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Cel mai îndrăzneț proiect rezidențial din anul 2019 va fi dezvoltat chiar în centrul municipiului Târgu Mureș și are ca autor firma Sala Construct. Generat de
asocierea mureșenilor Petrică Sala și av. Alexandru Șeulean, complexul va fi
construit între Piața Trandafirilor și strada Poligrafiei. Acesta va cuprinde mai
multe apartamente, restaurante, magazine și zonă de promenadă.

Pag. 5

-30C /
-40C /
-30C /
-50C /
-30C /

Informații utile
în alegerea
furnizorului
de energie

Pag. 14

meteo

Târgumureşeni, vi se pregăteşte ceva... nemaipomenit şi fără precedent! Cea
mai mare companie de dezvoltare imobiliară din România a lansat chiar anul
acesta proiectul Maurer Residence Târgu Mureş, proiectul imobiliar nr. 1 al oraşului. Cu siguranță că mulți dintre voi s-au gândit deja cum poate fi viața într-un
astfel de cartier nou-nouț. Oare ce va oferi noul cartier rezidențial tuturor celor
care se hotărăsc să facă parte din noua comunitate? Ca să vă răspundem, vă
invităm acum la o plimbare în cartierul nou construit şi vă invităm, totodată, să
faceți cunoştință şi cu unul dintre noii locatari, Eduard, care are 10 ani şi s-a
mutat într-un bloc nou cu părinții şi cu sora mai mică.
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Târgu Mureș - un mare puzzle imobiliar
în desfășurare
Piața imobiliară mureșeană, în special cea din Târgu
Mureș și împrejurimi, merge cu motoarele turate și la
început de 2019. Numărul mare de proiecte rezidențiale în derulare va aduce în lunile următoare finalizarea câtorva sute de apartamente și case. Cele mai
active zone sunt Cartierul Unirii, Livezeni, Sâncrai și
Sângerogiu de Mureș.
Anul 2018 a fost unul bun pentru dezvoltatorii și constructorii mureșeni, fie că vorbim despre case, sau
despre apartamente dispuse în clădiri cu mai multe
etaje. Până către finalul anului, conform informațiilor
venite de la Primăria Târgu Mureș ”au fost aprobate
de Consiliul Local un număr de 30 de documentaţii de urbanism, din care 6 documentaţii PUD pentru
locuinţe individuale, 13 documentaţii PUZ pentru locuinţe colective sau ansambluri rezidenţiale cu dotări
aferente şi 11 documentaţii PUZ pentru alte tipuri de
investiţii.”
La acestea, în jocul mare de puzzle, se adaugă proiectele aprobate în comunele din jurul municipiului.
Dacă ar fi să vorbim în procente, la nivel de municipiu
Târgu Mureș, cu aproximativ 30 % a crescut numărul total al autorizaţiilor de construire emise în 2018,
comparativ cu anul 2016.
Înainte de a trece în revistă polii de interes, la capitolul proiecte speciale este de menționat investiția
de anvergură pe care Sala Construct o va face chiar
în centrul Târgu Mureșului. E vorba de un complex

Foto: Bostan Junior
rezidențial cu numeroase provocări atât pentru constructor, cât și pentru locuitorii orașului.
Referitor la zonele cu activitate intensă în construcții,
Cartierul Unirii, cu 3 proiecte mari (Unirii Park Residence, Ama Resedince și Casa Galbenă Residence) și
mai multe proiecte de mai mică anvergură, pare să
fie lider în oraș.
Desigur, un proiect aparte pentru Târgu Mureș este
zona fostei fabrici de zahăr, unde Maurer Imobiliare a
demarat un proiect în mai multe etape, care în următorii ani își va pune amprenta asupra vieții orașului.

Zona Livezeni, atât partea care ține de Târgu Mureș,
cât și cea de pe raza comunei aflată la ieșirea din
cartierul Tudor, este extrem de activă.
Green Residence (construcție de blocuri) este proiectul care atrage atenția în mod special, dar mai multe
mini-cartiere de case vor completa, oferta zonei în
2019.
Sâncraiu de Mureș are multe proiecte mici în desfășurare, iar la capitolul investiții imobiliare mari e de
amintit inițiativa Alfa Construct, care derulează un
proiect de anvergură cu case de un bun nivel calitativ.

În Sângeorgiu de Mureș, există mai multe proiecte
mici, de câte 2-3 case, însă propunerea cea mai interesantă este proiectul Labradors Residence, care
aduce un mini-cartier, într-o zonă frumoasă, și case
cu un standard calitativ foarte ridicat.
Corunca, Zona Budiului și cartierul Mureșeni au la
rândul lor mai multe proiecte în derulare, dar nu de
mare anvergură, iar Aleea Cornișa și zona Platoului
Cornești sunt dominate de proiecte individuale.
Ieșind mai mult din Târgu Mureș, putem vorbi de
investiții imobiliare și în Luduș, Sovata, Sighișoara,
Reghin, Ungheni sau Iernut, fără să putem scoate în
evidență proiecte majore, cel puțin din perspectiva
construcției de zone rezidențiale.
Cum va evolua în următorii ani piața imobiliară din
Târgu Mureș este greu de spus, dar câtă vreme există
cerere, iar aceasta nu pare să se diminueze în perioada următoare, vor fi și investiții în locuințe noi.
Rămâne ca autoritățile județului și ale Târgu Mureșului să rezolve numeroasele probleme legate de infrastructură, în special cele referitoare la infrastructura rutieră. Aici, două teme mari, rezolvate, vor
putea ușura mult accesul „rezidenților” către centrul
orașului: centura ocolitoare, care va elibera traficul în
mai multe intersecții mari din oraș și un nou pod peste Râul Mureș, între Unirii/Sântana și Târgu Mureș,
absolut necesar!
Florin Marcel SANDOR
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Sala Construct – proiect rezidențial de anvergură
în Piața Trandafirilor!

Cel mai îndrăzneț proiect rezidențial din anul 2019 va
fi dezvoltat chiar în centrul municipiului Târgu Mureș
și are ca autor firma Sala Construct. Generat de
asocierea mureșenilor Petrică Sala și av. Alexandru
Șeulean, complexul va fi construit între Piața Trandafirilor și strada Poligrafiei. Acesta va cuprinde mai
multe apartamente, restaurante, magazine și zonă de
promenadă.
Povestea complexului rezidențial care va fi ridicat
începând din ianuarie în centrul Târgu Mureșului a
început cu mai mulți ani în urmă. Cei doi asociați,
Petrică Sala și Alexandru Șeulean au decis în anul
2006 să realizeze unul dintre cele mai îndrăznețe
proiecte rezidențiale din Târgu Mureș.
După mai bine de 12 ani de eforturi, care au cuprins,
achiziționarea de locuințe în zonă, de la mai mulți

proprietari, realizarea proiectului, obținerea de aprobări și autorizații și rezolvarea multor detalii neprevăzute, proiectul este gata să fie pus în practică.

Detaliile complexului
Complexul rezidențial care va fi ridicat de Sala
Construct este situat în Piața Trandafirilor nr. 24, lângă magazinul Orange, având ieșire și pe strada Poligrafiei. Practic, va fi ridicat între cele două străzi, pe
o suprafață totală de 7000mp.
Acesta va fi alcătuit din două corpuri de clădiri, C1 și
C2, care vor cuprinde spații locative, zone de birouri,
magazine, restaurante, cafenea și parcări. Între cele
două corpuri de clădiri va fi amenajată o zonă pietonală, cu spații verzi, care va lega cele două puncte de
acces (Piața Trandafirilor și strada Poligrafiei)

La parterul unuia dintre corpuri va fi construit un restaurant cu o capacitate de aproximativ 300 de locuri, iar deasupra acestuia urmează să fie amenajate
mai multe spații comerciale.

Apartamente cu dotări de top
Complexul rezidențial va cuprinde 25 de apartamente cu 1, 2 și 3 camere, cu suprafețe între 45 și 110
mp, la care se adaugă terase. Conform dezvoltatorilor, unitățile locative vor avea finisaje și dotări de top,
cum ar fi încălzire în pardoseală, tâmplărie de ultimă
generație, încălzire centralizată la nivel de clădire, dar
cu contorizare individuală, terase generoase etc.
Se va realiza și o parcare subterana pe doua nivele cu
o capacitate de 39 autoturisme.
Apartamentele sunt dispuse astfel încât să aibă parte

„Este un proiect special,
care, cu siguranță,
reprezintă o provocare.
Experiența echipei care
va lucra la punerea lui
în practică, efortul
nostru și atenția la
fiecare detaliu ne vor
ajuta să-l ducem al bun
sfârșit. Cu siguranță va
fi unul dintre proiectele
rezidențiale speciale ale
acestui oraș.”

”Faptul că lucrăm
de peste 12 ani la acest
proiect spune multe
despre ceea ce ne dorim
să facem. Am întâmpinat
multe probleme, dar
le-am rezolvat cu multă
muncă, răbdare și ingeniozitate. Sper ca lucrările
să mergă așa cum ne-am
planificat, pentru ca în
aproximativ un an, un
an și ceva, să ridicăm
complexul.

Petrică Sala

Alexandru Șeulean

de liniște și confort.

Terasă cu panoramă,
pentru public
Una din piesele de rezistență ale complexului va fi terasa de la ultimul nivel, cu acces pentru public. Aici
va fi amenajată o cafenea cu o vedere panoramică
deosebită. Suprafața generoasă 2009 mp și amplasamentul vor fi puncte de atracție pentru toți cei care
doresc să servească o cafea la înălțime.
Ar mai fi menționat că sub complexul rezidențial vor
fi amenajate mai multe parcări subterane, dispuse pe
două niveluri, având acces cu barieră.
Echipa Sala Construct va începe lucrările la acest complex rezidențial în luna ianuarie, iar termenul aproximativ de finalizare este prima parte a anului 2020.

Cristian Hanusz – arhitect al proiectului
Preocuparea majoră a oricărui arhitect, care ajunge să mobileze o parcelă
atât de importantă și frumoasă cum este cea din Piața Trandafirilor,
e ca ceea ce face să se integreze armonios în anasamblu. Desirabil ar fi
ca stilul arhitectural să fie contemporan, dar totodată, să se încadreze în
specificul locului. În acest sens, vom folosi pentru fațade în mod special
cărămidă aparentă și materiale transparente, cum ar fi sticla.
Aici aș menționa că deși fațada clădirii care va fi înlocuită de complexul
rezidențial pare o clădire istorică, ea, de fapt, a fost construită undeva
după anii 80. Construția propusă a fost o încercare de rememorare a
fațadei vechii clădiri cu valoare istoric-arhitecturală de la început de secol,
aceasta fiind demolată în anii 40.
Revenind, pot să spun că într-o astfel de zonă trebuie să construiești
într-un mod corect față de locuitorii acestui oraș. Clădirea trebuie să fie
ocupată pe toată durata zilei, acest lucru fiind asigurat de multitudinea
de funcțiuni prezente în imobil.
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Green Residence face pași spre finish-line
și dă consistență brandului Ideal Home (Fomco Imobiliare)

Pornit cu un avânt îndrăzneț, Green Residence, dezvoltat de Fomco Group, este al doilea proiect imobiliar, după succesul înregistrat cu Parângului Residence, care este aproape sold-out. Astfel, cu pași mici,
dar siguri, se conturează și capătă consistență noul
brand născut în Mureș, Ideal Home, cupola sub care
grupul a ales să activeze pe piața imobiliară.
Cele două blocuri (P+9 și P+10) dezvoltate în proiectul Green Residence însumează peste 150 de apartamente construite într-o zonă „vedetă” a orașului,
la ieșirea spre Livezeni, foarte aproape atât de infrastructura edilitară, cât și de pădure. În ciuda dificultăților birocratice, lucrările la primul imobil au fost
finalizate încă din luna august, iar acum proprietarii
își pot primi cheile la noile lor locuințe. Managerul general Nyulas Bernát-László, ne explică de unde vine
decalajul dintre lucrări și predarea apartamentelor:
„Am reușit să finalizăm în proporție de 100% lucrările de execuție la primul imobil în luna august, dar din
păcate din cauza birocrației și a procedurilor foarte
complexe de intabulare, abia acum în decembrie vom
reuși să transcriem apartamentele pe numele noilor
proprietari. Vreau să le mulțumesc, pe această cale,
pentru că ne-au înțeles și au avut extraordinar de
multă răbdare și înțelegere. Noi le promitem că vom
face tot posibilul să închidem tranzacțiile în cel mai
scurt timp posibil”.
Dezvoltarea proiectului s-a făcut după o rețetă proprie, foarte personală. Mai exact, peste 70% din
viitorii locatari ai blocului au avut acces non-stop în
imobil pentru a putea pregăti finisajele finale la interiorul viitoarelor lor locuințe. Astfel, s-a creat o interesantă legătură între dezvoltator și beneficiar, care s-a
transformat realmente într-un partener. „Ne bucură
faptul că am primit doar feedback pozitiv cu privire
la calitatea lucrărilor și a dotărilor. Iar aceste încurajări au dat de multe ori echipei o forță miraculoasă
pentru a înainta și finaliza proiectul cu succes. Viața
în domeniul construcțiilor poate fi uneori foarte dură
și plină de obstacole care apar din senin, dar acest
feedback, plus rezultatele finale, sunt cea mai mare
satisfacție”, mai spune Szidónia Székely, projekt managerul Ideal Home.

Situația comercială a blocului 1
Din punct de vedere comercial, Green Residence se
conturează a fi un al doilea succes pe agenda Ideal

Home. La primul imobil, finalizat în august, apartamentele sunt vândute în proporție de 98%. Practic,
cine mai dorește acum un apartament în primul bloc,
mai are la dispoziție doar câteva apartamente de 3
camere, cu bucătărie open space, la prețul de 57.900
euro + TVA. La această sumă noul locatar se poate
muta într-un apartament cochet, cu o compartimentare inteligentă, modernă, ideal pentru o familie cu
sau fără copii. Dezvoltatorul mai spune că oricine
este interesat poate vedea apartamentele la fața locului înainte să aleagă și are la dispoziție mai multe
metode de plată, inclusiv contractarea unor credite
imobiliare sau ipotecare.

Blocul 2 în stadiu avansat
de execuție
Demarate la începutul anului, încă din luna ianuarie,
lucrările la imobilul 2 au avansat în ritm accelerat, fiind în acest moment la execuția etajelor 9 și 10, unde

se lucrează la structura de rezistență și turnarea stâlpilor de beton. În toamnă a început și închiderea cu
pereții exteriori, construiți din cărămidă de 30 cm, de
înaltă calitate, cu proprietăți termoizolante, marca Termobloc. Cărămida nu a fost aleasă întâmplător, ci s-a
urmărit o izolare cât mai eficientă. Modelul are un profil
care facilitează și pregătește practic aplicarea izolației,
asigurând în același timp o permeabilitate bună și o
rezistență termică ridicată. Szidónia Székely ne explică
și importanța experienței dobândite la primul proiect în
tratarea nevoilor viitorilor locatari: „Având experiența
primului proiect, am înțeles mai bine nevoile extrem
de specifice ale fiecărui client în parte, astfel ne-am
adaptat și am oferit posibilitatea de a alege copartimentarea apartamentelor. Clienții pot opta între bucătărie închisă sau tip open space conectată direct cu
livingul. Ne-am dat seama că fiecare beneficar are alte
priorități în calitatea serviciilor și a lucrărilor, așa că
încercăm să fim foarte flexibili, pentru a oferi cât mai
mult din ceea ce clienții noștri își doresc”.

Puteți găsi mai multe informații pe pagina web dedicată proiectului www.apartamentemures.ro, iar
evoluția proiectelor o puteți urmări pe pagina de Facebook „Green Residence_Targu Mures “. Pentru orice
informație puteți suna la numărul de telefon 0726-136653.

Finisajele
O idee de succes, preluată de la proiectele anterioare, este predarea apartamentelor semifinisate. Dezvoltatorul spune că inițiativa a prins extrem de bine
la cumpărători, pentru că fiecare dorește să facă
finisările finale, după gusturile și preferințele propri.
Cum nu poți veni cu un standard în acest punct final,
fiecare client a primit această libertate de a alege.
Mai mult, tot din experiența și feedback-ul primit, s-a
modificat ușor și modul standard de compartimentare. Cele două modele de apartamente de 2 camere,
foarte căutate la primul bloc, au rămas neschimbate,
în schimb au venit 3 modele noi de apartamente cu 1
cameră. Raportat la prețuri, apartamentele cu 2 camere încep de la 52.000 euro + TVA la o suprafață
utilă de 80 mp pentru parter și 57.900 euro + TVA la
nivelele superioare, la exact aceeași suprafață utilă.

