Târgu-Mureș     59.729        141.929       2.849.054
2) Reghin     13.935           35.215          725.102
3) Sighișoara     12.956           31.385          605.918
4) Târnăveni     10.080           24.639          425.951
5) Luduș        6.473           16.031          283.051
6) Sovata       4.390           11.067          206.107
7) Iernut        3.729             9.544         166.606
8) Sărmașu       2.731             6.647         124.169
9) Ungheni       2.460             6.473         118.229
10) Miercurea Nirajului      2.229             5.182           89.861
11) Sângeorgiu de Pădure      2.133             5.092           91.938
(Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș)

Locuinţe Camere Suprafaţă 
locuibilă (mp)

Topul comunelor 
cu peste de 2.000 de locuinţe
1) Sângeorgiu de Mureș   3.552
2) Sâncraiu de Mureș   3.055
3) Pănet     2.447
4) Sântana de Mureș   2.286
5) Gurghiu    2.280
6) Band     2.269
7) Gornești    2.229
8) Ceuașu de Câmpie   2.161
9) Ernei     2.034
10) Albești    2.023
11) Fântânele    2.017
12) Cristești    2.007
(Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș

41 - Cristești;
35 - Sângeorgiu de Mureș;
24 - Lunca Bradului;
17 - Fântânele;
14 - Daneș;
9 - Sâncraiu de Mureș;
7 - Sântana de Mureș;
4 - Acăţari, Batoș, Fărăgău, Gornești, 
Gurghiu, Râciu;
3 - Albești, Bahnea, Deda, Ernei, Gănești;
2 - Bălăușeri, Band, Ghindari, Nadeș, 

Neaua, Răstoliţa, Sânger, Sînpaul, Suseni;
1 - Apold, Băgaciu, Brâncovenești, 
Breaza, Ceuașu de Câmpie, Cheţani, 
Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, 
Corunca, Crăiești, Cucerdea, Cuci, 
Eremitu, Gălești, Glodeni, Iclănzel, 
Lunca, Pănet, Petelea, Rușii Munţi, 
Saschiz, Șăulia, Șincai, Valea Largă, 
Vărgata, Voivodeni, Zau de Câmpie.
(Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică 
Mureș)

Topul oraşelor în funcţie de numărul 
de blocuri de locuinţe
1) Târgu-Mureș    2.145
2) Târnăveni       364
3) Sighișoara       360
4) Reghin       231
5) Luduș        195
6) Sovata         92
7) Iernut          52
8) Ungheni         40
9) Sărmașu         19
10) Sângeorgiu de Pădure        19
11) Miercurea Nirajului        11

(Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș

Topul comunelor cu sub 
500 de locuinţe
1) Papiu Ilarian   362
2) Cozma   367
3) Tăureni   412
4) Băla    432
5) Crăiești   438
6) Mădăraș   464
7) Zagăr    477
8) Bichiș    497
(Sursa: Direcţia Judeţeană 
de Statistică Mureș)

Cele mai multe blocuri de locuinţe, 
2.145, construite la Târgu-Mureş

Topul comunelor în funcţie 
de numărul de blocuri de locuinţe
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Arh. Klaus Birthler: „Văd oportunitatea de a face un 
oraș peisager armonic care aduce spațiul verde în oraș”
Klaus Birthler, arhitectul șef al municipiului Reghin, reprezentant al arhitecților mureșeni în Consiliul Național al Ordinului Arhitecților din România ne-a acordat cu amabilitate 
un interviu, prilej cu care ne-a vorbit despre rolul arhitectului în ce privește dezvoltarea unui oraș, modul cum ideile acestuia ar trebui să stea la baza dezvoltării durabile.

Reporter: Care este rolul unui arhitect șef? Cât este 
de importantă viziunea lui asupra unei dezvoltări 
durabile a comunității?
Klaus Birthler: Dacă ne gândim la profesia de arhitect 
în accepțiunea internațională, el este principalul 
responsabil asupra mediului construit, asupra a tot 
ce vedem în spațiul public. Atunci când deschidem 
ochii, tot ce vedem este arhitectură, fie că ține de 
instalații, de rezistență, de vegetație, arhitectul este 
responsabil în general pentru tot ce ține mediul în care 
trăiește comunitatea respectivă. Termenul de arhitect 
vine din arhitecton, șeful constructorilor, el răspunde 
atât de instalații, de rezistență și de toate aspectele. 
Din această cauză, arhitectul este omul de bază în ce 
privește dezvoltarea orașelor 