Zvonurile vin și trec, proiectul
înaintează
Din păcate, pe lângă dificultățile tehnice sau birocratice,
Green Resindece a întâmpinat și obstacole de altă natură, mult mai subiectivă. Zvonurile legate de asocierea
proiectului cu alte persoane sau companii din oraș au
semănat neîncredere în rândul unor clienți, însă încet-încet, ca orice zvon, ele au fost demontate. Nyulas Bernát-László, managerul general al grupului de firme Fomco a oferit clarificările: „Proiectul Green Residence este
dezvoltat 100% pe cont propriu, cu capital propriu, chiar
dacă face parte dintr-un ansamblu rezidențial mai mare,
unde sunt mai mulți asociați. În 2016 Fomco Group a
achiziționat printr-un contract de vânzare cumpărare
terenul și proiectul împreună cu autorizația de construcție. Astfel, am devenit proprietari sau beneficiari unici ai
acestui proiect. Vrem să subliniem că nu suntem asociați cu nici o persoană fizică sau juridică, proiectul fiind o
investiție proprie. Cei care se ocupă cu răspândirea de
zvonuri n-au decât să o facă, însă noi suntem deschiși
și îi așteptăm la fața locului, unde avem un sediu secundar. Îi putem lămuri și le putem arăta toate actele”.
În ciuda tuturor impedimentelor, vânzând cu ochii,
proiectul își vede de drumul firesc spre finalizare. Blocurile au fost ridicate, vor fi semifinisate, iar proprietarii apartamentelor pot începe încet-încet să se mute
în viitoarele lor locuințe. Cu alte cuvinte, povestea de
succes a Ideal Home prinde contur și probabil vom
vedea în curând și anunțuri legate de noi proiecte.
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Unirii Park Residence II „crește”
conform graficului. Prima etapă sold out!
dar în același timp accesibil ca preț. Considerăm că
alegerea locuinței trebuie făcută înțelept și cu suflet.

Complexul Unirii Park Residence II, format din 16
blocuri este deja în lucru, după ce prima etapă a
ansamblului și-a primit în integralitate locatarii. Proiectul de anvergură dezvoltat de Arcoflor Construct,
în cartierul Unirii din Târgu Mureș, prevede 260 de
apartamente spațioase, confortabile și multe facilități pentru locatari. Florin Ștefan, managerul firmei
Arcoflor Construct, dezvoltatorul proiectului, a oferit
amănunte despre etapa a II-a a ansamblului.
Rep.: Lucrați la Unirii Park Residence II, după ce
ați terminat și ați vândut integral apartamentele
din prima etapă a proiectului…
Florin Ștefan.: Așa este. Ne bucurăm să mărturisim că am reușit să realizăm tot ce ne-am propus
cu ansamblul rezidențial Unirii Park Residence. Acest
proiect este finalizat și a prins viață datorită noilor
proprietari. Mai lucrăm în momentul de față doar la
partea de amenajări în preajma blocurilor. Angajamentul nostru a fost să le oferim clienților acel "acasă" mult căutat și considerăm că am reușit.
Rep.: Cum stați cu etapa a II-a a proiectului ?
Florin Ștefan.: Am început în forță lucrările pentru
Unirii Park Residence II, primele 5 blocuri fiind deja în

construcție, așa că lucrurile merg conform planului.
Rep.: Vă rog să ne spuneți ce cuprinde în lini mari
proiectul Unirii Park Resindece 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 spații verzi, este locul ideal pentru familii care doresc liniște și aer curat. Pentru că punem
familia pe primul loc, vom amenaja multe spații verzi,
spații de joacă și zone speciale pentru prietenii noștri
patrupezi.
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.
Rep.: Care este filosofia Arcoflor Construct?
Florin Ștefan: Filosofia Arcoflor se bazează pe 3
"stâlpi" de rezistență: siguranță, calitate și frumusețe.Toate imobilele noastre sunt realizate ca și cum
le-am fi creat pentru noi. Construim potrivit celor mai
noi standarde în domeniu, iar design-ul apartamentelor Arcoflor Construct este unic în Târgu Mureș. Încă
de la început, ne-am promis că vom aduce pe piața
imobiliară mureșeană un concept modern: un apartament sofisticat și spațios, cu un aer metropolitan,

Rep.: Ce este special la apartamentele dvs.?
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 este 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.
A consemnat Florin M. Sandor

Detalii pe www.arcoflor.ro

Descriere proiect Uniri Park Residence II
Unirii Park Residence II oferă 4 tipuri de apartamente. 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.

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

Ca și suprafețe, ele sunt după cum urmează:

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 33mp

Nr. 1 Apartament cu 1 camere
Suprafață utilă: 40 mp + terasă
Compus din: hol intrare, baie, bucătărie, cămară, living + nișă de dormit și balcon/ terasă

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
Suprafețele sunt foarte generoase, fie că vorbim de apartamente cu 1
cameră, 2, 3 sau 4
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
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Proiectul Casa Galbenă Residence avansează cu pași repezi!

Sub brandul Casa Galbenă, în Cartierul Unirii a demarat cu 4 luni în urmă un proiect îndrăzneț. Detalii
despre evoluția investiției imobiliare, Casa Galbenă
Residence, care avansează în ritm altert, am aflat de
la Iustinian Rus, managerul de proiect.
Reporter: Ce noutăți aveți despre noul dvs. proiect, Casa Galbenă Residence?
Iustinian Rus: Vestea bună este că am demarat construcția proiectului ce prevede 80 de apartamente și
ne aflăm în faza de finalizare (la roșu) a primelor 32
de apartamente.
Rep.: Vă rog să ne detaliați proiectul.
Iustinian Rus: Așa cum vă spuneam în numărul trecut al Mureșului Rezidențial, proiectul 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 și locuri de
joacă amenajate pentru copii.
Apartamentele vor fi cu două camere, în suprafață

Iustinian Rus: Fiind primul nostru proiect de apartamente, ne dorim să fie special, să se înscrie în topul
construcțiilor din Târgu Mureș. În etapa a doua de
construcție, la parterul a două blocuri alipite, vom
crea spații multifuncționale, unde vor putea să funcționeze, de exemplu: un salon de frizerie-cosmetică,
un cabinet stomatologic, magazine top shop etc.
Rep: Când estimați să predați primele apartamente?
Iustinian Rus: Primele 32 de apartamente vor fi terminate până în luna iulie 2019. Restul de 48 de apartamente vor fi finalizate până în luna iulie 2020.

utilă cuprinsă între 56-60 mp + terasă de 15 mp.
La parter, datorită accesului principal, avem și un
apartament cu o cameră, în fiecare bloc. Vorbim de
un apartament generos, de 52 mp, care se pretează
pentru o familie în vârstă sau, de ce nu, pentru una
tânără la început de drum.
Tâmplaria de exterior va fi marca SalamanderGermania, cu geamuri/uși mari pentru luminozitate,
iar la interior tâmplăria va fi marca DRE-Polonia. Băile
au o suprafață generoasă, de peste 6.5 mp, cu vană
pe colț, având tot ce este necesar, inclusiv bideu.
Ceea ce este important, pe lângă faptul că toate
apartamentele vor avea contorizări individuale, instalațiile de apă-canalizare vor avea o nișă separată pe
casa scării, cu acces din afara apartamentelor, astfel
fiind eliminată vechea problemă legată de posibile inundații, de la un vecin la altul, sau disconfortul creat
când este înlocuită o țeavă.

Rep.: Ce condiții de finanțare există pentru cei
care sunt interesați de proiectul Casa Galbenă
Residence?
Iustinian Rus: Colaborăm cu aproape toate băncile
din Târgu Mureș și le oferim sprijin clienților noștri în
constituirea dosarelor de credit, consultanță etc.

Rep: Ce are diferit proiectul dvs, față de alte proiecte oferite mureșenilor?

A consemnat Florin M. Sandor

Trei forme de energie: Electricitate. Gaz. Strădania de a fi mai buni
E.ON a lansat în România o nouă campanie de comunicare ce are în centrul său produsul E.ON Duo – pachetul cu electricitate şi gaze naturale pe o singură
factură care vine cu o ofertă unică pe piaţa energiei
– 50% reducere la prima factură a fiecărui an, ofertă
ce demonstrează strădania de a veni în întâmpinarea
nevoilor clienţilor cu oferte cât mai avantajoase.
Acest produs poate fi achiziţionat online de pe noul
site www.eon.ro, sau din magazinele E.ON.
E.ON Duo vine cu extra beneficii pentru tine:
- O plată unică şi o singură factură pentru electricitate şi gaze naturale
- Un singur punct de contact pentru suport şi informaţii
- Preţ fix de furnizare pe toată perioada contractuală,
indiferent de fluctuaţiile de preţ de pe piaţa de energie
- Serviciu unic de relaţii cu clienţii pentru soluţionarea oricărei probleme legate de electricitate sau gaze
naturale
Cum te abonezi la E.ON?
Poţi face asta în orice magazin E.ON sau online pe noul
site eon.ro, unde în câţiva paşi rezolvi totul. Asigură-te
că ai la îndemână cea mai recentă factură de energie de
la furnizorul tău actual şi o copie a cărţii tale de identitate.
Pentru că ne străduim să îţi fie bine, ne ocupam noi
de restul formalităţilor. Lasă hârtiile în seama noastă şi bucură-te de ceea ce contează pentru tine.
Reducerea de 50% pentru E.ON Duo se acordă pentru prima lună
a fiecărui an contractual, în limita maximă a 50 de lei pentru electricitate și 200 de lei pentru gaze naturale. Oferta valabilă până la
31.01.2019. Prețurile includ TVA.
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„New entry” pe piața imobiliară, dar bazându-se pe
experința și suportul unor specialiști care au realizat
proiecte mari în Târgu Mureș, Labradors Residence
vine cu oferte care se adresează clienților interesați
de calitate și dotări de top. Detalii ne-a oferit Cristina
Curtifan, manager de proiect.
Rep.: Vă rog să ne faceți o descriere a proiectului rezidențial pe care îl aveți.
Cristina Curtifan: Labradors Residence este un cartier cu design minimalist de tip scandinav, situat în
Sângeorgiu de Mureș, într-o zona liniștită, departe de
zonele industriale poluante ale Târgu Mureșului. De
pe drumul Tofalăului se desprinde pe stânga, după
ce trecem de arhicunoscutul deal Cinege, fosta pârtie
de schi a copilăriei noastre, o stradă numită Strada
Lungă. Pe această stradă situată într-o oază de liniște își are adresa cartierul modern, compus din mai
multe tipuri de spații construite.
Dezvoltarea acestui proiect imobiliar este făcută în
colaborare cu Alfaconstruct S.A., constructorul care
a fost implicat și în dezvoltarea proiectului rezidențial
“Citadela Residence”, despre care ați mai relatat și
dumneavoastră, în edițiile anterioare.
Rep.: Cui vă adresați cu acest proiect ?
Cristina Curtifan: Labradors Residence este un proiect rezidențial care se adresează celor ce caută
CALITATE, fiind realizat cu mult bun gust, cu locuințe
nu foarte mari, dar spațioase și ușor de mobilat. De
asemenea, prin faptul că sunt foarte bine izolate, cu
ferestre de calitate, furnizate de producătorul german
Schüco, cu încălzire prin pardoseală, cu echipamente
premium ale celor de la Rehau, putem vorbi de case
care beneficiază de un consum de energie redus.
Proiectul cuprinde :
*5 case independente – tip parter, cu suprafața
construită de aproximativ 150 mp, pe un lot teren de
400 mp.
*8 case cuplate - singur în curte – parter și mansardă cu suprafață utilă de aproximativ 120 mp, cu un
lot de teren de 475 mp pentru 2 case cuplate.

*2 vile cu locuințe colective – parter + 2 etaje +
etaj retras, în care vor fi 8 locuințe/vilă, iar la parter
zona comercială (cabinet medical, farmacie, alimentară, cafenea, after school etc.). Pe cele 2 etaje se vor
construi 6 locuințe:
- 2 cu câte 2 camere, bucătărie, baie, dressing, cămară, în suprafață de 82 mp, la care se adaugă o
terasă de 12 mp.
- 2 cu câte 3 camere, bucătărie, 2 băi, dressing, în
suprafață de 106 mp, la care se adaugă o terasă de
12 mp.
- 2 cu câte 3 camere, bucătărie, 2 băi, dressing și
cămară, în suprafață de 119 mp, la care se adaugă o
terasă de 12 mp.
- la etajul retras există 2 penthouse-uri spațioase, cu
terase mari.
Suprafață totală spații verzi: 3.542 mp
Suprafață drumuri, alei, parcări: 2.760 mp, pavate cu
pavele înierbate
Accesul în cartier: se face pe străzile private, două la
număr, cu sens unic de circulație. Ambele drumuri,
atât cel de la intrare, cât și cel de la ieșirea din cartier, prezintă spre str. Lungă câte o barieră de acces,
controlată prin telecomandă.
Iluminatul public: în cartier vor fi montați stâlpi de iluminat cu led și încărcare solară.
Piscina: La solicitarea locatarilor, va fi executată o piscină cu acces limitat, doar pentru locatarii din cartier.
Etapele construirii cartierului:
Etapa 1: – 5 case parter
Etapa 2: – 2 vile, cu funcțiuni multiple: parter - zonă
comercială și locuințe la etaj
Etapa 3: – 8 case cuplate
Rep.: Ce atuuri au casele construite de Labradors
Residence?
Cristina Curtifan: Casele sunt realizate din materiale
de foarte bună calitate, cu nivel superior de izolație,
cu zone vitrate mari, pentru o foarte bună iluminare
naturală, au o curte cochetă și o terasă acoperită. În
afara acestei terase, care se deschide din living, există pe acoperișul casei o terasă înierbată, circulabilă.

Cu ce venim pe piață, ca noutate, aș zice că este
sistemul de încălzire prin pardoseală Rehau, controlat
de o pompă de căldură aer-apă. Aceste pompe de
căldură sunt la fel de eficiente, atât în încălzirea locuințelor, cât și în răcirea lor pe timp de vară.
Pompa de căldură are avantajul că se instalează ușor,
are costuri de instalare și întreținere reduse și nu necesită verificări periodice, cum este cazul centralelor
termice. Ele funcționează cu energie electrică, ce
poate fie produsă cu ajutorul panourilor fotovoltaice.
Construcțiile vor avea dotări de calitate: Fundație
din beton, nu din bolțari, cărămidă Porotherm și
izolație de vată minerală, tâmplărie termopan cu 3
straturi de sticlă, cu coeficient termic excelent – produse de Schüco – Germania, ușă de intrare metalică, încălzire prin pardoseală Rehau, pompă de
căldură aer-apă, instalații electrice/date și cablu TV,
prize și întrerupătoare, pereți vopsiți în alb, pardoseală pregătită pentru montajul finisajului.
Casele vor avea acoperiș în două ape, dar o parte
din el va fi cu o terasă înierbată (acoperiș circulabil), iluminarea naturală de excepție, bucătărie tip
open-space sau închisă (după dorința clientului), terasă acoperită cu acces din bucătărie/living de aproximativ 20 mp, 2 sau 3 băi, cu ventilație naturală,
baia de serviciu cu cabină de duș, baia matrimonială
cu loc pentru cadă pe colț, au prevăzute loc pentru
șemineu și vor fi dotate cu car port.
La cerere, executăm finisajul pardoselii, gresie și faianță, putem întocmi proiecte pentru design-ul interior,
pentru designul curților și oferim soluții pentru amenajarea spațiilor interioare sau amenajarea curților.
Etapa 2 – Vila 1, Apartamente de lux spațioase predate la stadiul de semifinisat
Dotări: - cărămidă Porotherm și termoizolație, pereții
vopsiți în alb, instalația electrică/date și cablu TV, prize și întrerupătoare, centrală termică în condensație
Viessmann, ușă intrare metalică, pardoseală pregătită pentru montajul finisajului (la cerere se poate executa finisajul), tâmplărie termopan Schüco Germania,
ce conferă iluminarea naturală de excepție, bucătărie

tip open-space sau închisă, după dorința clientului,
zone de depozitare.
Inclus în preț, va fi un loc de parcare. Dacă cineva
dorește să aibă și al doilea loc de parcare, acest lucru
este posibil contra cost.
Aspectul la care am insistat în proiectare este
acela ca aceste locuințe să aibă o iluminare naturală, de excepție, iar toate băile să aibă ventilație naturală, adică ferestre în loc de sistemul
de ventilare.
Rep.: De ce ați ales această zonă ?
Cristina Curtifan: Sângeorgiu de Mureș este o zonă
mai puțin poluată, situată la distanță de zona industrială a Târgu Mureșului, îndeajuns de aproape totuși
de centrul municipiului, unde se ajunge pe un drum
cu două benzi pe sens, în aproximativ 7 minute, în
aproape orice moment al zilei. Traficul în această direcție nu este atât de aglomerat ca și în restul intrărilor în oraș, zona este liniștită, cu multă verdeață și
cu mult aer curat. Cartierul va fi un cartier închis, cu
administrare proprie, adică va exista o asociație de
locatari, care se va îngriji ca toate spațiile comune
și drumurile din cartier să fie mereu bine întreținute.
Rep.: Care sunt primele impresii ale clienților?
Cristina Curtifan: Primele impresii despre zonă și cartier au fost foarte bune. Feedback-ul unora cu care am
discutat până acum a fost unul pozitiv, ca atare 3 dintre
case au fost deja vândute și se află în executare, două
dintre ele fiind aproape de stadiul de predare.
Sunt și persoane cărora casele li se par scumpe la
prima vedere, dorindu-și locuințe ceva mai ieftine,
însă noi nu vrem să renunțăm la standardele pe care
le-am proiectat. Casele s-ar putea ieftini, prin renunțarea la anumite dotări, însă noi nu dorim acest lucru.
Pentru informatii suplimentare clienții se pot documenta pe: https://www.facebook.com/LabradorsScandinavianDesign/ sau ne pot scrie pe adresa de
e-mail : office@orthotrend.ro
A consemnat Florin Marcel Sandor
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Shamrock Gardens,
ansamblu rezidențial unic în Sântana de Mureș

La doar câteva minute de cartierul Unirii, în Sântana
de Mureș, prinde contur un proiect rezidențial care
oferă o viziune aparte în domeniul construcției de
locuințe. Reușita proiectului Shamrock Gardens se
bazează pe experiența unei echipe de profesioniști
din mai multe țări europene și pe alegerea unei locații speciale. Detalii despre Shamrock Gardens ne-au
oferit arh. Robert Farczadi și S-P O’Mahony, doi dintre principalii artizani ai proiectului.
Rep.: Ce înseamnă proiectul Shamrock Gardens
și cine este dezvoltatorul ?
Arh. Robert Farczadi: Noul concept rezidențial situat în apropiere de Târgu Mureș, în Sântana de Mureș,
este o adevărată oază de liniște în inima naturii.
Râul Mureș ce curge în apropiere, dealurile de care
este înconjurat, completează beneficiile oferite de
Shamrock. Conceptul își dorește să îmbine mai multe
elemente cheie pentru a oferi rezidenților o comunitate primitoare, având:
- un stil de viață sănătos, datorită locației din mijlocul naturii, precum și multitudinii de opțiuni deschise
pentru petrecerea timpului liber (drumeții, mountain
biking, jogging, joacă, etc.)
- confort, prin locuințe realizate la un standard ridicat de
calitate și prin ușurința accesului, Sântana fiind poziționată pe o rută rapidă și ușor accesibilă către Târgu Mureș.

- siguranță și o mentenanță facilă, cu acces controlat
în cartier prin barieră și o Asociație dedicată de proprietari, din care fiecare rezident va face parte și care
va avea în grijă mentenanța și curățenia drumurilor
de acces, a spațiilor de joacă precum și a mobilierului
urban.
Proiectul este dezvoltat de un grup de profesioniști
din Marea Britanie, Irlanda, Ungaria și România, bazat pe practica internațională a celor implicați, care
vine cu o viziune aparte față de dezvoltările tradiționale de la noi, tocmai pentru a oferi un loc special
care să devină Acasă.
Rep.: De ce derulați acest proiect în Sântana de
Mureș?
S-P O’Mahony: Sântana de Mureș este un loc neatins de poluare, cu toate că se află lângă unul dintre
orașele cu cel mai ridicat grad de incidente respiratorii, în special din cauza calității foarte proaste a
aerului. Acest lucru se datorează curenților de aer
dominanți, ce suflă dea lungul văii Mureșului, care
aduc aer proaspăt și nu permit poluării generate de
Târgu Mureș să ajungă aici. Ca rezident al Shamrock
Gardens, vă puteți bucura însă de cel mai curat aer.
Trebuie doar să deschizi ușa casei, iar natura te așteaptă, câmpuri cu verdeață, păduri și râul Mureș,
un cadru perfect pentru a-ți plimba câinele, a ieși la

Contact
shamrockgardens.ro
sales@shamrockgardens.ro
+40 740 247 575

joacă alături de copii, a înota în râu sau pentru a surprinde cele mai frumoase priveliști.
Rep: Vă rog să ne oferiți detalii despre tipul locuințelor ?
Arh Robert Farczadi: Proiectul dezvoltă două tipuri
de locuințe, ambele gândite să satisfacă dorințele
unei familii, având o zonă de zi generoasă la parter și
trei dormitoare la etaj.
Primul tip, care dorește să ofere un maxim al raportului preț/calitate este Liffey, o casă cuplată, pentru
un maxim de eficiență termică prin pereții alipiți a
două case și pentru o utilizare optimală a terenului.
Casa Liffey este concepută cu perete dublu pe limita
alipirii, pentru a păstra un confort maxim și pentru a
elimina orice fel de interferențe neplăcute cu vecinii.
Tipul al doilea este casa Shannon, o locuință individuală, care beneficiază de un plus de confort prin
parcela mai generoasă destinată celor ce preferă activitatea în aer liber.
Rep.: Ce alte facilități vor avea locuitorii complexului Shamrok Gardens?
S-P O’Mahony: Prin acest proiect dorim să oferim
o experiență completă într-un mod care nu a primit
formă decât în puține cazuri la noi în România: un
cartier complet.

Mă refer aici la un cartier cu drum amenajat, cu trotuare, cu împrejmuire a perimetrului și acces controlat,
cu iluminat public, cu coșuri de gunoi pe stradă și cu
toate elementele pe care noi le considerăm normale,
dar care sunt în multe cazuri absente din dezvoltările
imobiliare românești.
Rep.: Când estimați să predați primele case?
S-P O’Mahony: Casele sunt disponibile spre achiziție
acum, beneficiind de un discount special de lansare,
iar primele case semifinisate se preconizează a fi disponibile începând cu luna iunie 2019.
Rep: Care sunt cele mai importante elemente referitoare la condițiile de contractare, creditare ?
S-P O’Mahony: Probabil cel mai important lucru de
știut este faptul că, atât modelul Liffey, cât și modelul Shannon, corespund din toate punctele de vedere
condițiilor creionate de programul Prima Casă, astfel
putând fi posibilă achiziția acestora prin intermediul
programului garantat de Guvernul României.
Pentru a veni în sprijinul clienților noștri am dezvoltat
un parteneriat pe partea de finanțare cu BRD Group
Societe General, care permite doritorilor accesul la
finanțare prin credit imobiliar în condiții avantajoase
atât prin programul Prima Casă cât și în afara lui.
A consemnat Florin Marcel Sandor
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Bostan Junior, oferte atractive
de apartamente în Târgu Mureș!

Bostan Junior este unul dintre jucătorii importanți de pe piața imobiliară locală. După realizarea mai multor proiecte de case, dezvoltatorul a făcut pasul către piața apartamentelor,
cu proiecte care oferă confort, siguranță și
prețuri atractive. Mai multe detalii despre
oferta Bostan Junior am primit de la Dumitru
Bârsan, manager al companiei Bostan Junior.
Reporter: Vă rog să ne spuneți cine este Bostan
Junior.
Dumitru Bârsan: Am intrat pe piața imobiliară locală acum 10 ani, cu un proiect care viza construirea de case de locuit exclusiv unifamiliale, casele
fiind grupate în minicartiere, în zone liniștite din jurul
Târgu-Mureșului.
După realizarea mai multor proiecte, în acest an am
debutat pe piața apartamentelor, oferindu-le clienților
noștri posibilitatea de a avea confortul unui apartament, într-o zonă unde poți beneficia de liniștea și
tihna pe care o ai într-un cartier de case, departe de
aglomerația urbană, incluzând însă facilitățile necesare traiului modern.
Locațiile alese de noi pentru clădirile de apartamente
din Târgu Mures nu sunt aleatorii. Punem mare accent pe facilități și alegem cu atenție zona în care
construim. Fie că este vorba de o priveliște panoramică asupra orasului sau de o zonă foarte apropiată de
magazine, bănci, școli, parcuri pentru copii sau zone
sportive, noi încercăm să ne diversificăm oferta de
apartamente, astfel încât oricine să se poată regăsi în
confortul dorit. O familie nou întemeiată, care dorește
să se constituie ca parte din mediul social și cultural
al orașului, o familie cu copii, care apreciază proximitatea de școli și grădinițe sau o familie care caută
liniștea și intimitatea unui cartier de case, având totuși confortul unui apartament, toate se regăsesc pe
deplin în propunerile noastre de apartamente noi, din
Târgu Mureș și zonele învecinate.
Rep.: Vă rog să ne oferiți câteva detalii despre
ceea ce construiți.
Dumitru Bârsan: Oferta noastră de apartamente noi,
în Târgu Mureș și împrejurimi, cuprinde spații locative cu una, două sau trei camere.
Punem un accent foarte puternic pe calitatea materialelor folosite în construcție, dar și pe design-ul modern, actual, cu o tușă de culoare, care să transmită
optimism și bună dispoziție.
În acest sens, colaborăm cu cei mai buni specialiști
în proiectare, execuție și finisaje, parteneri alături de
care lucrăm de mulți ani. Ei ne împărtășesc motivația

Proiect R1 - Apartamente noi P+6 Gheorghe Doja,
Târgu Mureș, strada Rozmarinului - proiect în
stadiu de autorizare.
Locația pe care am ales să dezvoltăm o clădire modernă și multifuncțională este situată la E60, pe str.
Gheorghe Goja, la intersecția cu str. Islazului, cu acces și din str. Rozmarinului.
Aici suntem în stadiul de autorizare a unei clădiri tip
P+6, unde la parter am propus spații comerciale, la
etajul 1 birouri, iar etajele 2-6 vor fi rezervate apartamentelor de 1-3 camere. Cei 1600 mp disponibili
vor asigura și parcare, zonă verde și spațiu de joacă
pentru copii.

și dorința de a crea ceva bun și durabil.
Materialele folosite pentru construcția de apartamente noi sunt din gama premium: izolație exterioară
termică, cu polistiren expandat de 10 cm, cărămidă
grosime 30 cm, parter dublu izolat termic, tâmplărie
PVC premium cu geam cu 3 sticle termopan etc.
Apartamentele au o compartimentare modernă, dar
cu bucătăria separată de zona de living. Aceste
apartamente noi sunt eficiente din punct de vedere
energetic, izolațiile fiind de cea mai bună calitate. În
plus, folosim tehnologii noi, care garantează un consum scăzut, atât de energie electrică cât și termică.
Pe lângă faptul că apartamentele din bloc nou sunt
impecabile, acestea vin și cu alte beneficii: locuri de
parcare garantate și împrejurimi care oferă avantajele unei zone rezidențiale.

AVANTAJE:
* Locația este în mijlocul unui cartier de locuințe,
care dispune de parc de joacă pentru copii, magazine, bănci, școli și multe altele. De asemenea, se află
aproape de Complexul de shoping Promenada Mall
(Auchan).
* Zona Gheorghe Doja este în plină dezvoltare, din
punct de vedere imobiliar, observând că aici se creează deja o zonă mixtă de clădiri bussines și locuințe
moderne.

Rep.: Concret, ce oferte aveți în aceste moment ?
Dumitru Bârsan: Oferta noastră de apartamente semifinisate este următoarea:
Proiect G2 – Apartamente noi P+2, Calea
Voinicenilor, lângă sediul Cis Gaz (Sântana de
Mureș, pe strada Garofiței, nr. 2) - proiect finalizat și disponibil.
AVANTAJE:
* Clădirea de apartamente se află într-o zonă de case
noi, la șoseaua principală.
* Imobilul este împrejmuit, cu acces în curte - numai
pentru locatarii imobilului și musafirii acestora - pe
bază de cartelă.
* Locatarii vor beneficia GRATUIT de un loc de parcare/apartament, parcarea fiind supravegheată video,
în permanență.
* Cel mai mic preț de pe piață : Apartament cu 2 camere, 70 mp construit: 39.900 euro + TVA 5%.
Proiect M22 - Apartamente noi P+2 Unirii, Târgu
Mureș – strada Mărului - proiect în lucru.
În Târgu Mureș, pe strada Mărului, nr. 22A, am început lucrările de construcție a unei clădiri de locuințe,
care va avea 18 apartamente tip P+2, pe un teren de
3800 mp.
Am dat startul vânzarii din stadiul de proiect, cu reduceri atractive.
Pentru achiziția din stadiul de proiect (cu plata unui
avans de 25%), clienții beneficiază de o reducere de
15% din prețul apartamentului.
Terenul se afla într-o zonă însorită, cu o panoramă
deosebită asupra orașului și va găzdui o clădire de
aproximativ 1500 mp, cuprinzând 18 apartamente
spațioase, cu două și trei camere.

AVANTAJE:
*curte și parcări private, pe o suprafață de aproximativ 3500 mp
*zonă liniștită de case noi
*priveliște panoramică asupra orașului
*drum public de acces, de 10 m lățime, betonat
*toate utilitățile de oraș
*prețuri începând cu 500 euro/mp construit

DATE DE CONTACT:
Pentru parterneriate: Dumitru Bârsan
Tel.: 0757574455, office@bostanjunior.ro
Pentru vânzari: Oana Barsan
Tel.: 0742054230, contact@bostanjunior.ro
Găsiți întreaga ofertă pe site-ul:
www.bostanjunior.ro
A consemnat Florin Marcel SANDOR
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Ama Residence III. Noi blocuri și planuri pentru case, în cartierul Unirii

Complexul AMA Residence va fi extins în 2019 cu
încă 9 blocuri P+2+M, a câte 14 apartamente cu două
camere fiecare. Maco Construct, compania care a dezvoltat proiectul are în plan și amplasarea de case noi
în complex, în anii ce urmează. Detalii despre proiect
ne-a oferit arh. Cristian Glăja, reprezentantul firmei de
proiectare, SC Domus SRL:
”Imobilele construite au un regim de înălțime P+2+M,
iar apartamentele sunt alcătuite din living, bucătărie,
loc de servit masa, un dormitor, o baie și spațiu de
depozitare. Locuințele colective au prevăzute alveole
de parcări, locuri de joacă și odihnă în zonă ferită de
circulație.
Investitorul a reușit să ofere, într-un cost foarte bun,
un alt gen de locuințe decât cele cunoscute, construite
din materiale de calitate, fără nici o abatere sau concesie în ceea ce privește execuția și proiectarea. Ne-am
străduit să ducem la nivelul maxim posibil confortul
locatarilor. Complexul este proiectat pentru un grad

ridicat de confort.”
Ama Residence III este prevăzut să se desfășoare pe
10.688 metri pătraţi, pe strada Vasile Săbădeanu.
Străzile propuse vor avea două benzi de circulaţie de
3 metri fiecare şi trotuare de 1,5 metri pe o parte. Pe
trotuare se va monta iluminatul stradal.
Complexul este amplasat în cartierul Unirii din Târgu
Mureș, într-o zonă foarte bună, ferită de aglomerație,
dar totuși cu acces facil la drumul principal.
Ama Residence se află la doar câteva sute de metri de
podul care leagă cartierul Unirii de strada Călărașilor.
AMA Residence III vine după alte două proiecte ale
dezvoltatorului, duse la bun sfârșit: 40 de case pe două
niveluri, predate la cheie, în etapa I și 9 blocuri P+2+M,
a câte 14 apartamente cu două camere fiecare, aflat în
faza de finalizare.
Informaţii suplimentare: www.amaresidence.ro
A consemnat Florin Marcel Sandor

Performance for generations

TM

Tu alegi ce ți se potrivește!
pachet complet de servicii în domeniul
gazelor naturale adresat persoanelor
juridice mici și consumatorilor casnici
(categoria de consum B1 și B2) care
cuprinde:
• furnizare gaze
• veriﬁcări și revizii conform
normelor ISCIR și ANRE
• pachete centrala termică și
montaj

sistem all-inclusive pentru dezvoltatori imobiliari care cuprinde:
• racordare la sistemul național de transport/la rețeaua
distribuitorului local
• branșamente generale și individuale
• documentații tehnice și depunerea la distribuitorul zonal
autorizat
• integrare în sistemul de furnizare gaze naturale
• proiectare și execuție instalații de utilizare gaze naturale
• veriﬁcări tehnice periodice și revizii instalații de utilizare gaze
naturale
• acces la serviciile din programul CIS eﬁcient – pentru clienții
ﬁnali

program dedicat persoanelor juridice
din categoria de consum B3-B6 care
cuprinde:
• contractare servicii de
furnizare gaze naturale
• pachete de produse și servicii
speciﬁce
• lucrări de branșamente și
magistrale gaze naturale
• racordare la sistemul național
de transport/la rețeaua distribuitorului local

www.cisgaz.ro I www.furnizaregaze.ro I telverde: 0800 420 444
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Fayora Imobiliare - Previziunile pieței pentru 2019
Care este situația actuală a pieței imobiliare și ce urmează, în perspectiva noilor reglementări privitoare
la creditare, am aflat de la Raul Truța, managerul
agenției mureșene Fayora Imobiliare. Analiza acestuia ne oferă o imagine de ansamblu asupra pieței de
locuințe.
În urma analizei efectuate și luând în calcul statisticile
și rapoartele imobiliare, putem afirma că anul 2018
s-a caracterizat prin stabilizarea și maturizarea pieței
imobiliare, atât la nivel național cât și la nivel local.
În acest context, am asistat la un ritm de creștere
moderată a prețurilor în 2018, pe piața rezidențială,
cu o creștere medie de 1,1% de la un trimestru la
altul, precum și cu o creștere de 5,6% (raportat la
aceleași trimestre din 2017), conform datelor oferite
de partenerii de la Imobiliare.ro.
La capitolul previziuni pentru 2019, estimarea noastră împreună cu a partenerilor noștri imobiliari este
că piața va continua să se stabilizeze. Evoluția pieței
imobiliare în anul 2019 va fi influențată de anumiți
factori esențiali, la care vom face referire în cele ce
urmează:

Modificarea condițiilor
de creditare impuse de BNR
Potrivit noilor reglementări ale BNR, nivelul maxim al
gradului de îndatorare va fi de 40% din venitul net la
creditele în lei și 20% pentru cele în valută. Limita la
creditele ipotecare în lei crește până la 45% în cazul
celor care cumpără pentru prima dată o locuință.
Din perspectiva BNR, aceste decizii au fost adoptate
pentru simplificarea accesului la credite a persoanelor fizice și unificarea pragurilor pentru întreaga piață
bancară, prin dispariția unor criterii subiective, cum ar
fi coșul de consum, care variază de la o bancă la alta.
Noul regulament BNR urmărește consolidarea creșterii sustenabile a creditării și protejarea populației cu
venituri sub valorile medii, având, de asemenea, și
unele facilități, cum ar fi: reguli mai permisive pentru
achiziționarea primei locuințe și reducerea birocrației
bancare pentru acordarea unui credit.
Luând în calcul faptul că media gradului de îndatorare
la bănci, la nivelul anului 2018, se situează la 47%
pentru creditele ipotecare (față de noua limită de creditare de 45%, pentru cei care cumpără prima dată
o locuință) precum și estimările celor implicați în piața imobiliară, considerăm că noile reglementări vor
avea relevanță pentru piață, dar este puțin probabil
să asistăm la o modificare generalizată a prețurilor,
strict din cauza regulamentului nou al BNR.