Rep.: Reghinul, fiind un oraș cu o arhitectură aparte, 
reprezintă o atracție pentru un arhitect? 
K.B.: Este incitant deoarece aici lucrurile nu sunt făcute 
încă așa cum trebuie. Dacă e să mă gândesc la biroul 
în care am lucrat în Hamburg, acolo multe lucruri erau 
deja făcute. Colegii îmi spuneau: ce bine că în România 
mai aveți perspective. La noi sunt foarte multe lucruri 
de făcut, din cauză că sunt extrem de puțini arhitecți, 
în special în ce privește orașele mici. Mai există și 
un alt aspect, majoritatea oamenilor nu prea cunosc 
care este rolul arhitectului. Se știe faptul că legea 
stabilește că orice proiect de autorizare are nevoie de 
un proiect autorizat în care să existe o semnătură a 
unui arhitect. Este de fapt mai mult decât o semnătură, 
este o responsabilitate a arhitectului. În special în 
țările din vest, arhitecții au asigurare de răspundere 
civilă, din cauza faptului că ei greșesc foarte des. 
Mai au și alte specialități, nu doar arhitecții, dar ei au 
această răspundere din cauză că sunt foarte vulnerabili, 
operează cu mulți bani, decizia lor are efecte în bani, 
iar ei ca și arhitecți nu au atâta venit cât reușesc ei 
să decidă. Atunci, în caz că greșesc cu ceva, impactul 
economic e foarte mare și trebuie cumva protejați. Din 
această cauză asigurările de malpraxis în ce privește 
arhitecții sunt extrem de dezvoltate, în special în țările 
din vest. La noi nu se întâmplă acest lucru, foarte 
rar găsim oferte de malpraxis bune pentru arhitecți. 
Din experiența anilor trecuți, arhitectul nu este văzut 
ca și responsabil deși el este unul dintre principalii 
responsabili.

Rep.: Exista înainte de 1989 un arhitect al orașului?
K.B.: În perioada comunistă funcția de arhitect era 
oarecum limitată, principala școală de arhitectură 
era doar la București. Din cauza faptului că arhitecții 
vedeau oarecum lucrurile altfel, căutau să evolueze, 
nu toți arhitecții erau promovați. Dacă e ne gândim la 
perioada comunistă, dar și înainte, conducătorii aveau 
de regulă un arhitect preferat, cum a fost cazul Anca 
Petrescu, arhitectul Casei Poporului. Atunci arhitectura 
era văzută altfel față de perioada postdecembristă. În 
perioada comunisă se punea mare accent pe ingineri, 
fiindcă ei erau cei care calculau economic, iar partea 
estetică era lăsată oarecum mai la urmă. Ca și o 
concluzie, arhitectul este responsabil pentru tot, nu 
există parte de arhitectură, ea reprezintă tot. În Europa, 
dar și la noi, a început să apară profesia de peisagist. 
Este profesia care are responsabilitatea asupra a tot ce 
vedem, atât în ce privește vegetația cât și tot de ține 
de ce e construit. Singura diferență este că peisagiștii 
nu construiesc, ei fiind responsabil cu amenajările în 
spațiul public, nu și în ce privește construcțiile. Așa a 
apărut profesia de peisagist care preia și o parte pe 
care arhitectul le prelua în trecut.

Rep.: Cum era perceput în perioadele mai vechi 

ideea de frumos în ceea ce privește urbanismul?
K.B.: Înainte de război exista un lucru care în prezent 
s-a cam pierdut, și anume conștiința publică, o cultură 
pentru frumos fiindcă nicăieri nu se reglementa ce 
decorații să fie, doar toate clădirile sunt frumoase. 
Există o cultură a construirii în rândul cetățenilor. De 
exemplu, în cazul spațiilor înalte, nu erau economice, 
dar în schimb erau onorabile, exista o anumită onoare, 
o atitudine față de mediul construit. În lucrarea 
mea de doctorat am încercat să găsesc care erau 
reglementările urbane în acea perioadă, care lucruri 
erau strict reglementate, lucrurile care erau considerate 
de oameni ca fiind ceva frumos. De exemplu, un aspect 
esențial pe care îl vom lua ca și reglementare în Planul 
Urbanistic General al municipiului Reghin este streașina, 
sau cornișa orizontală la stradă. Asta înseamnă că 
toate casele care erau construite la stradă nu erau 
cu timpan, cu un triunghi în față ci aveau o cornișă 
orizontală. Asta reprezintă de fapt un model estetic al 
orașelor europene de după perioada Evului Mediu. În 
Germania găsim acele timpane, acele frontoane și nu 
avem linia orizontală doar în orașele medievale. Acest 
aspect cu cornișa orizontală  este un lucru specific atât 
Reghinului cât și mai multor orașe din Transilvania și 
din Europa occidentală.