Dinamica indicelui ROBOR
Evoluția indicatorului ROBOR influențează în mod
direct caracteristicile și tendințele pieței imobiliare. Ceea ce este de remarcat, și oarecum liniștitor,
e faptul că acest indice, în funcție de care se calculează costul creditelor, nu are întotdeauna un trend
crescător, ba mai mult, asistăm la o stagnare și chiar
o scădere a acestuia, către pragul de 3% (de la o valoare atinsă de 3,31% ROBOR la trei luni și de 3,49%
ROBOR la șase luni).

Cererea și oferta existentă
pe piața rezidențială
Raportul dintre cerere și oferta de locuințe influențează în mod direct evoluția prețurilor, datele pe ultimele luni arătând o stabilizare a celor doi indicatori.
În ceea ce privește cererea de locuințe, atât în Târgu
Mureș, ca de altfel în cele mai importante reședințe
de județ, asistăm în continuare la o creștere moderată. Faptul că cererea de proprietăți rezidențiale (apartamente și case) se situează încă pe un trend crescător, o demonstrează și numărul mare de proiecte
imobiliare existente la nivelul orașului Târgu Mureș și
împrejurimi, aflate în diverse stadii de execuție.

Avantajele colaborării cu o
agenție imobiliară profesionistă
În actualul context al pieței imobiliare, atât în ceea
ce privește achiziția, dar și închirierea unei proprietăți rezidențiale sau de business, există tot mai multe
persoane sau corporații care aleg să colaboreze cu
agențiile imobiliare.
Unul dintre motivele principale în această decizie este
diversitatea proprietăților imobiliare aflate în portofoliul agențiilor și, în consecință, posibilitatea clientului
de a alege în conformitate cu specificațiile și nevoile
pe care le are.
Intermedierea imobiliară presupune mai multe etape,
de la oferirea de informații la prezentarea și vizionarea proprietăților, la încheierea și finalizarea tranzacției la notar sau, în cazul închirierii, prin semnarea
contractului de închiriere între părți. Pe tot parcursul
acestor etape, agențiile imobiliare cu un grad crescut
de profesionalism oferă consiliere și asistență efectivă ambelor părți implicate.
În ceea ce privește negocierea diferitelor aspecte între potențialii clienți și ofertanți, rolul agenției imobili-

are este de a armoniza și de a găsi elementul comun
care să ducă la un grad crescut de satisfacție și, într-un final, la încheierea tranzacției imobiliare.
Căutarea unei locuințe sau a unui imobil pe cont propriu necesită un efort considerabil și nu întotdeauna
clienții dispun de timpul necesar desfășurării acestui
demers. Opțiunea apelării la o agenție imobiliară profesionistă aduce astfel, la “pachet”, mai multe avantaje și anume:
În momentul colaborării cu o agenție imobiliară, timpul necesar găsirii unei locuințe se reduce substanțial, agenția având în portofoliul propriu o gamă diversificată de proprietăți, atât de pe piața locuințelor
vechi deja construite, cât și oferte de locuințe noi, în
curs de construcție, promovate prin parteneriatele pe
care agenția le derulează cu investitorii și dezvoltatorii imobiliari.
Un alt avantaj ar fi selectarea locuințelor și imobilelor,
conform necesității clientului, luând în calcul faptul că
agenția imobiliară cunoaște proprietățile din portofoliul propriu, dar și pe cele existente pe piață, putând
astfel elimina, în avantajul clientului, acele proprietăți
care nu corespund întru totul cerințelor acestuia, clientul economisind astfel efort și timp.
În general, tuturor ne displace și avem o reticență în
a lucra cu documente și înscrisuri oficiale emise de
autorități (notari, agenții de cadastru, consilii locale,
etc.), rolul agenției imobiliare fiind acela de a oferi
asistență, verificarea documentelor și, implicit, încredere clienților. Avantajul, în acest caz, pentru client,
devine evident, prin conferirea certitudinii și a garanției unei tranzacții legale și certe.

Filozofia Fayora Imobiliare
și raportarea la clienți

lor noștri, demonstrând seriozitate și profesionalism,
oferindu-le experiențe pozitive în procesul de consultanță și în fiecare interacțiune cu aceștia.
Obiectivul Fayora Imobiliare este să fim prima opțiune a clienților în alegerea partenerului lor imobiliar.
Suntem dedicați și hotărâți să unim oameni, proiecte
și idei comune, iar lucrul acesta ne dă forța necesară
pentru a merge mai departe cu responsabilitate.
Fayora Imobiliare este o prezență activă pe piața imobiliară din Târgu Mureș și localitățile limitrofe, consolidându-ne de la an la an poziția pe piață și având un
număr tot mai mare de clienți și parteneri imobiliari.
Suntem o echipă tânără și dinamică. Pofesionalismul,
seriozitatea și eficiența activității ne-au recomandat
să derulăm parteneriate și proiecte imobiliare cu cei
mai importanți dezvoltatori din piață, dintre care
amintim: Regional Business Solution, Alfa Construct,
Fomco 2006, Maurer Imobiliare, etc.
În perioada imediat următoare, vom lansa și promova noi proiecte imobiliare, ansambluri de locuințe și
case, în colaborare cu partenerii noștri actuali, dar
și cu alți importanți parteneri și dezvoltatori locali.
Prin prisma parteneriatelor pe care le avem cu principalele instituții bancare, dintre care amintim Banca
Transilvania și BCR, venim în întâmpinarea clienților
noștri, în sensul în care aceștia pot beneficia și de o
finanțare adecvată.
Pe segmentul business, suntem onorați să avem
parteneri și clienți, firme locale și naționale, dar și
companii străine multi-naționale, care au ca obiectiv
deschiderea de noi afaceri în Târgu Mureș.
Ne dorim ca toți cei care ne calcă pragul și apelează la
serviciile agenției Fayora Imobiliare să fie mulțumiți, să
aibă încredere în seriozitatea noastră și, bineînțeles, să
ne recomande mai departe și altor clienți, ca semn de
apreciere față de activitatea pe care o prestăm.

Legat de activitatea noastră în piața imobiliară, neam propus să obținem respectul și fidelitatea clienți-

Vă invităm să ne vizitati și pe www.fayoraimobiliare.ro
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EVITĂ NEPLĂCERILE IARNA ACEASTA!

Sfaturi privind întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare în sezonul rece

Compania AQUASERV s-a pregătit pentru
perioada de iarnă prin curăţarea tuturor
gurilor de scurgere a apelor pluviale aria
de operare, însă pentru asigurarea colectării corespunzătoare a apei rezultate din
topirea zăpezii este nevoie şi de ajutorul
cetăţenilor. Pentru prevenirea neplăcerilor care pot să apară din cauza topirii
bruşte a zăpezii, locuitorii, agenţii economici şi cei care efectuează curăţarea
drumurilor, sunt îndemnaţi să NU adune
grămezile de zăpadă deasupra gurilor de
scurgere sau în apropierea acestora şi să
asigure deblocarea de zăpadă şi gheaţă a
zonelor de acces la aceste grătare!
Depozitarea zăpezii se va efectua pe partea carosabilă
a arterelor de circulaţie, la aproximativ 30 cm de bordura trotuarului, lăsând libere gurile de scurgere ale
canalului şi fără a stânjeni circulaţia autovehiculelor.
Blocarea grătarelor de colectare va împiedica scurgerea zăpezii topite de pe carosabil, provocând neplăceri

locuitorilor din zonă şi perturbând traficul rutier.
De asemenea, în perioadele cu temperaturi scăzute (sub -5 grade Celsius), consumatorii sunt sfătuiţi
să păstreze închise şi izolate căminele de apometre,
pentru a evita îngheţarea contoarelor şi a instalaţiilor
interioare.
În această perioadă Compania AQUASERV a suplimentat numărul echipelor de inspecţie / intervenţie
în perioada de iarnă, pentru a descoperi şi remedia
cât mai rapid eventualele avarii care pot să apară în
reţeaua de distribuţie apă potabilă sau în reţeaua de
canalizare, încurajând în acelaşi timp populaţia să
semnaleze eventualele disfuncţionalităţi la Centrele
de Relaţii cu Clienţii AQUASERV.
Iarna precedentă temperaturile scăzute şi protejarea
insuficientă a conductelor, au facut ca sute de instalaţii interioare să aibă de suferit de pe urma îngheţului în doar câteva zile. Pentru a diminua la minimum
neplăcerile cauzate de aceste probleme, Compania
AQUASERV vă îndeamnă să urmaţi sfaturile sale
pentru protejarea instalaţiilor de alimentare cu apă în
sezonul rece!
Sfaturi pentru a evita îngheţarea contorului şi a
conductelor interioare:

• Nu închideţi complet căldura atunci când este
frig, chiar dacă plecaţi de acasă.
• Protejaţi atât contorul cât şi conductele de expunerea la curenţi de aer rece.
• Protejarea corespunzătoare a contorului de
branşament, dacă se află într-un cămin de contor neizolat, se poate realiza utilizând plăci din
poliuretan sau polistiren extrudat.
• Nu folosiţi materiale care absorb umezeala
(paie, textile, hârtie, vată de sticlă etc). Asiguraţi-vă că rama şi capacul de protecţie al căminului de contor sunt bine fixate, iar capacul este
închis.
• În zilele geroase, fără zăpadă, protejaţi suplimentar rama şi capacul cu o folie de plastic peste
care puteţi turna pământ pentru a micşora inerţia termică a componentelor ce se află în căminul
de contor. Asiguraţi-vă că pământul poate fi uşor
de îndepărtat pentru a permite accesul la contor.
• Dacă lipsiţi mai mult timp de la domiciliu, nu
uitaţi să goliţi conductele interioare de apă.
ATENŢIE!
• În cazul în care sunt probleme la contoarele de
branşament, nu încercaţi să le dezgheţaţi singuri. Anunţaţi Compania AQUASERV!

• NU folosiţi flacără deschisă pentru dezgheţarea
conductelor sau a contoarelor!
• NU turnaţi apă fierbinte pe contor!
IMPORTANT:
Contoarele de branşament deteriorate de îngheţ,
din motive dovedite ca fiind imputabile clientului,
se înlocuiesc pe cheltuiala acestuia.
CONTACT COMPANIA AQUASERV
• Tg.-Mureş – 0265 208 888 sau TelVerde (în reţeaua Romtelecom) 08 008 208 888.
• Reghin – 0265 512 800
• Sighişoara – 0265 772 351
• Luduş – 0265 411 425 sau 0265 411 485
• Târnăveni – 0265 446 197, 0265 441 035 sau
0758 103 718
• Iernut – 0265 471 394, 0265 471 549 sau 0758
043 667
• Cristuru Secuiesc – 0266 242 703

client@aquaserv.ro
facebook.com/compania.aquaserv
twitter.com/aquaservmures
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Informații utile în alegerea furnizorului de energie

ICON Business Advisor, companie mureșeană care lucrează cu Enel, cel mai mare furnizor de energie electrică din România și unul dintre furnizorii importanți
de gaze naturale, ne-a oferit informații utile cu privire
la relația dintre consumator și furnizor și referitor la
detaliile care sunt importante în alegerea furnizorului.
Managerul companiei Icon Business Advisor, Cristian
Kadar, ne-a răspuns întrebărilor.
Rep.: Ce noutăți importante au apărut în ultimii
ani pe piața furnizării de energie din România?
Cristian Kadar: Cel mai notabil aspect este legat de
apariția mai multor furnizori de energie pe piața locală dar,și mai important, constatăm că tot mai mulți
clienți cunosc avantajele trecerii la un nou furnizor de
energie. Aici e de menționat că există încă un număr
mare de consumatori care au nevoie de informații referitoare la avantajul de a-și alege singuri furnizorul
și ce anume au de câștigat, însă, cum spuneam, s-au
făcut pași importanți în informarea lor.
Rep.: Aveți deja experiență în activitatea de ofertare a clienților. Având în vedere că pe piață există și persoane sau chiar firme care doresc să îi
păcălească pe clienți, cu oferte care conțin diverse capcane, ce sfat le dați celor care primesc
în casă agenți ai unor companii?
Cristian Kadar: Existența mai multor companii furnizoare de energie, reprezintăîn mod cert un mare
beneficiu pentru clienți. Concurența, în orice piață,
le aduce clienților câștiguri atât pe termen scurt cât
și pe termen lung, din cel puțin două motive: prețul
corect și calitatea serviciilor. Desigur, este foarte important ca fiecare client să înțeleagă bine ce își asumă prin semnarea unui contract, mai exact care sunt
clauzele contractuale, în special prețul contractului,
termenele de plată și durata acestuia.
Ca să răspund mai exact la întrebare, în momentul
în care reprezentanții companiilor furnizoare de energie se deplasează la domiciliul clientului, trebuie să
dețină o legitimație de serviciu, pe care sunt obligați
să o afișeze într-un loc vizibil. Clientul poate verifica
autenticitatea și valabilitatea legitimației de serviciu,
prin contactarea companiei furnizoare de energie la
numărul de telefon care apare pe legitimație. Pentru

a nu exista îndoieli și pentru a fi eliminate riscurile,
e bine ca respectivii clienți să se asigure că stau de
vorbă cu reprezentantul real al unei companii reale.
Legat de condițiile contractuale recomand tuturor
clienților, indiferent de furnizorul care le bate la ușă,
să citească bine contractul și acolo unde consideră
că mai trebuie aduse lămuriri, să clarifice aspectele
contractuale, împreună cu reprezentantul societății
de furnizare.
Rep.: Există elemente care pot crește gradul de
încredere al clientului și pot ușura decizia ce urmează să o ia?
Cristian Kadar: Un plus de încredere îl poate reprezenta istoricul furnizorului de energie, arealul în care
își desfășoară activitatea și, desigur,existența unor
puncte de lucru, magazine reprezentanță, în care pot
deservi orice solicitare a clientului.În acest sens aș
amintideschiderea magazinului Enel în Târgu Mureș,
pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 255, în Municipiul Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 8 și, pentru