Rep.: Odată cu schimbările de legislație, se poate 
vorbi de un moment zero de la care tot ce se 
pornește să fie făcut cum trebuie?
K.B.: Legislația se schimbă permanent. Cu toate 
acestea,  încă nu s-a schimbat suficient de mult 
încât să zicem că e ideală. Dacă e să ne gândim la 
termenul de depunere și prelucrare a autorizațiilor, 
acesta este încă unul extrem de mult, câteodată 
depășește termenul legal. Este una din problemele 
orașelor la ora actuală, din cauza faptului că instituțiile 
nu sunt suficient digitalizate în domeniul dezvoltării 
urbane, în principiu serviciile care sunt în cadrul biroului 
arhitectului șef. Tindem într-acolo încât autorizația să o 
depunem online, în format electronic iar în termen de 
15 zile să primim un răspuns. De asemenea, una din 
probleme o reprezintă, cel puțin din ce văd eu la ora 
actuală, este cea legată de personal și de calificarea 
acestuia în domdeniul urbanismului, a peisagismului 
și arhitecturii în administrația publică.

Rep.: Cum vedeţi în perspectivă dezoltarea munici
piului Reghin din punct de vedere arhitectural?
K.B.: Poziția Reghinului în teritoriu stabilește atuurile 
care le are acest oraș. De exemplu, apropierea 
față de elementele naturale, de păduri, peisaj. Aici, 
Reghinul stă mult mai bine la acest capitol chiar și 
ca Târgu-Mureșul, de aici vedem Munții Gurghiului, 
Munții Călimani. Așezarea orașului pe deal face ca 
multe case să aibă expunere către natură, ceea ce 
mi se pare un lucru pozitiv, peisajul din împrejurimile 
Reghinului. Nu în ultimul rând, elementele naturale, 
râul Mureș, râul Gurghiu, Canalul Morii, oglinda de 
apă este o oportunitate în ce privește creșterea 
calității vieții, inclusiv în partea de imobiliare din zona 
aferentă Reghinului. În ce privește percepția mea asupra 
viitorului, în primul rând văd oportunitatea de a face un 
oraș peisager armonic care aduce spațiul verde în oraș. 

Rep.: Cum vedeţi dezvoltarea zonelor exterioare 
orașelor, în contextul în care, pe fondul unei dezvoltări 
economice a orașului sa construit destul de haotic?
K.B.: A fost într-adevăr un boom economic, apoi acesta 
s-a oprit undeva prin 2008, însă există în continuare 
cereri de a construi, într-un context în care numărul 
locuitorilor nu crește. E oarecum o mutare a locuitorului, 
fie el vine de la sat la oraș, fie cel din oraș se mută 

în periferie, în dezavantajul locuințelor care sunt 
deja în zona de centru sau în zona urbanizată, multe 
dintre locuințe din aceste zone sunt goale, unde avem 
infrastructură. O problemă a dezvoltării urbane în 
trecut a fost legată de lipsa utilităților complementare. 
Dacă locuiești de exemplu pe strada Dedradului, în ce 
condiții poți face în termen rapid cumpărături, dacă 
vrei să cumperi doar o pâine, trebuie să te deplasezi cu 
mașina ca să ajungi la cea mai apropiată alimentară. 
Acesta este un dezavantaj, iar noi ca și autoritate 
publică ar trebui să impunem ca atunci când se fac 
aceste planuri de urbanism și servicii complementare, 
lucru care îl și facem, impunem un procent minim 
de servicii complementare, ceea ce înseamnă atât 
învățământ cât și comerț. Ca și exemplu, majoritatea 
școlilor din Reghin sunt aglomerate în zona centrală, 
ceea ce înseamnă că la o oră de vârf, ora 8 dimineața, 
principalul motiv al aglomerației de mașini este școala. 
Acum nu putem muta școlile, ele există deja în locul lor, 
dar trebuie să găsim mai multe pârghii, să rezolvăm 
problema traficului la orele de vârf precum și problema 
traficului în sine. Felul cum arată spațiul public va fi 
foarte important în stabilirea calității vieții în oraș.
Principala provocare a Reghinului va fi să acceseze 
acele proiecte de creșterea calității spațiului public, 
de umanizare a străzilor, astfel ca ele să devină mai 
atractive în ce privește mersul pe jos și deplasarea 
alternatică cum este cea cu bicicleta. Văd o creștere a 
comunității bicicliștilor, care încă nu sunt atât de vocali 
în a cere piste de biciclete dar în cadrul întâlnirilor 
private mereu sunt întrebat când facem aceste piste.

Rep.: Perspectiva pieței imobiliare la nivelul 
municipiului Reghin. Cum vedeţi dezvoltarea urbană 
prin prisma acestui aspect?
K.B.: Sunt multe lucruiri care se întrepătrund. Cred că ar 
trebui să facilităm și investițiile private, asta înseamnă 
un răspuns mai rapid la documentațiile pe care ei le 
solicită. Asta am putea rezolva prin digitalizare. Un 
prim pas a fost deja făcut, cu aplicația Reghin City 
App, care ne face să reacționăm mult mai prompt, 
să știm din timp care sunt anumite probleme în oraș. 
Următorul pas ar fi, menționat și la lansarea aplicației, 
de a solicita electronic certificatele de urbanism. E vorba 
de investiții concrete în imobiliare, să le rezolvăm cât 
mai repede, cât se poate prin digitalizare. Într-adevăr, 
este nevoie și de mai mulți specialiști în administrația 
publică în ce privește planificarea urbană. Odată ce 
am venit ca și arhitect șef, văd că nu le pot rezolva pe 

toate și atunci m-aș bucura ca anumite lucruri să le 
preia și alții, arhitecți, peisagiști sau urbaniști.

Rep.: Există potențial în ce privește dezvoltarea 
pieței imobiliare la Reghin?
K.B.: Un aspect esențial ar fi un răspuns mai rapid 
pentru mediul de afaceri, ar fi un aspect care ține 
de dezvoltarea urbană. Apoi, unul din elementele 
importante în cadrul Planului Urbanistic General este 
cel al noii zone industriale și a zonelor mixte destinate 
serviciilor. Aici mă refer la continuarea zonei industriale 
actuale pe pășunea sub Mocear. Facem niște studii de 
sol să vedem în ce condiții se pot face fundațiile în zona 
respectivă, o parte din zonă este cu teren mlăștinos, 
dar nu în totalitate. Apoi mai există o zonă de dezvoltare 
înspre Petelea, pe partea dreapta a sensului de mers 
dinspre Reghin spre Târgu-Mureș, unde se propune 
o zonă mixtă pentru mică producție, servicii și alte 
activități. E zona imediat următoare după interesecția 
cu drumul care merge spre Sovata. Cam acestea sunt 
tendințele, de dezvoltare înspre partea de sud. Avem 
foarte mult teren disponibil pentru locuințe. Estimarea 
mea este că ceea ce există acum în intravilan, în 
condițiile în care populația Reghinului va crește într-un 
ritm constant, ar fi disponibilă această suprafață pentru 
următorii 100 de ani. Urmărind dezvoltarea din ultimii 
25 de ani, raportat la acea suprafață de teren avem 
de patru ori mai mult disponibil în momentul de față.