anul 2019, deschiderea unui magazin în Municipiul
Sfântu Gheorghe, Județul Covasna.
Rep.: Cum merge activitatea Icon Business Advisor? Cum a fost anul 2018?
Cristian Kadar: În anul 2018 am reusit să triplăm
numărul de clienți în zona de activitate, mai exact județele Mureș, Harghita și Covasna. Am reușit acest
lucru prin creșterea constantă a numărului de angajați, eficientizarea activității curenteși o mai bună
coordonare în teren a echipelor. Ne mândrim să avem
în echipa noastră oameni bine pregătiti și capabili să
răspundă la solicitările clienților.
Am extins zona de activitate și am investit în formarea
echipelor de consultanți, astfel încât să putem oferi servicii de consultanță de o calitate ridicată tuturor clienților
cu care interacționăm. Această creștere se datorează
și dezvoltării unor noi servicii de către Enel,pe care le
putem pune la dispoziția clienților: servicii de asistență, asigurare, vânzarea în rate pe factura de energie a
becurilor cu led, vânzarea în rate pe factura de energie

a centralelor termice și a aparatelor de aer condiționat.
Rep:. Ce este important să știe un consumator
când stă de vorbă cu reprezentantul unui furnizor de enegie?
Cristian Kadar.: Fiecare consumator trebuie să știe
că poate să își schimbe furnizorul de energie electrică
și gaz fără costuri, iar acest lucru nu presupune modificări de ordin tehnic sau întreruperea alimentării cu
energie electrică și gaz.
Legat de beneficiile consumatorului, cel mai important avantaj îl poate reprezenta scăderea costurilor
privitoarela 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 consumatorul 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, despre: durată, tariful aplicat, perioada de facturare, condiții de reziliere a contractului, condiții de
plată, termenul de citire a contorului și condițiile de
prelungire a contractului.
Rep.: Ce vă propuneți pentru perioadaurmătoare?
Cristian Kadar: În anul 2019 ne propunem extinderea zonei de activitate în alte 3 județe, precum și
consolidarea bazei de clienți existente, prin oferirea
de servicii integrate.
Ne dorim ca, în anul 2019, clienții să ne simtă și mai
aproape de ei. De aceea, vom derula caravane în
zonele de activitate, prin care să informăm cât mai
multă lume cu privire la posibilitatea schimbării furnizorului de energie, precum și ce anume presupune
această schimbare.
Cu sprijinul echipei noastre, care este în creștere,
vom încerca să ajungem la cât mai mulți consumatori, pentru a-i informa corect despre condițiile din
piața liberalizată de energie electrică și gaz, precum
și despre avantajele trecerii în această piață.
A consemnat Florin M. Sandor
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Așa cum ne-am obișnuit clienții în cei 15 ani de activitate, continuăm să
oferim soluții tehnice de ultimă generație, cu un grad ridicat de confort
și siguranță.
Găsiți mai jos propunerile noastre pentru o locuință frumoasă, sigură și
confortabilă.
Confortul termic, fonic și siguranța sunt asigurate de:
1. Profilele încorporate în tâmplărie și anume profile cu adâncimi constructive 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.

3. Pachetul de geam termoizolant, cu grosimi de 40mm-48mm-52mm60mm, cu sticlă de ultimă generație Planistar Sun, cu grosimea de 6mm,
alături de cea mai nouă soluție de etanșare – DuraTherm.
DuraTherm este distanțierul termic (Warm Edge) aplicat robotizat, care
fixează colile de sticlă, astfel încât ferestrele să fie performante, frumoase și longevive.
Această tehnologie permite înlocuirea unui ansamblu de componente, folosit la distanțierele clasice, cu o componentă unică, realizată dintr-un material compozit cu înalte performanțe de izolare, etanșeizare și rezistență.
Acesta ia o formă estetică discretă, ce îl recomandă ca fiind invizibil.

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
clipe de relaxare, poti opta pentru sistemul de deschidere automată a
ușii cu telecomandă sau buton.

Printre soluțiile de 5* marca Ferestre Partner se regăsesc:

*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 de loc 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.

*MEGACULISANTA – DESCHIDERE MARE, VIZIBILITATE
ȘI PROTECȚIE
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 3.2m a ușii, poate trece
aerul curat de afară, briza relaxanta, sunetul ploii și ai sentimentul ca
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 utilizate 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 - Aspecul 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 silentioase, precum și de sistemul de

*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 gama cromatică RAL (peste
300 nuanțe disponibile).
Un alt avantaj al placării este îmbunătățirea 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.

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 plasa insecte tip plisse, pentru deschideri
mari, într-o paletă coloristică variată.
Pentru mai multe detalii, vă așteptăm cu drag în showroom, pe strada
Livezeni nr. 4 A.
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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Primer Electro, sticlă de calitate pentru locuințe moderne

Primer Electro- Centrul de Sticlă este cel mai important centru de sticlă din județul Mureș și unul dintre
principalii fabricanți din țară în privința diverselor utilizări ale sticlei. De la oglinzi din cele mai diverse, la
sticlă termorezistentă, antiefracție, laminată, ignifugă, vitralii etc, specialiștii Primer Electro prelucrează
sticla pentru o multitudine de utilizări.
Tehnologiile avansate de prelucrare folosite la Primer
Electro, generate de mari investiții efectuate în cei
peste 20 de ani scurși de la înființarea firmei, dau sticlei utilități din cele mai diverse. Clientul poate avea
preferințe legate de aspect, cu posibilitatea alegerii
culorilor dorite, a gradului de mătuire etc, dar și referitoare la proprietăți speciale, cum ar fi protecția

Din gama de produse
ale Centrului de Sticlă
Balustrade
Sunt executate dintr-o sticlă rezistentă, securizată
+laminată pentru a oferi siguranță.
Centrul de Sticlă ofera idei, soluții tehnice și accesoriile necesare pentru realizarea lucrărilor.
Ultimele tendințe în amenajări interioare, design de
spații exterioare și construcții pun foarte mare accent pe folosirea sticlei pentru păstrarea luminii naturale în încăperi și pentru a conferi un sentiment de
libertate și spațiu deschis.
Cabine de duș
Sunt confecționate obligatoriu din sticlă securizată.
Sticlele folosite pot fi transparente, translucide și
personalizate prin diferite prelucrări oferite de Centrul de Sticlă: vopsire, gravare, sablare etc. Sticla
folosită poate fi , la cerere, tratată anti-calcar.
Cabinele de duș din sticlă securizată sunt o alegere
practică și elegantă.
Pereți de sticlă
Sunt executați din sticlă securizată, de diferite tipuri
și pot fi personalizați la cererea clientului prin diferite
metode și tehnici: sablare, vopsire, gravare etc.
Centrul de Sticlă asigură montaj și accesoriile necesare.
Compartimentarea cu pereți de sticlă reprezintă o
alternativă modernă pentru partiționarea diferitelor
spații. Această metodă de compartimentare se poate utiliza cu succes în spații de birouri, locații comerciale sau chiar locuințe particulare. Sistemele sunt o
alternativă unică și personalizată.
Fațadele din sticlă pot fi o soluție perfectă atât pentru interiorul, cât și pentru exteriorul clădirilor sau
spațiilor comerciale.
Sticlă bombată
Centrul de Sticlă realizează geam bombat simplu sau
în pachet termopan.
Pot fi executate orice figuri geometrice: arcade,
dreptunghiuri, patrulatere etc.
Sticla bombată – geamurile bombate sunt folosite și

termică, fonică ori antiefracție.
Lorincz Attila, administratorul companiei, a explicat
filosofia Primer Electro: „Am crescut și ne-am specializat în permanență. În 2000 am construit primul
atelier, dar ulterior a fost nevoie de mai mult spațiu,
așa că în 2007 am finalizat o a doua hală de producție în Livezeni. Am achiziționat în permanență noi
utilaje pentru prelucrarea sticlei, cuptoare etc.
În anul 2013 a fost inaugurat și cel de al treilea punct
de lucru, tot în Livezeni, iar momentan se lucrează la
o nouă hală, ceea ce permite o dezvoltare mai mare a
gamei de produse și a volumului de lucru.
Am ajuns la nivelul actual, deoarece profitul a fost reinvestit în tehnologie performantă, iar astfel gama de
oferă un maxim de efect la realizarea ușilor de acces
în clădiri sau vile.
Sticlă ornamentală
Este un produs optim pentru geamurile băilor, pentru
cabinele de duș din sticlă, balcoane, pereți de sticlă
etc. Poate fi decorat cu o multitudine de texturi, culori și desene. Sticla ornamentală laminată are un
model care se repetă simetric pe toată suprafața foii
și vine cu o mulțime de beneficii: izolație acustică și
termică, securitate.
Uși din sticlă
Ușa de sticlă securizată este un produs deosebit
care se obține din geam securizat. Poate avea forme
și dimensiuni diferite în funcție de locul unde este
amplasată. Ușile pot fi clare, serigrafiate sau emailate (un procedeu de vopsire ). Ușile de sticlă sunt un
accent deosebit în designul interior al unei locuințe
și dau un aer aparte unui birou: conferă un plus de
lumină, creând iluzia unui spațiu mai mare.
Copertine
Se execută din sticlă securizată+laminată, pentru a
da o rezistență fizică structurii.
Se pot folosi mai multe tipuri de sticlă. La cerere pot
fi personalizate prin vopsire, sablare, gravare etc.
Copertinele din sticlă sunt elemente arhitecturale
și de design spectaculoase și moderne, fiind soluția ideală pentru intrările în clădiri. Au scopul de a
proteja intrarea de soare, ploaie, zăpadă etc., având
un design modern și atractiv. Conferă un sentiment
de siguranță, sunt elegante și estetice transformă
orice clădire într-o adevărată operă de artă cu care
proprietarii se pot mândri.
Termopan
Spre deosebire de un geam obișnuit, geamurile termopan pot fi caracterizate simplu: securitate și economie (din punct de vedere energetic). Rezistența și
designul deosebit sunt doar extra calități.
Pe lângă economia termică, geamurile termopan
oferă protecție solară și acustică (izolare fonică),
soarele și zgomotul fiind blocate. Cu un grad de securitate sporit, aceste geamuri oferă protecție antiefracție.

produse oferite clienților a crescut foarte mult, de la an
la an. Suntem un colectiv unit, în care punem accentul
atât pe calitățile profesionale cât și pe cele umane.”
Grație unor proiecte cu fonduri europene, susținute
și de resurse financiare proprii, acum 4 ani la Centrul de Sticlă au fost puse în funcțiune un cuptor de
securizare și o mașină de laminat în diverse culori și
nuanțe. De asemenea, o mașină de fazetat și gravat
permite prelucrări speciale.
Sticla folosită de Centrul de Sticlă este de la Saint
Gobain, iar accesoriile pentru cabine de duș, balustrade și uși sunt de la DORMA, ceea ce înseamnă
materie primă de mare calitate.
Creșterea pieței imobiliare din ultimii ani a generat o

Produse marca
Primer Electro
Sticlă Float, Sticle speciale, Sticlă ornamental
Sticlă prelucrată: curbată, bombată, pictată, vitralii, sticlă cu rășine, securizată, laminate
Termopan: sticlă duplex (securizată), termorezistentă, antiefracție, lowe, 4 Season
Oglindă: cristal, fumurie
Măsuțe de sticlă, mobilier de sticlă, înrămare tablouri și oglinzi
Manoperă: găurire, gravare, lipire, șlefuire, fazetare, securizare, laminare
Măsurători, Transport, Montaj
Primer Electro oferă și soluții de executare

creștere a comenzilor de tâmplărie. Astfel, Centrul de
Stilcă a devenit un important furnizor pentru piața de
locuințe din județul Mureș și nu numai.
Ar mai fi de spus că cei care vor să aibă în casă un tablou deosebit, sau o oglindă aparte găsesc la Primer
Electro rame foarte frumoase, iar vitraliie prelucrate
cu măiestrie de specialiștii firmei mureșene ajung să
fie admirate în multe biserici din țară sau în diverse
alte spații.
Pe pagina web a companiei mureșene www.centrudesticlă.ro, găsiți detalii despre produsele și serviciile
oferite de Primer Electro-Centrul de sticlă.
A consemnat Florin Marcel Sandor

Contact
Punct de lucru Tudor:
Preluare comenzi pentru sticlă și oglinzi, înrămat
tablouri
Str. Progresului nr. 2
Tel: 0265 248 430 sticla@centrudesticla.ro
Punct de lucru Livezeni: Sat Livezeni nr. 279
Sectia de termopane
Tel: 0265 255 717
comenzi@centrudesticla.ro
Punct de lucru Livezeni: Sat Livezeni nr. 287
Sectia prelucrare si securizare
Tel: 0265,247,777 securizare@centrudesticla.ro /
prelucrare@centrudesticla.ro
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Barrier - produse de top pentru locuințe, la Târgu Mureș

Magazinul-showroom Barrier, deschis recent în Târgu
Mureș, oferă soluții moderne și fiabile pentru cei care
doresc să își echipeze locuința cu uși și ferestre de
calitate. Uși de exterior cu deschidere prin amprentă,
ferestre prevăzute cu rulouri aplicate sau suprapuse
pentru jaluzele, acționate prin telecomandă sau manual, ori fereastra GENEO, de ultimă generație, cu un
coeficient de transfer termic foarte redus, certificată
Passive House Certificate pentru case pasive, sunt
doar câteva dintre produsele Barrier, pe care le puteți
testa în magazinul din Târgu Mureș.
Gabriel Gorea, administratorul francizei (GMI Construct), cel care a reușit să aducă produsele Barrier
în Târgu Mureș, a explicat decizia de a investi în noul
magazin:„Noi ne adresăm clienților care caută calitate.
Am mai activat pe piața din Mureș și știu că în zonă oamenii sunt preocupați de calitate. Este o oportunitate
pentru noi, dar și pentru clienți. Compania care deține
brandul Barrier a investit mult în testarea produselor,
în cercetare și inovare, dar și în perfecționarea continuă a oamenilor și proceselor de producție. Este un

Barrier, cu noutăți pe piața
din România

concept nou pe piața autohtonă de producție a tâmplăriei din PVC și aluminiu, bazat pe investiții în persoane și tehnologie. Ce aduce nou Barrier pe piața din
Târgu-Mureș? Ne evidențiem prin calitatea produselor
și serviciilor pe care le oferim clienților. În showroom
putem oferi produse și servicii din cele mai complexe, începând cu tâmplărie din PVC și aluminiu, până la

sisteme de culisare performante, sisteme de umbrire
prin rulouri acționate manual sau electric, uși de garaj,
toată gama pentru închiderea locuințelor regăsindu-se
în portofoliul nostru. Furnizorii noștri de materie primă
sunt de top. Vorbim de profil REHAU, feronerie Roto,
sticlă Saint Gobain. Toate alcătuiesc o tâmplărie de
calitate superioară și aduc un confort termic ridicat.”

Ferestre și uși
pentru case pasive

să nu permită pierderi mai mari de 0,6 din volumul de
aer al casei, într-o oră.

Aceasta este categoria de ferestre și uși pentru case pasive de la Barrier®. Profilele REHAU de top, Geneo PHZ®,
conferă caracteristici izolatoare și de stabilitate optime.
Barrier 100 desăvârșește simfonia izolației perfecte.
În concordanță cu principiul de bază al casei pasive – mai
mult confort cu mai puțină energie – ferestrele Barrier
100 au adus parametrii de termoizolare și etanșeizare
la valori nemaiîntâlnite până acum. În concordanță cu
același principiu, aportul ferestrelor Barrier 100 este
complet doar dacă și celelalte elemente ale construcției
sunt la fel de inovatoare și eficiente energetic.

Termoizolația și consumul de energie
Indicii de transfer termic ai materialelor opace (ziduri,
acoperiș, planșee peste terenul de fundare) trebuie să
se situeze între 0,1 și 0,15 W/m2K. Pentru încălzire și
răcire, consumul anual va fi de maxim 15 kW/m2/an
sau maxim 120 kW/m2/an (energie primară), incluzând
iluminatul și prepararea apei calde menajere. Sistemul
de încălzire este opțional, iar în cazul prevederii acestuia, puterea nu va fi mai mare de 10W/m2.