Rep.: E o tendință ca oamenii să se mute la casă?
K.B.: Din păcate există în mare parte două tipuri de 
locuințe cunoscute, și aici mă refer la zona Reghin, 
blocul și locuința individuală. Mai sunt și alte forme de 
locuire, cum ar fi locuința înșiruită, asta înseamnă că 
fiecare are parcela proprie, dar casele sunt lipite câte 
patru una de alta. Acest tip de locuire nu prea este 
întâlnit în Reghin, cu toate acestea avem două astfel 
de exemple, unul foarte bun realizat în anii 60 de către 
arhitectul Kölönte Zsolt, scenograf și colaborator al lui 
Harag György - actor și director al teatrului din Târgu 
Mureș, care a realizat pentru angajații de la CIL Reghin, 
în spatele Casei de Cultură „Eugen Nicoară” un astfel 
de sistem de locuire. Locuințele înșiruite de la Reghin 
pot fi considerate ca arhitectură de pionierat a noii 
tipologii de locuire între casă individuală și bloc, fiind 
o opțiune foarte convenabilă între blocul de locuit în 
care sunt foarte mulți oameni, rupți oarecum de grădină 
și locuința individuală, ea fiind cea mai scumpă ca și 
costuri de execuție, iar blocul, per metru pătrat, este 
cel mai ieftin. Costurile pentru aceste locuințe înșirate 
sunt mai mici decât cele pentru o casă individuală, 
de aceea le văd extrem de avantajoase. Ele ar putea 
fi o variantă de locuire care din păcate nu prea se 
întâlnește în Reghin. Este mult mai economică decât 
locuința individuală, iar la Reghin întâlnim fie cele mai 
scumpe variante, casele individuale, fie cele mai ieftine, 
cum sunt blocurile de locuit. La casele individuale toți 
pereții sunt exteriori, suprafețele sunt mari față de 
vecini, ceea ce implică și costuri pe măsură, fapt pentru 
care văd ca și o alternativă aceste sistem de locuire 
cu case înșiruite în ce privește oferta imobiliară. Ele 
pot fi oferite doar de dezvoltatorii imobiliari. În Reghin 
numărul acestora este unul destul de mic, momentan 
există un proiect destul de interesant de reconversie 
urbană, dintr-o zonă agroindustrială de producție în 
zonă de locuințe, pe strada Râului, unde se propune 
un mic cartier de locuințe. Este unul din proiectele 
pozitive ale unui dezvoltator imobiliar, ceea ce în Reghin 
nu am prea avut în ultimii ani. Este profitabil pentru un 
investitor pentru acest tip dacă există și cerere. 

A consemnat Alin ZAHARIE

Klaus Birthler, arhitectul șef 
al municipiului Reghin
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S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L. anunţă publicul interesat asu-
pra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul „Construire hipermarket P+1E (parțial), container Imbiss-grill, 
container reciclare, țarc acoperit pentru cărucioare, amenajări inte-
rioare în incintă, parcare, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, 
trotuare, rețele de incintă, rezervă PSI, post Trafo, totemuri, ele-
mente de semnalistică și reclame, împrejmuire, reabilitare str. Târ-
năveni pentru amenajare acces auto, organizare de șantier,” propus 
a fi realizat în loc. Târnăveni, str. Victoriei, nr. 15A,  jud. Mureș.
    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureș, din Tîrgu Mureș,  
str. Podeni, nr. 10, în ziele de luni, între orele 9 –15 și marţi-vineri 
între orele 9 –12, și la sediul titularului, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9 – 16.
    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Mureș, în zilele de luni între orele 9 –15 și marţi 
-vineri între orele 9 –12.

Pierdut cerificat constatator pentru IMFIT SRL, având CUI 37403401, 
J26/625/2007. Declar nul.

Comunicat de presă, 16. 07. 2018

Dean Bowman și Rareș Totu, într-un concert 
de excepţie, în Cetatea din Tîrgu Mureș! 

Dean Bowman, unul din cei mai apreciaţi vocaliști americani de so-
ul-jazz care a colaborat cu nume mari ale industriei muzicale de 
gen: Steve Coleman, Ray Charles, Charlie Hunter sau John Paxton, 
vine la Tîrgu Mureș! Dean Bowman este invitatul lui Rareș Totu, 
fost component sau colaborator al unor grupuri celebre-Compact, 
Semnal M, Rodion GA sau Progresiv TM. Rareș Totu  a cântat în 
deschiderea mai multor trupe de renume internaţional, printre care: 
Deep Purple, Uriah Heep, Iron Maiden, Winger, Animals.
Super Blues Event are loc în Cetatea din Tîrgu Mureș, joi, 19 iulie, 
ora 19,00, în amfiteatrul din faţa Bastionului Croitorului. În caz că 
vremea este nefavorabilă, concertul se va desfășura în corpul B 
al Cetăţii. Evenimentul este organizat de Primăria Tîrgu Mureș, iar 
intrarea este liberă.

Serviciul Relaţii publice interne și internaţionale 

Parapeţi de protecţie noi de-a lungul 
turbinei de apă din cartierul Aleea Carpaţi

Timp de câteva zile, specialiștii de la Administraţia Domeniului Pu-
blic din cadrul Primăriei Tîrgu Mureș execută lucrări de schimbare a 
parapeţilor de protecţie în cartierul Aleea Carpaţi. „Am luat această 
decizie ca urmare a numeroaselor evenimente rutiere – „ieșiri în de-
cor”- petrecute în ultimul timp și care au afectat calitatea, siguranţa 
și estetica parapeţilor de protecţie amplasaţi pe marginea turbinei 
de apă din cartierul Aleea Carpaţi. Vechii parapeţi de protecţie sunt 
înlocuiţi cu alţii noi, de tip „semigreu”, pe o lungime de aproximativ 
1.200 de metri liniari; banii sunt alocaţi de la bugetul local al orașu-
lui”, a precizat Claudiu Maior, consilierul primarului. 

Serviciul relaţii publice interne și internaţionale

Cotidianul Zi de Zi angajează:
Reporter pentru domeniile Sănătate, 

Politică-Administraţie, Economic

Cerințele postului:
Studii medii / superioare;
Abilități de analiză, sinteză, 
spirit critic;
Creativitate, abilități de relaționare;
Disponibiltiate la program flexibil / 
deplasări;
Cunoașterea programelor de editare 
texte / foto constituie avantaj;
Implicarea în proiecte de comunicare constituie avantaj.

Se oferă:
Salariu și optiuni pentru proiecte / beneficii suplimentare;
Mediu modern de lucru / training și support;
Oportunitatea de a construi brand profesional și portofoliu relevant.
CV-urile se trimit la adresa de e-mail redactia@zi-de-zi.ro.
Detalii, la numărul de telefon 0757-036.968

ANUNȚ

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția mediului apro-
bată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare 
și Ord. 1798/2007 SC STRACO GRUP SRL anunță începerea deme-
rsurilor în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul 
GROAPĂ DE ÎMPRUMUT (EXPLOATARE AGREGATE MINERALE) ÎN 
PERIMETRUL HĂDĂRENI DEAL, JUD. MUREȘ.
Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul APM 
Mureș, Str. Podeni, nr. 10, loc. Tg. Mureș, jud. Mureș, în zilele de 
luni - joi între orele 9,00 – 16,30, vineri 9,00 – 14,00.

CONVOCATOR

 Consiliul de Administrație al SCC FEDERALCOOP Târgu Mureș 
(C26/45/2005, CUI RO 1218829) în temeiul Legii nr. 1/2005 și al 
prevederilor Actului Constitutiv,
CONVOACĂ
 Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori la sediul 
societății din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 5, pentru data de 08 
august 2018, ora 11,00, având următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea unor schimbări în componența Consiliului de Ad-
ministrație, pentru perioada rămasă din exercitarea mandatului în-
credințat, începând din data de 08.08.2018 și până în 22.03.2021, 
ca urmare a renunțării unui administrator la mandat și puteri, prin 
alegerea prin vot secret a unui nou administrator în completare, 
membru al Consiliului de Administrație.
 2. Alegerea prin vot secret a noului președinte al societății, care 
va fi și președintele Consiliului de Administrație, începând cu data 
de 08.08.2018 și până la data de 22.03.2021, ca urmare a renun-
țării vechiului președinte la mandat și puteri.
 3. Diverse

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 Lichidatorul judiciar al Societatii WEST INVEST SRL Ceuasu de 
Campie, nr.351, jud.Mures, notifica toti creditorii societatii ca s-a 
deschis procedura simplificata a insolventei impotriva societatii prin 
incheierea comerciala 118/C din 06.07.2018.Procedura insolventei 
face obiectul dosarului 347/1371/2018 al Tribunalului Specializat 
Tg.Mures, str.Justitiei, nr.1, jud.Mures.Declaratiile de creanta impo-
triva debitoarei se pot depune la registratura Tribunalului Speciali-
zat Mures pana la data de 21.08.2018 data postei.Relatii la telefon 
0722646459 si 0740207742.

ANUNȚ
 
 În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția mediului 
aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulte-
rioare și Ord. 1798/2007 SC STRACO GRUP SRL anunță începerea 
demersurilor în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiec-
tivul GROAPĂ DE ÎMPRUMUT (EXPLOATARE AGREGATE MINERALE) 
ÎN PERIMETRUL HĂDĂRENI SAT, JUD. MUREȘ.
 Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul APM 
Mureș, Str. Podeni, nr. 10, loc. Tg. Mureș, jud. Mureș, în zilele de 
luni - joi între orele 9,00 – 16,30, vineri 9,00 – 14,00.

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate și vă mulţumim pentru înţelegere. 
Întreruperile programate pot fi vizualizate și pe www.distributie-energie.ro

Call Center Distribuţie: TelVerde – 0800-801-929

În atenţia consumatorilor 
de energie electrică!