Materiale de top
Materialele de înaltă calitate utilizate la producerea ferestrelor Barrier 100, cele mai bune din categoria din
care fac parte, sunt garanția bunei funcționări și a rezistenței acestora în timp.
RAU-FIPRO – armarea în masă permite folosirea termo-modulelor
RAU-FIPRO® este rezultatul unei tehnologii de ultimă
generație, folosită în industria aerospațială și în Formula 1. Armarea în masă a profilelor REHAU Geneo PHZ®
crește considerabil portanța panourilor de tâmplărie,
nemaifiind necesară utilizarea armăturii metalice. Astfel, camerele profilului primesc termo-module, crescând
capacitatea de izolare.
Etanșeizarea și aportul de aer proaspăt.
Elementele mobile de închidere trebuie să fie etanșe,

O gamă largă de profile pentru ușile Barrier®
Barrier® știe că ferestrele unei case sunt importante,
iar confortul asigurat de acestea nu poate fi deplin decât
cu uși ce îndeplinesc aceleași criterii de calitate, izolare
și siguranță. Indiferent de tipul acestora, de intrare, de
terasă sau panoramice, ușile Barrier® sunt accentul
distinctiv al personalității casei dumneavoastră.
Profile specifice fiecărei tipologii funcționale
Tipologia profilelor ușilor Barrier® corespunde fiecărui
tip funcțional de ușă ce poate fi întâlnit la o locuință,
având caracteristicile adaptate solicitărilor. Gama acestora este largă, pornind de la profile standard, robuste și
izolatoare, până la profilele de top, la care design-ul dă
formă celor mai înalte performanțe și exigențe.
Materiale de top
Profilele din PVC de la REHAU® de înaltă calitate, uti-

În showroom-ul din Târgu-Mureș se poate găsi o gamă
largă de produse speciale. Amintim aici: uși de exterior
care au deschiderea prin amprentă, având o amprentă
principală și până la 99 de alte amprente adiționale, ferestre prevăzute cu rulouri aplicate sau suprapuse pentru jaluzele, acționate prin telecomandă sau manual, fereastra GENEO, de ultimă generație, cu un coeficient de
transfer termic foarte redus și certificată Passive House
Certificate pentru case pasive. Există și uși cu o închidere antiefracție cu bolț și cioc. Nu în ultimul rând, ar fi
de amintit o culisantă cu ridicare, un perete mobil care
permite deschidere foarte mare, de zeci de metri pătrați,
cu pierderi mici de căldură. Întreaga gamă de produse
este customizabilă după preferințele clientului.
Mai multe detalii despre produse puteți afla în rândurile de mai jos și la magazinul Barrier, pe strada
Gheorghe Doja nr. 129 (colț cu strada Alba Iulia).
Elena POLEARUȘ

lizate la producerea ușilor Barrier®, cele mai bune din
categoria din care fac parte, sunt garanția bunei funcționări și a rezistenței acestora în timp.
Siguranță
Asigurarea siguranței locuinței dumneavoastră prin
protecția împotriva efracției este o funcție foarte importantă. Elemente speciale de blocare împreună cu
alte elemente de siguranță, permit stabilirea unui nivel
de protecție superior.
Economie de energie
Randamentul energetic al profilelor pentru uși este
foarte ridicat, fiind comparabil cu cel al profilelor pentru
ferestre. Etanșeizarea superioară împiedică formarea
curenților de aer ce ar genera pierderi termice nedorite.
Gama produselor Barrier Garaj
Ușile de garaj Barrier® răspund unei game largi de utilizări, cu design-ul și siguranța de care aveți nevoie. Astfel,
Barrier® vă oferă soluții personalizate variate, pentru:
- Uși de garaj tip rulou
- Uși secționale de garaj industriale și rezidențiale
- Acționări și automatizări de porți și uși de garaj
- Bariere acces incinte și soluții pentru parcări publice
- Perdele metalice
Esența produselor Barrier®
Funcționalitate ridicată și design integrat, aceasta este
definiția, pe scurt, a ușilor de garaj de la Barrier®.
Produsele Barrier Garaj servesc cu responsabilitate și
dedicare accesul autovehiculelor în incinte și clădiri.

Magazin Barrier
Târgu Mureș
Produse, tâmplarie PVC și Aluminiu,
uși de garaj, rulouri, cabine de duș,
uși de sticlă, scări de sticlă, balustrade
de sticlă, ferestre de mansardă.

Contact
Str. Gh. Doja nr. 129
Bodo Alina Veronica - consilier vânzări.
Telefon: 0786 365 299
Laszlo Zoltan - agent vânzări.
Telefon: 0733 141 102
Email: mures@barrier.ro
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Multibet Transilvania furnizează betoane de calitate

Firma Multibet Transilvania, aflată la ieșirea din Cristești, spre Ungheni, furnizeazăbetoane pentru mulți
dintre mureșenii care construiesc. Ce soluții le oferă
compania din Cristești constructorilor locali, aflați în
interviul de mai jos.
Rep: Cât de important este betonul în ecuația
unei construcții?
Echipa M.T.: Principalul material folosit în industria
construcţiilor este betonul. De aceea, un beton de calitate și modul cum este transportat, pot conta mult
în starea și mai ales durabilitatea unei construcții. În
acest sens, ar fi de menționat că, la noi, 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 se sort,
silozuri pentru cimentul vrac, marcate prin înscrierea
vizibilă a fiecărui tip de ciment.
Rep:: Ce garanți referitoare la calitate are clientul?
Echipa M.T.: Fiecare transport de ciment este verificat prin constatarea existenței și examinarea documentelor de certificare a calității, containere speciale
pentru dozarea aditivilor. Aici trebuie să precizăm că
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.
Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzător
cerințelor, Multibet Transilvania dispune de personal
calificat, atestări privind certificarea produsului și colaborează cu laboratoare autorizate în domeniu.
Livrarea betonului de la Multibet este făcută cu mij-

Multibet Transilvania, situată la ieșirea din localitatea Cristești, pe DN 15, face parte dintr-un grup
de firme care oferă soluții optime în domeniul construcțiilor. Evorba despre: MURPOPSERV-extracția
agregatelor minerale precum și spălarea, sortarea
loace de transport speciale – autobetoniere – proprii.
În acest mod este asigurată calitatea betonului marfă, la locul de punere în operă.
Rep.: Oferiți și alte produse/servicii în afară de
betoane?
Echipa M.T.: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.

și concasarea acestora
NOVATRIX - închirierea de mașini și utilaje ușoare și DP TRANSILVANIA CONSTRUCT - construcții
industriale

Multibet Transilvania
Jud. Mureș, Cristesti
str. Principală, nr. 563F
multibettransilvania@yahoo.ro
multibettransilvania@gmail.com
http://www.betoanemures.ro
Telefoane: 0711.111.111 sau 0724.076.394
Programul de lucru 7-18 (sâmbăta între 7-14), iar
pentru lucrări speciale programul este nonstop.
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Siguranța locuinței și a persoanelor
trebuie să fie pe mâini bune!

Managerul firmei Gombos Security, una
dintre companiile etalon la nivel național
în domeniul calității în servicii de pază și
protecție, Attila Gombos, ne-a oferit mai
multe informații utile. Managerul companiei mureșene se referă la necesitatea
măsurilor de securitate și pază într-o societate din ce în ce mai aglomerată și mai
rapidă.
Attila Gombos a oferit câteva sfaturi utile perioadei
Sărbătorilor de iarnă, dar nu numai, când unii oameni
sunt plecați din localitate și fac acest lucru public pe
rețelele de socializare: „Hoții, în ziua de azi, au o treabă foarte ușoară. Toată lumea s-a molipsit în ultimii
ani de Facebook și Instagram. Omul, când ajunge într-o stațiune sau pe o insulă, își face de îndată o poză
pe care o postează pe o platformă de socializare. Hoții urmăresc aceste lucruri și pot evalua, în funcție de
imaginile postate, statutul financiar al persoanei respective, care poate deveni o posibilă țintă. Din acest
motiv, atragem mereu atenția clienților să nu ofere
hoților posibilitatea să afle că sunt plecați de-acasă.
În cazul în care clienții părăsesc temporar domiciliul
au posibilitatea de a notifica firma de pază și atunci
dispeceratul va acorda o atenție suplimentară locuinței respective pentru că, în general, efracțiile care
au loc între orele 8.00 și 18.00, în proporție de 90%
sunt false. De Sărbători vrem să atragem atenția
celor care pleacă de-acasă să anunțe în acest sens
agențiile de pază că vor fi plecați pentru că în această
perioadă hoții sunt mult mai activi. Sunt foarte multe
uși deschise și accesul în incinta diferitelor clădiri e
mult mai facil. De asemenea, în acest sezon primim
în vizită mulți musafiri și prieteni. În acest sens, recomand clienților să fie atenți când armează alarma,
să nu o facă de față cu cineva. La anumite sisteme
de alarmă mai există și posibilitatea de a arma rapid,
introducând tastele steluță zero (*0).
Nu în ultimul rând, le atrag atenția celor care își insta-

lează sisteme de alarmă să își schimbe codurile prestabilite. În momentul în care se instalează un sistem
de alarmă este un cod master, general. Din păcate,
foarte mulți clienți nu schimbă acest cod, iar dacă un
hoț s-a documentat și știe codul, poate pătrunde în
casă, întrucât la dispecerat figurează ca dezarmare.
Tocmai pentru a preveni astfel de incidente, la instalare solicităm clientului să semneze o hârtie prin care
acesta se angajează să schimbe codul și să își asume
responsabilitatea pentru buna utilizare a sistemului
de alarmă.”

Probleme de mentalitate
Chiar dacă cei 14 ani de existență a firmei Gombos
Security au adus cu sine multă experiență și numeroase provocări depășite cu succes, rămâne în continuare un aspect pe care Attila Gombos îl consideră
dificil, dar nu imposibil de schimbat: „Anii trec, tehnologia avansează și noi încercăm întotdeauna să
ținem pasul cu ea. Este, însă, foarte greu să schimbi
mentalitatea omului, chiar dacă are o afacere prosperă. De exemplu, îmi este foarte dificil să mă lase să
schimb din post un paznic care poate să doarmă sau
să fie mituit sau chiar să fure, și să îl schimb cu un
sistem de monitorizare. În plus, s-ar reduce cheltuiala clientului cu 40% și ar aduce profit firmei. Avem
obiective pe care le păzim deja de 10 ani și nu am
avut parte de nici un incident. Avem clienți cărora,
asigurându-le paza, le-am redus cheltuielile anuale
cu 200.000 euro.”

Daunele psihice
nu pot fi calculate în bani
Cel mai important aspect legat de paza unei locuințe nu este, așa cum ar putea crede unii oameni,
cel financiar, ci aspectul psihic al proprietarilor. Attila
Gombos a oferit informații suplimentare în acest sens:
„Aș vrea să atrag atenția celor care vor să își asigure
casa, apartamentul sau birourile cu sistem de alarmă

și cu abonament de monitorizare să se gândească
în prealabil înainte să își deschidă afacerea, înainte
să pună ultima țiglă pe acoperiș pentru că presiunea
psihică rămâne foarte mare în cazul unei efracții. Cel
păgubit nu mai dă apoi randamentul maxim în momentul în care se află în varii contexte sociale sau de
afaceri. Acasta se va gândi involuntar la locuința care
a fost spartă, cu atât mai mult dacă acasă se află
copiii. Această pagubă psihică nu poate fi evaluată în
bani. Aici vorbesc din proprie experiență fiindcă, înainte să am firma de pază, am fost victima unei efracții
și cunosc sentimentul.”

Despre Gombos Security
Gombos Security oferă trei tipuri de monitorizare:
Monitorizare perimetrală cu camere de luat vederi,
monitorizarea cu senzor, cu sistemul de alarmă exterior și monitorizarea cu senzor, cu sistemul de alarmă
interior. Formula ideală este monitorizarea în cascadă, care presupune toate cele trei variante enumerate
anterior.

Bilanțul firmei
Attila Gombos a precizat că cifra de afaceri a firmei
crește anual cu aproximativ 10-20%. Anul 2018 a
adus o creștere față de 2017 cu 20% și se datorează
consolidării contractelor, dar și a schimbării modalității de pază, în care a fost redusă cheltuiala clientului
cu 40% și s-a majorat profitul. S-a investit în tehnologie de pază de ultimă oră în care s-a automatizat intervenția. Astfel, în momentul în care echipajul de intervenție primește alarmă de efracție, se deplasează
la fața locului cu ajutorul google maps, chiar dacă un
angajat mai nou nu cunoaște obiectivul. Tehnologia îi
indică locul precis și îi semnalează străzile aglomerate și primește variante de scurtătură. „Pe lângă asta,
prin seriozitatea firmei avem un feedback foarte bun,
clienții preferând să rezilieze contractele cu celelalte
firme și se reorientează spre Gombos Security”, a declarat Attila Gombos.

Prin ce se distinge Gombos
Security de celelalte firme
de pază
Managerul firmei a declarat că încă de când i-a venit
ideea de a înființa firma, pe o piață deja saturată de
oferte similare, și-a dat seama că va trebui să aducă
ceva în plus față de ceea ce ofereau firmele concurente. „Am încercat să automatizez controlul, care
era un lucru foarte important. Am înființat încă de la
începuturile firmei un departament de control foarte
eficient deoarece, făcând o analiză înainte să deschid
propria firmă, am observat că principala problemă a
firmelor de pază este că nu pot reacționa foarte rapid în caz de necesitate. Conform sistemului nostru,
în maximum 15 minute ne mobilizăm. De asemenea,
mă gândeam că pentru a lucra cu cineva trebuie să
mă văd față în față cu respectivul de mai multe ori.
Acum, că avem o acoperire națională, este foarte
greu să mă văd pe viu cu angajatul, ca să îi cunosc
necesitățile și personalitatea, dar am reușit să rezolv
și această chestiune prin intermediul unui sistem.”

Aceleași tarife
de monitorizare, de 10 ani
„Am încercat să aducem cea mai nouă tehnologie,
inclusiv în dispercerat, în echipajul de intervenție și
în mașini. Aceste tehnologii facilitează comunicarea
dintre dispecer și echipa de intervenție, a căror colaborare trebuie să fie foarte bună”, consideră Attila
Gombos. Acesta precizează și că 70-80% dintre clienții care solicită instalarea unui sistem de alarmă în
casă sau în locuință optează și pentru monitorizarea
acestora. Sunt și clienți care au sistem de alarmă
montat în locuință sau și optează pentru un contact
de monitorizare pe termen scurt în intervalul în care
sunt plecați din localitate.
Andrei VORNICU
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Inginer proiectant
de produs

Electromecanici

Responsabilități:
• Responsabil de modificările conectorilor și cablajelor din producția
de serie și de coordonarea modificărilor de concept și design al
produselor, în colaborare cu departamentele implicate;
• Suport pentru cererile de produse sample venite de la client sau
departamentul de vânzări;
• Crearea BOM-urilor (rețeta produsului) pentru produsele sample;
• Clarificarea configurării pieselor sample cu departamentul de vânzări sau client;
• Crearea și/sau modificarea desenelor pentru produse;
• Responsabil cu proiectarea în CAD ( Catia V5 ) și colaborarea cu
membrii echipei de proiect implicate pe parcursul întregului proces
de dezvoltare;
• Responsabil cu funcționabilitatea componentelor în concordanță cu
cerințele automotive.

Responsabil
Layout

Inginer design

Responsabilități:
• Realizarea de template pentru elementele de layout;
• Realizarea raportului lunar de la nivel de grup cu privire la capacitatea de spațiu disponibil, utilizarea spațiului din producție în funcție
de fiecare segment;
• Realizează Layout și flux împreună cu inginerii de proces pentru
proiectele noi, respectând regulile de la nivel de grup;
• Coordoneaza activitățile de modificare layout împreună cu inginerii
și facility;
• Implementare best practice în toate zonele de producție;
• Realizează layout-urile necesare relocării;
• Realizează layout conform cu cerințele legale SSM, SU.

Responsabilități:
• Responsabil de dezvoltarea conectorilor și cablajelor, pornind de la
concept până la inovarea produsului în serie;
• Responsabil de coordonarea modificărilor de concept și de design,
în colaborare directă cu sediul central din Rankweil;
• Responsabil de proiectarea în CAD (CATIA V5) și supervizarea întregului proces de dezvoltare în cadrul echipelor de proiect;
• Responsabil de funcționalitatea componentelor în concordanță cu
cerințele din domeniul automotive;
• Responsabil de crearea și/sau modificarea desenelor de produs.

Coordonator
magazie

Responsabilități:
• Conduce și coordonează activitatea Departamentului Process Engineering Plastics pentru implementarea și menținerea proceselor
de producție pentru satisfacerea clienților interni și externi, respectând Regulile Interne și Politicile Hirschmann;
• Generează și administrează bugetele de investiții pentru procesul
de injectare mase plastice;
• Propune obiective de departament și le cascadează de la nivel de
departament la nivel individual în concordanță cu obiectivele firmei
și cu cerințele clientului pentru inginerii de injectare;
• Coordonează și verifică activitatea inginerilor de proces injectare,
cu scopul de a atinge obiectivele de departament și a obiectivelor
individuale;
• Alocă resursele de personal împreuna cu directorul tehnic, în conformitate cu cerințele actuale și schimbările previzionate și coordonează necesitatea de instruire în cadrul departamentului. Evaluează și motivează membrii echipei departamentale pentru continua
dezvoltare a personalului și a departamentului;
• E responsabil pentru implementarea proiectelor noi și a proceselor
noi în conformitate cu planul de dezvoltare a firmei și în concordanță cu cerințele clientului (instalarea echipamentelor, instruirea
personalului, validarea și îmbunătățirea proceselor etc);
• Responsabil pentru dezvoltarea unui mediu de lucru sănătos și sigur în producție cu scopul final de atingere a obiectivului de zero
accidente în producție;
• Emite, actualizează și, după caz, aprobă proceduri și instrucțiuni
de lucru pentru procesele pentru care este responsabil, conform
fișei de post;
• Are responsabilitatea de a întocmi documentația administrativă
pentru angajații din departamentul tehnic (ingineri injectare), conform procedurilor interne.