Joi, 19 iulie 2018: 

• în intervalul orar 09:30 – 13:30, în localitatea Reghin 
strada Oltului

• în intervalul orar 11:30 – 16:00, în localitatea Reghin, 
străzile: Carpați, Nouă,  Trandafirilor, CFR, Tâmplarilor, Salcâmilor

Joi,  19 iulie 2018:

• în intervalul orar 08:00 – 11:00, în comuna Cucerdea

 Joi, 19 iulie 2018:

•  în intervalul orar 0900 – 1600, în comuna Călimănești

Vă aducem la cunoștinţă că în perioada următoare se vor executa o 
serie de lucrări în instalaţiile electrice, care vor duce la întreruperi 
în alimentarea cu energie electrică. 

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE  A ENERGIEI ELECTRICE MUREȘ

Doriți să vă găsiți cei mai buni angajați? 

Cu Zi de Zi dacă îi căutați, îi descoperiți 

imediat! Orice anunț de angajare dați, 

1,5 lei /cuvânt sau 2 lei/cm achitați! 
o parte din viaţa ta

MureȘ

 www.zi-de-zi.ro
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„Avem nevoie de cadastru atunci 
când vindem sau cumpărăm un 
imobil, dar și când donăm ori îl 
moștenim. Putem face cadastru 
mai ales pentru a avea o garanţie a 
dreptului de proprietate asupra unei 
locuinţe”, a explicat pentru “Mureșul 
Rezidențial”, directorul OCPI Mureș, 
Călin Bejan. 

Cadastrul îți oferă garanția unei proprietăți sigure, dar 
și alte avantaje – securitatea tranzacţiilor imobiliare, 
poți obține credite bancare în timp scurt, în plus esti 
protejat de orice conflict legat de proprietatea ta. Călin 
Bejan, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Mureș (OCPI Mureș) ne-a descris pașii pe 
care trebuie să-i facem pentru a avea acte pentru 
proprietăți.
“Cadastrul este parte componentă a sistemului unitar 
și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică 
a tuturor imobilelor de pe un teritoriu și oferă date 
complete despre bunurile imobile, informații despre 
proprietar, poziţie, suprafaţă. Pentru a înscrie un 
imobil în evidențele de cadastru și carte funciară, aveţi 
nevoie de următoarele documente: actul de proprietate,  
certificat fiscal de la Direcţia de Impozite și Taxe Locale, 
actul de identitate și o cerere de înscriere în Cartea 
Funciară. Dosarul cu toate aceste acte trebuie să 
ajungă la o persoană fizică sau juridică autorizată să 
execute lucrări de cadastru (lista acestor persoane și 
formularele tipizate ale cererilor o găsiți pe site-ul www.
ocpi-ms.ro) care, în urma măsurătorilor, întocmește o 
documentație cadastrală pentru înscrierea imobilului 
în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pe 
care o va depune la Oficiul de Cadastru”, ne-a explicat 

Călin Bejan. 
(Documentaţia cadastrală este ansamblul pieselor 
tehnice, juridice și administrative necesare înregistrării 
imobilului la cerere în sistemul integrat de cadastru și 
publicitate imobiliară, prin care se constată situaţia 
reală din teren. Documentaţia se întocmește în format 
digital și analogic).

Extrase de carte funciară pentru 
informare, eliberate online
În cazul cumpărării unui imobil (teren cu sau fără 

construcție), cunoscând datele de identificare, putem 
verifica situația acestuia online, printr-o simplă cerere 
depusă  pentru obținerea extrasului de informare. 
Extrasul de carte funciară prezintă situaţia cadastral – 
juridică a imobilului, respectiv poziţiile active din cartea 
funciară la momentul întocmirii acestuia. Așadar nu mai 
este nevoie să te deplasezi până la Oficiul de Cadastru, 
să completezi formulare și să revii după câteva zile 
pentru a-ți ridica documentele solicitate. 
Accesând http://epay.ancpi.ro, poți solicita și plăti 
online extrasul de carte funciară, pe care angajații 
de la cadastru ți-l trimit, tot online, în termenul legal. 
Costul acestui serviciu este de 20 de lei pentru un 

extras de carte funciară. 

Viză de la OCPI pentru racordarea 
noilor locuințe la utilități
O altă informație folositoare, pe care am aflat-o de 
la directorul OCPI Mureș, Călin Bejan, este pentru 
tinerii care achiziționează locuințe noi și pentru care 
este necesară racordarea/branșarea la utilități. 
Documentația întocmită pentru obținerea avizului de 
racordare la reţeaua de distribuţie a apei potabile și 
a sistemelor de canalizare, de la operator, conține și 
un plan de situaţie cu ridicare topografică, întocmit 
de către o persoană fizică sau juridică autorizată, 
plan avizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Mureș.

Datoriile la întreţinere
De reținut că asociaţia de proprietari are un privilegiu 
imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor și 
altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor 
din condominiu, precum și un privilegiu asupra 
tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele 
datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile 
asociaţiei de proprietari, după cheltuielile de judecată 
datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au 
fost făcute.  
Privilegiul se înscrie în cartea funciară a imobilului, 
la cererea președintelui asociaţiei de proprietari, 
pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de 
plată a cotelor de contribuţie, din care rezultă suma 
datorată cu titlu de restanţă. Privilegiul se radiază la 
cererea președintelui asociaţiei de proprietari sau a 
proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris, 
prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate

Călin Bejan, directorul OCPI Mureș

Pentru a cunoaște mai bine care 
sunt pașii ce trebuie urmați de 
întreprinzători, în diverse proiecte, 
am apelat la Inspectoratul Județean 
în Construcții. Informațiile necesare 
le-am primit de la inspectorul șef 
din cadrul IJC Mureș, Adrian Pleșa 
și Emil Florin Albotă, inspector 
general al Inspectoratului de Stat 
în Construcții.

Reporter: Care sunt ultimele reglementări impuse 
la demararea unor noi proiecte?
I.S.C.: Creșterea calităţii în construcţii reprezintă 
unul din obiectivele principale ce vizează sectorul de 
construcţii din România. Cele mai importante acte 
normative în vigoare care reglementează domeniul 
construcţiilor sunt: Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii, republicată, cu modificările 
ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și Hotărârea 
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului 
privind recepţia construcţ iilor, actualizată. 
Realizarea unor construcţii ale căror nivele de 
performanţă, inclusiv al siguranței, să corespundă 
sub aspectul calităţii așteptate, se obţine prin 
aplicarea sistemului calităţii, instituit de Legea 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, toate 
componentele acestuia contribuind în egală măsură 
la aceasta.

Rep.: Ce trebuie să știe o persoană, fizică sau 
juridică pentru a demara un nou proiect, lucrare?
I.S.C.: Foarte pe scurt, pentru a demara execuția 
lucrărilor de construire, investitorii trebuie să cunoască 
drepturile și obligațiile stabilite prin legislația în vigoare, 

respectiv să dețină o autorizație de construire în termen 
de valabilitate și să asigure verificarea execuţiei corecte 
a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate 
sau operatori economici de consultanţă specializaţi, 
pe tot parcursul lucrărilor. 

Rep.: Care sunt diferențele între persoanele fizice 
și cele juridice în ceea ce privește realizarea unui 
nou proiect?
I.S.C.: În cadrul exercitării controlului de stat în 
domeniile de competență a I.S.C. nu există diferențe 
între persoanele fizice și cele juridice cu privire la 
aplicarea unitară a prevederilor legale. 
Indiferent dacă o construcţie este realizată de persoane 
fizice sau juridice, acestea trebuie să respecte obligaţiile 
prevăzute atât în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, cât și în Legea nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, 
cu modificările ulterioare. 

Rep.: Cu ce probleme se confruntă Inspectoratul 
Județean în derularea proiectelor?
I.S.C.: Principalele deficienţe, neconformităţi și nereguli 
constatate cu ocazia efectuării activităţilor de control 
se referă la lipsa ori nerespectarea autorizaţiei de 
construire, nerespectarea proiectelor tehnice și 
a detaliilor de execuţie, la încălcarea prevederilor 
reglementărilor tehnice, neurmărirea executării corecte 
a lucrărilor prin diriginţi de șantier, lipsa manualului 
calităţii sau a planului calităţii, neefectuarea lucrărilor 
de întreţinere sau reparaţii și a urmăririi în timp a 
construcţiilor, autorizaţii de construire emise cu 
încălcarea dispoziţiilor legale sau a documentaţiilor 
de urbanism, introducerea pe piaţă a produselor de 
construcţii fără atestarea conformităţii acestora, 
aplicarea necorespunzătoare a marcajului CE, declaraţii 
de conformitate/performanţă neconforme etc. 
Toate aceste constatări antrenează dispunerea de 
măsuri corective și/sau punitive, după caz, existând și 
cazuri de sesizare a autorităţilor judecătorești.

A consemnat Mihai VEREȘ

Călin Bejan, directorul OCPI Mureș: 

“Cadastrul este garanția proprietății! “

Despre calitate și siguranță în construcții
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