Responsabilități:
• Asigură pentru echipa din subordine un management de personal
de calitate (selecție, organizarea personalului, evaluare, motivare),
în vederea creșterii performanțelor departamentului;
• Răspunde ca toate produsele recepționate, depozitate și livrate să
corespundă cantitativ și scriptic și gestionează fluxul corect de materiale pentru toate fluxurile interne;
• Se asigură de funcționarea corespunzătoare a sistemului de depozitare a mărfurilor cu respectarea locațiilor din Magazie, conform
cerințelor legale și procedurilor interne;
• Monitorizează și se asigură de procesarea la timp și în bune condiții a tuturor mișcărilor de materiale și efectuează analize pentru
abaterile majore, propune acțiuni pentru satisfacerea nevoilor clienților interni și externi precum și încadrarea în indicatorii interni
de performanță;
• Asigură un cadru corespunzător pentru integrarea strategiei de Recepție/depozitare/livrare de la nivel de grup și strategia internă în
cadrul departamentului de Material Handling;
• Se asigură că există o comunicare proactivă către clienții interni
și între zonele de Magazie, iar în cazul apariției oricăror deviații
de realizări sau prognosticul unor întarzieri la livrare, identifică și
agreează cu clienții și cu producția, de comun accord, cantitățile
de produs și livrat;
• Monitorizează săptămânal la nivel personal evoluția indicatorilor de
stocuri, performanță livrare, escaladări, precum și alți indicatori
agreați intern sau extern. Realizează analize ale principalelor deviații și propune soluții pe termen scurt;
• Asigură suportul de date și de personal pentru realizarea în bune
condiții a inventarelor;
• Păstreaza contactul permanent cu departamentul de logistică central (Hirschmann Automotive – Rankweil) și se asigură că primesc
cele mai noi informații în legătură cu schimbări logistice și de procese speciale cu clienții / furnizorii, și respectă cerințele specifice
ale clienților, disponibile și agreeate la nivel de grup;
• Are responsabilitatea de a întocmi documentația administrativă
pentru angajații din subordine conform procedurilor interne;
• Coordonează activitățile legate de documentația din sistemul ERP
(facturi, note livrare, credit note, debit note, retur etc).

Team leader plastics

Responsabilități:
• Efectuează întreținerea anuală pe mașini, conform planului anual
de întreținere descris în procedura de mentenanță pentru atingerea
obiectivului zero opriri în producție;
• Efectuează întreținerea regulată a facilităților din întreprindere (partea mecanică) și intervine pentru reinstalarea facilităților, în cazul
în care în mod accidental sunt deteriorări, conform planului anual
de întreținere (ex: clădire, uși, ferestre, etc);
• Intervine la reparații accidentale în liniile de producție, ca timpul
de oprire să fie minim. Intervențiile sunt legate de partea mecanică
a mașinilor și dispozitivelor, precum și de partea pneumatică și hidraulică a acestora;
• Execută dispozitive de asamblare și îmbunătățiri ale echipamentelor în conformitate cu discuțiile, schițele sau desenele de la ingineri,
pentru îmbunătățirea procesului de producție;
• Înregistrează reparațiile și intervențiile în caietul de mentenanță
(SAP), astfel încât supervizorul să poata face o analiză a defectelor;
• Participă la implementarea programulului 5S în Mentenanță, astfel
încât organizarea locului de muncă în mentenanță și în toate spațiile adiacente să fie optimă.

Electrician
Responsabilități:
• Repară și întreține echipamentele din aria de producție, clădire, utilități, astfel încât timpul de oprire să fie minim;
• Realizează mentenanța preventivă a echipamentelor, conform planificării;
• Dezinstalează/ instalează echipamente, în vederea realocării.

Inginer
calitate proiect
Responsabilități:
• Administrează și menține comunicarea cu clienții în faza de proiectare a produsului, dar și în cazul producției de serie (modificare produs, relocare), fiind responsabil cu satisfacerea cerințelor acestora;
• Obținerea aprobării PPAP-ului (production part approval process),
pentru a asigura startul producției de serie a produsului;
• Responsabil de întocmirea documentației (dosar PPAP), în concordanță cu standardele;
• Asigură informații consistente membrilor segmentelor și echipei de
proiect cu privire la documentele, mostrele și termele limită pentru
întocmirea acestora;
• Verifică documentele și mostrele necesare pentru întocmirea dosarului de PPAP;
• Este persoana de contact privind PPAP-uri, atât intern cât și extern
(clienți, furnizori);
• Emite, actualizează și, după caz, aprobă proceduri și instrucțiuni de
lucru pentru procesele pentru care este responsabil;
• Participă direct la realizarea auditurilor de proces, conform VDA.

Mecanic matrițe
Responsabilități
• Repară și întreține în bune condiții matrițe, astfel încât timpul de
oprire al mașinii să fie minim;
• Realizează evaluări ale matrițelor de injectare;
• Realizeaza documentații și protocoale ale matrițelor;
• Realizează și întreține stocul de piese de schimb pentru matrițe de
injectare.

Mai multe informații referitoare la cerințele posturilor sau beneficii, se pot găsi pe pagina de facebook Hirschmann Automotive Romania, în albumul posturi vacante sau pe Ejobs.
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Piaţa imobiliară din Târgu-Mureş,
în ascensiune
Daniela Miheţ, arhitectul şef al Primăriei Municipiului Târgu-Mureş, face
în interviul următor o radiografie a dezvoltării imobiliare a „Oraşului trandafirilor” şi prezintă etapele pentru construcția de case, blocuri de locuinţe şi ansambluri rezidenţiale care presupun interacțiunea cu Direcția
Arhitect Șef. Potrivit arhitectului Daniela Miheţ, în anul 2018 Consiliul Local Târgu-Mureş a aprobat 30 de documentaţii de urbanism, din care 6
documentaţii PUD pentru locuinţe individuale, 13 documentaţii PUZ pentru locuinţe colective sau ansambluri rezidenţiale cu dotări aferente şi 11
documentaţii PUZ pentru alte tipuri de investiţii.
Reporter: Dincolo de definițiile din actele normative, cum își poate lăsa amprenta arhitectul șef al
Municipiului Târgu-Mureș asupra dezvoltării urbanistice a orașului, și ne gândim la o dezvoltare
durabilă și sustenabilă?
Daniela Miheţ, arhitect şef al Primăriei Municipiului Târgu-Mureş: Misiunea arhitectului şef al
unei localităţi, indiferent de dimensiunea localităţii,
este una complexă şi implică asumarea unei responsabilităţi cu valenţe atât profesionale, cât şi juridice
şi civice. Un bun arhitect şef trebuie să îşi cunoască
şi să îşi iubească atât meseria, cât şi oraşul a cărui
dezvoltare o coordonează.
Puţini cunosc faptul că în momentul în care un arhitect devine funcţionar public, dreptul de semnătură
acordat de Ordinul Arhitecţilor din România este suspendat de drept. Astfel, asemenea unui dirijor al unei
orchestre simfonice, arhitectul şef renunţă la rolul de
„solist” şi şi-l asumă pe cel de coordonator, responsabil cu armonizarea dintre cerinţele legilor naţionale
în domeniul dezvoltării urbane, a celor locale cuprinse
în strategiile şi documentaţiile de urbanism aprobate
(PUG, PUZ, PUD), a soluţiilor arhitecturale şi urbanistice propuse de către colegii de breaslă, dar şi a
nevoilor cetăţenilor şi ale investitorilor. Această muncă de armonizare este extrem de dificilă şi necesită
pricepere, răbdare, înţelepciune, civism şi implicare.
Rezultatul acestei munci se regăseşte implicit şi în
nivelul de dezvoltare durabilă şi sustenabilă a unei
localităţi, dezvoltare de care e responsabilă nu numai
autoritatea publică locală ci şi întreaga societate ci-

vilă, pentru că de ea depinde creşterea calităţii vieţii
locuitorilor săi şi viitorul urbei.
Rep.: Municipiul Târgu-Mureș are o istorie arhitecturală de câteva sute de ani, cu un climax în
secolul XIX – începutul secolului XX. Din punct
de vedere urbanistic, cum poate fi prezervată
această moștenire arhitecturală și integra, în
același timp, noile tendințe rezidențiale?
D.M.: Nu e un secret pentru nimeni faptul că în prezent obţinerea unei autorizaţii de construire în zona
centrală protejată implică o procedură mai dificilă şi
complexă decât pentru alte zone, cu proiecte realizate de specialişti atestaţi, realizarea de studii speciale
- studiu istoric, studiu de parament etc. - şi obţinerea
de avize suplimentare, de exemplu Ministerul Culturii.
Aceste proceduri sunt stabilite de legislaţia în vigoare, iar încălcarea lor este de natură penală.
Experienţa altora ne-a arătat însă că o legislaţie prea
restrictivă în domeniul construirii cât şi reducerea
accesibilităţii în aceste zone istorice prin interzicerea
traficului auto, poate duce la abandonarea clădirilor
de patrimoniu de către proprietari sau investitori care
ajung la concluzia că întreţinerea şi reabilitarea acestora nu merită cheltuiala şi bătaia de cap aferentă. În
aceste cazuri autorităţile locale s-au ales cu clădiri
valoroase abandonate în diferite stadii de degradare, cu centre istorice depopulate care au ajuns să fie
focare insalubre şi zone nesigure pentru cetăţeni. O
dezvoltare sustenabilă a unui centru istoric presupune nu numai conservarea patrimoniului construit

valoros cât şi adaptarea acestuia la nevoile timpului,
asemenea unui organism viu care, în ciuda agresivităţii factorilor interni şi externi, trăieşte şi se dezvoltă
armonios.
Oraşul nostru are din fericire în prezent o zonă centrală cu valenţe multiple - centru istoric, cultural,
economic, administrativ, educațional, social, financiar - care păstrează viu interesul investitorilor pentru
valorificarea clădirilor de patrimoniu din acest areal.
Provocarea noastră rămâne în continuare valorificarea acestei zone în contextul nevoilor comunitare
actuale prin rezolvarea conflictelor generate de ca-

racterul multifuncțional al zonei centrale, cu punerea
în valoarea a monumentelor și ansamblurilor arhitectural - urbanistice şi creșterea atractivității acestei
zone pentru turism, creșterea nivelului de trai pentru
locuitorii din zonă, reorganizarea circulației în vederea reducerii traficului motorizat şi a poluării. Aceasta
a şi fost tema concursului de soluţii organizat recent
sub titlul “My City Târgu-Mureş/Marosvásárhely/
Neumarkt” şi care a fost adresat specialiştilor din
domeniul arhitecturii, urbanismului şi peisagisticii,
proiect care se doreşte a fi implementat în viitorul
apropiat.

Juriul concursului My city
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Premierea concursului My City
Rep.: Cum a arătat piața imobiliară din Municipiul
Târgu-Mureș în ultimele șase luni ținând cont de
solicitările de PUZ-uri/ PUD-uri, respectiv de autorizațiile de construire eliberate de Direcția Arhitect Șef? Care sunt zonele cele mai căutate de
către dezvoltatorii imobiliari și care sunt facilitățile oferite de autoritatea publică locală pentru
acești investitori/ constructori?
D.M.: Piaţa imobiliară din Târgu-Mureş cunoaşte în
ultimii ani o puternică tendinţă crescătoare, reflectată de numărul mare de investiţii aflate în diverse stadii de derulare privind realizarea de locuinţe, atât în
regim individual cât şi ansambluri rezidenţiale. În anul
2018 au fost aprobate până în prezent de Consiliul
Local un număr de 30 de documentaţii de urbanism,
din care 6 documentaţii PUD pentru locuinţe individuale, 13 documentaţii PUZ pentru locuinţe colective
sau ansambluri rezidenţiale cu dotări aferente şi 11
documentaţii PUZ pentru alte tipuri de investiţii.
Zonele cele mai căutate de către dezvoltatorii imobiliari sunt Cartierul Unirii - pentru locuinţe individuale,
cuplate, înşiruite şi colective cu regim mic şi mediu
de înălţime (3-5 niveluri), zona Livezeni - în special
pentru locuinţe colective cu regim mediu şi mare de
înălţime (5-10 niveluri), zona Budiului pentru locuinţe individuale dar şi zona centrală şi Aleea Cornişă
pentru locuinţe colective cu regim mic şi mediu de
înălţime (3-5 niveluri), destinate vânzării sau închirierii pentru turişti sau studenţi. Aceste zone sunt foarte
atractive pentru investitorii din piaţa imobiliară datorită amplasării favorabile în teritoriu, accesibilităţii lor
şi a posibilităţii dezvoltării infrastructurilor necesare
noilor investiţii.
Autoritatea locală, prin intermediul Direcţiei Arhitect
Şef, oferă permanent sprijin şi consultanţă, atât investitorilor cât şi echipelor de elaborare a proiectelor
de specialitate, în parcurgerea procedurilor de autorizare a investiţiilor, iar prin intermediul Administraţiei
Domeniului Public şi a Direcţiei Tehnice coordonează
realizarea eficientă a interconectării infrastructurilor
noilor investiţii cu infrastructura rutieră şi edilitară a
oraşului.

Rep.: Cum prefigurați că va arăta piața imobiliară târgumureșeană în 2019, având în vedere
solicitările de PUZ/PUD, respectiv documentațiile
depuse în scopul autorizării unor lucrări de construire?
D.M.: Ţinând cont de numărul mare de locuinţe pentru realizarea cărora s-au întocmit în ultimii ani documentaţii de urbanism de tip PUD/PUZ, s-au emis
certificate de urbanism şi care sunt în prezent în
procedură de obţinere a avizelor necesare obţinerii
autorizaţiilor de construire, estimarea noastră este că
în 2019, cel puţin la nivelul autorizaţiilor de construire emise, va fi o creştere substanţială faţă de anii
precedenţi, fiind astfel continuat trendul crescător din
ultimii ani.
Acest trend se regăseşte la nivelul autorizării tuturor investiţiilor pe raza municipiului nostru, nu numai
pentru locuinţe, numărul total al autorizaţiilor de
construire emise în acest an până la data de 10 decembrie fiind de 641, cu o valoare totală a investiţiilor
autorizate de 147.256.810 lei, faţă de 510 autorizaţii
de construire emise în anul 2016, cu o valoare totală
a investiţiilor autorizate de 107.083.335 lei, ceea ce
înseamnă o creştere de circa 25% a numărului autorizaţiilor emise şi de circa 40% a valorii investiţiilor
autorizate anul acesta până în prezent faţă de 2016.
Rep.: Avem rugămintea să ne exemplificați, chiar
traduceți în limbaj comun, care sunt etapele pentru construcția unei case/ bloc de locuințe/ ansamblu rezidențial care presupun interacțiunea
cu Direcția Arhitect Șef?
D.M.: Primul pas este solicitarea de la Primărie a unui
certificat de urbanism, care este actul de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic pentru
orice teren de pe teritoriul administrativ al localităţii.
Prin acest act, proprietarul terenului poate afla în ce
zonă este încadrat terenul conform documentaţiilor
de urbanism aprobate de Consiliul Local, dacă este
intravilan sau extravilan, dacă este sau nu construibil, dimensiunea minimă ca lotul să fie construibil, iar
în cazul în care este construibil ce anume se poate

construi pe el - funcţiuni permise şi interzise - de
exemplu, locuinţe, spaţii comerciale, spaţii prestări
servicii, clădiri industriale, depozite, clădiri administrative, construcţii şi amenajări sportive, de agrement, etc., regim maxim de înălţime - numărul maxim de niveluri, amplasarea clădirii pe teren - distanţe
faţă stradă, de vecini stânga-dreapta-spate, aspectul
exterior al clădirii propuse, circulaţii şi accese, POT
maxim procentul de ocupare al terenului, respectiv
cât la sută maxim din suprafaţa terenului o poate
ocupa clădirea, CUT maxim - coeficientul de utilizare
al terenului, respectiv suprafaţa desfăşurată a clădirii propuse raportată la suprafaţa terenului, etc. Prin
certificatul de urbanism, în funcţie de scopul pentru
care este solicitat, se comunică şi lista avizelor şi
acordurilor necesare pentru obţinerea autorizaţiei de
construire.
Dacă tipul de clădire care se doreşte a se construi nu
se încadrează în regulile sus-menţionate, în funcţie
de restricţiile impuse, beneficiarul poate solicita întocmirea unei documentaţii de urbanism de tip PUD/
PUZ care să studieze posibilitatea eliminării sau modificării acestor restricţii în vederea obţinerii autorizaţiei de construire dorite, documentaţie ce se supune
spre aprobare Consiliului Local. Există şi situaţii în
care anumite restricţii nu pot fi modificate sau ridicate de către beneficiari privaţi, ci numai prin PUG
elaborat de către autoritatea locală.
Dacă tipul de clădire care se doreşte a se construi se
încadrează în regulile sus-menţionate, se poate emite direct autorizaţia de construire, după întocmirea
proiectului de specialitate de către proiectanţii aleşi
de beneficiar şi după obţinerea avizelor şi acordurilor
solicitate în certificatul de urbanism sus-menţionat.
Procedurile de obţinere a autorizaţiei de construire
nu sunt stabilite de către fiecare primărie în parte
ci direct prin lege, inclusiv conţinutul cadru al documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii - anexa 1 la Legea 50/1991 republicată.
Pe site-ul Primăriei, www.tirgumures.ro, sunt disponibile atât legile specifice, documentaţiile de urbanism aprobate cu regulamentele aferente, listele cu

actele şi formularele necesare, listele cu certificatele
de urbanism şi autorizaţiile de construire/ demolare
emise, la secţiunea Informaţii publice, Servicii online
sau Administraţia Locală/ Executiv/Direcţii şi servicii/ Direcţia Arhitect Şef. Tipurile de lucrări pentru
care e necesară obţinerea autorizaţiei de construire
se regăsesc în articolul 3 din Legea 50/1991 reactualizată, iar la articolul 11 din aceeaşi lege se pot
afla lucrările care se pot executa fără autorizaţie de
construire.
Recomandarea mea este ca parcurgerea acestor proceduri să se facă încă de la început cu sprijinul unui
proiectant atestat, de preferat arhitect, care prin natura meseriei este obligat să-şi consilieze clientul, să
cunoască legislaţia în vigoare şi toate cerinţele tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire în timp util şi cu costuri eficiente.
Rep.: Într-o lume din ce în ce mai digitalizată,
cum considerați că se vor modifica condițiile și
preferințele de locuire ale târgumureșenilor în
special?
D.M.: Tendinţa generală, odată cu conştientizarea
faptului că resursele naturale sunt epuizabile şi că vor
deveni din ce în ce mai scumpe, este de construire de
locuinţe eficiente din punct de vedere al necesarului
suprafeţelor, realizate cu costuri optime, materiale
durabile şi cu soluţii tehnologice care să permite reducerea cheltuielilor de întreţinere cât mai aproape
de zero - conceptul de casă pasivă.
Preferinţele de locuire ale târgumureșenilor vor rămâne în continuare diversificate, atât din punct de
vedere al tipului de locuire - individuală şi colectivă
- în funcţie de vârstă şi statut social, cât şi pentru
locuinţe noi sau modernizarea locuinţelor existente.
Acestea din urmă au avantajul infrastructurilor existente şi a unor reguli de construire deja adaptate
funcţiunii de locuire la nivelul documentaţiilor de urbanism aprobate, fapt ce permite obţinerea unei autorizaţii de construire într-un termen mult mai scurt şi
cu cheltuieli mai reduse.
A consemnat Ligia VORO
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Dinamica locuinţelor noi în Mureş
În primele nouă luni ale anului 2018, la nivelul judeţului Mureş au fost terminate 864 de
locuinţe noi, în creştere cu 111 comparativ
cu perioada similară a anului trecut, potrivit
datelor puse la dispoziţia cotidianului Zi de Zi
de Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş.
Conform sursei citate, cele 864 de locuinţe
noi construite în acest an au în total 2.922
de camere, o suprafaţă construită totală de
126.176 de metri pătraţi şi o suprafaţă totală utilă de 97.001 de metri pătraţi.
La nivelul oraşelor din judeţul Mureş, în
primele trei trimestre ale anului 2018 s-au
construit în total 599 de locuinţe, astfel:
519 în Târgu-Mureş, 29 în Reghin, 12 în
Sighişoara, 11 în Luduş, 7 în Miercurea
Nirajului şi în Sovata, 4 în Ungheni, 3 în
Iernut şi în Sângeorgiu de Pădure şi 2 în
Târnăveni şi în Sărmaşu.
Alex TOTH

În primele 3 trimestre ale acestui an, în judeţul Mureş s-au construit
864 de locuinţe

Camere terminate în oraşele din Mureş

Trim. III 2017 		
Trim. III 2018
Târgu-Mureş 		343 			519
Reghin 			
24 			
29
Sighişoara 		
2 			
12
Târnăveni 		
6 			
2
Iernut 			
15 			
3
Luduş 			
17 			
11
Miercurea Nirajului 		
16 			
7
Sângeorgiu de Pădure
3 			
3
Sărmaşu 			
4 			
2
Sovata 			
6 			
4
Ungheni 			
6 			
4
(Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş)

Trim. III 2017 		
Trim. III 2018
Târgu-Mureş 		843 			1.480
Reghin 			
92 			
145
Sighişoara 		
10 			
61
Târnăveni 		
27 			
24
Iernut 			
40 			
8
Luduş 			
82 			
60
Miercurea Nirajului 		
42 			
25
Sângeorgiu de Pădure
18 			
12
Sărmaşu 			
28 			
9
Sovata 			
20 			
25
Ungheni 			
18 			
20
(Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş)

ABONAMENTE

Locuinţe terminate în oraşele din Mureş

Cel mai influent cotidian din judeţul
Mureş are cinci apariţii/săptămână,
de luni până vineri.
Ziarul este structurat în 12/16 pagini
alb-negru şi color, care conţin articole şi
ştiri diversificate, din următoarele domenii:
Eveniment, Social, Administraţie, Sport,
Învăţământ, Sănătate, Cultură, Politică,
Agricultură.
Zi de Zi este singurul ziar de limba română
din judeţul Mureş care apare pe piaţă luni.
Abonându-vă la cotidianul Zi de Zi benefi
ciaţi, gratuit, şi de suplimentele editate
de echipa Zi de Zi: „Ghidul liceelor”,
„Ghidul universităţilor”,
„Mureş Rezidenţial” şi altele.
Cotidianul Zi de zi publică anunţuri
de mica şi mare publicitate pentru
persoane fizice, persoane juridice şi instituţii publice: advertoriale, convocatoare şi
hotărâri AGA, anunţuri de locuri de muncă,
de mediu, de vânzări-cumpărări, pierderi
şi alte categorii.
Zi de Zi acoperă, din punct de vedere
editorial, toate oraşele din judeţul Mureş,
precum şi evenimente care se desfăşoară
în mediul rural: zile ale comunelor,
Fiii Satului, festivaluri tradiţionale.

Locuinţe terminate în câteva comune
Trim. III 2017 		
Sâncraiu de Mureş 		
107 			
Sângeorgiu de Mureş
29 			
Cristeşti 			
7 			
Livezeni 			
24 			
Bahnea 			
0 			
Solovăstru 		
11 			
Ceuaşu de Câmpie 		
11 		
Sântana de Mureş 		
24 		
Corunca 			
14 		
Stânceni 			
14 		
(Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş)

Trim. III 2018
97
44
18
13
11
10
9
6
2
0

Pentru mai multe informații
despre variantele de abonamente și
prețuri vă rugăm sî ne scrieți pe email
sau să ne sunați.
EMAIL: publicitate@zi-de-zi.ro
TELEFON: 0265 215 613
VERES Emő
0755 044 852
Gabriela BELEAN
0759 022 324
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Cum alegi o metodă de încălzire pentru locuință
În momentul în care alegi o anumită metodă de încălzire, pentru început,
întotdeauna trebuie să pornești de la sursa de energie disponibilă - lemne, gaz sau curent electric.
Peleții se scumpesc odată cu lemnul, deci ideea de a cumpăra o centrală
pe peleți din cauză că lemnele se scumpesc, dar peleții nu, nu este una
prea bună. În plus, o centrală pe peleți este foarte scumpă, dar și greu
de întreținut - trebuie aduși și introduși peleții, scos cenușa, făcută o
curățare continuă. Același principiu poate fi aplicat și la încălzirea pe
lemne, care necesită mentenanță - trebuie aduse lemne, strânsă cenușa
și curățate coșurile de fum periodic de către profesionști, mai exact de
două ori pe an conform indicațiilor celor din cadrul Asociației Hornarilor,
Constructorilor de Coșuri de Fum si Șeminee, altfel devine un pericol.
Este de asemenea o metodă care nu poate fi folosită în apartament,
însă în anumite zone poate fi singura soluție în ciuda factorului ecologic.
Pădurile românești sunt tot mai rare.
Centrala ideală, achiziţionată în funcție de putere,
randament şi siguranță în exploatare

Gaz sau curent electric?
În cazul în care avem disponibil gaz, sunt anumite costuri implicate. Dacă
se construiește o casă, gazul trebuie aducționat. Aducțiunea gazului, în
funcție de parcursul conductei, depășește cu mult prețul unei centrale
pe gaz. De asemenea, trebuie inclus prețul proiectului. În apartamente nu
este nevoie de aducțiune, însă costurile cu proiectul rămân valabile. Trebuie ținut cont de faptul că prețul gazul variază constant, centrala pe gaz
trebuie instalată într-un loc predefinit, deteriorând aspectul încăperii (de
multe ori fiind în bucătărie), iar controalele obligatorii periodice se plătesc.

Când vine vorba de centrala pe curent electric, cea mai importantă întrebare este dacă există suficientă putere instalată pentru a asigura încălzirea apartamentului. O centrală cu rezistențe, de 6 kW, care e cea mai
mică, va absorbi în punctul ei de plecare 6 kW. Puterea instalată într-un
apartament este de aproximativ tot 6 kW, deci toate electrocasnicele din
casă trebuie să se mulțumească cu atât. În acest caz, centrala va acapara toată energia (asta dacă nu o oprește siguranța). Soluția în această situație o reprezintă mărirea puterii instalate în apartament, care ar

presupune cereri la furnizorul de curent electric care va trebui să facă
schimbări costisitoare, schimbări pe care de multe ori nici nu acceptă să
le facă pentru că ele trebuie făcute la nivel de infrastructură.
O alternativă o reprezintă centralele electrice pe ionizare, care au o putere de doar 2-4 kW, însă încălzesc la fel de bine ca cele de 6 kW. Diferența o face principiul de funcționare care în acest caz încălzește apa
printr-un proces endotermic numit ionizare. Asta înseamnă că folosim
doar jumătate din puterea oferită de furnizorul de curent electric, celalaltă jumătate revenindu-le electrocasnicelor. Dacă locuința este bine
izolată, factura la curent va fi mult mai mică, reprezentând o investiție
foarte avantajoasă.
Mai există și alte sisteme neconvenționale, cum ar fi cele alimentate
de energia geotermală (schimbul de căldură între două medii), dar care
funcționează doar la case și necesită o investiție inițială foarte mare.
Sistemul se bazează pe temperatura constantă a scoarței terestre unde
la o adâncime de aproximativ 3 metri se vor instala țevi subterane cu
menirea de a prelua căldura din sol și a o direcționa spre un schimbător
de căldură, iar de acolo, spre întreaga casă.
Un alt aspect important îl reprezintă tipul produsului, mai exact dacă
aveți nevoie de o centrală care oferă doar încălzire sau și apă caldă unele companii oferă și această opțiune, alte nu.
În concluzie, cu toate că primul impuls este de a alege o centrală în funcție
de preț și marcă, este mult mai important să vă ghidați în funcție de putere, randament, siguranță în exploatare, suport și perioadă de garanție.
Elena POLEARUȘ

Proiect:

Locuințele noi construite nu vor mai fi recepționate fără a avea branșamentele definitive la utilități
Un proiect de lege propune ca locuințele noi construite să nu mai fie recepționate fără a avea branșamentele definitive la utilități. Legea vine în ideea în care
mai multe imobile au luat foc sau au fost distruse din
cauza lucrărilor nefinalizate de construcție, informează legestart.ro.

Ce prevede proiectul
Potrivit sursei citate, parlamentarii au inițiat un proiect legislativ de completare a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, în urma evenimentelor
petrecute în ultima vreme, când mai multe imobile
au luat foc sau au fost distruse din cauza lucrărilor
nefinalizate de construcție.
Inițiatorii susțin, în expunerea de motive a proiectului legislativ, că cererea tot mai mare de locuințe noi

face ca unii dezvoltatori să pună în pericol siguranța
și viața locatarilor, prin construcții care nu respectă
normele imobiliare cu destinația de spații de locuit.
“În ultima perioadă au avut loc mai multe incendii la
imobile care nu aveau procesele verbale de recepție la finalizarea lucrărilor, nu aveau branșamente
adecvate și definitive, autorizate. Legea actuală este
lacunară în stabilirea responsabilităților și sancționarea faptelor, iar completările trebuie să vină strict din
punctul de vedere al construcției de o calitate corespunzătoare, cu prevederi clare privind accesul în condiții de siguranță la utilități”, se mai argumentează în
proiectul inițiat la Senat.
Atunci când sunt date în folosință locuințele, când
sunt încheiate contractele de vânzare-cumpărare cu
dezvoltatorul, branșamentele trebuie să fie definitive
la rețelele de utilități - apă, canalizare, energie elec-

trică, gaze naturale, energie termică, după caz.
La articolul 22, după litera h) se introduce litera i) cu
următorul cuprins:
“i) Să nu permită locuirea înainte de semnarea procesului verbal de recepție a construcțiilor la terminarea lucrărilor“.
Proiectul legislativ prevede și sancțiuni pentru nerespectarea noilor condiții.
Art. 36 - După alineatul III se introduce alineatul IV cu
următorul cuprins:
“Constituie contravenție la prevederile prezentei legi
fapta de a permite locuirea înainte de recepția lucrărilor, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât,
potrivit legii, să constituie infracțiune și se sancționează cu confiscarea sumelor provenite din această
faptă care provin din promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, sau

orice altă formă de a încasa un drept de folosință“.
Proiectul va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi în Camera Deputaților, pentru votul final.
Sandu TUDOR

10 lucruri la care să fim atenți înainte de a achiziționa o locuință
Înainte de a achiziționa un apartament
sau o casă, există anumite puncte care
trebuie analizate în amănunt pentru a
evita potențialele probleme și regrete.

Locație
O locație prost aleasă poate aduce multe probleme în
timp. De la lipsa accesului la transport în comun, lipsa
școlilor sau grădinițelor în apropiere, până la cât de
cunoscută sau rău-famată este o zonă, toate aceste
aspecte pot afecta prețul de revânzare, dar și calitatea vieții.

Nivelul de zgomot și siguranța
Dacă plănuiți să achiziționați un apartament situat la
o stradă principală din oraș, trebuie să fiți pregătiți
pentru mult zgomot, praf și aer îmbâcsit. De asemenea, dacă blocul nu are nici măcar interfon, sunt mult
mai multe șanse să aveți probleme în viitor cu „musafiri nepoftiți”.

Izolația imobilului
Dacă este vorba de un bloc, vedeți când au fost făcute

ultimele renovări și dacă există izolație interioară. Nu
ar strica să aruncați o privire peste cât plătesc vecinii
la întreținere pentru a vă informa referitor la viitoarele
cheltuieli. Cu această ocazie veți vedea dacă vecinii
își plătesc utilitățile la timp și dacă există riscul unei
debranșări. Atât la casă, cât și la un apartmament,
cereți să vedeți facturi mai vechi, pentru a vă forma o
idee de consum pe timp de vară/iarnă.

Locurile de parcare
Dacă este vorba de o casă, locul de parcare este de
obicei inclus. Însă dacă este vorba de un apartament,
dacă nu aveți un loc de parcare dedicat, s-ar putea să
aveți probleme. Există persoane la fiecare bloc care
își parchează mașina în același loc de ani de zile, iar
dacă veți parca acolo, s-ar putea să vă alegeți cu probleme, chiar dacă locul nu le aparține legal.

Curățenie și vecini
Vizitați zona de mai multe ori înainte de a achiziționa
apartamentul. Atenție la curățenia din bloc și din jurul
blocului, poate spune multe despre locatari. Intrați în
vorbă cu persoanele care mai ies la plimbare cu câinele/copilul pentru a afla cât de zgomotoși sau cât de
amabili sunt potențialii vecini.

Durata creditului și rata
dobânzii
Doar dacă scădeți câțiva ani din clasicul 30 ani de
creditare, puteți păstra în buzunar în jur de 10.000
de euro. O scădere de 1% la rata dobânzii de asemenea poate reduce costurile cu o sumă asemănătoare.
Nu intrați în prima bancă pentru un credit, survolați
foarte bine piața și puneți-vă la bătaie calitatea de
negociator.

Starea instalațiilor
Dacă locuința pare recent renovată, nu înseamnă că
au fost renovate și instalațiile. Puteți bineînțeles verifica și starea finisajelor, iar pentru asta puteți apela
la un meșter care să vă ofere o opinie avizată. Va fi o
mică investiție care vă va scuti de una mult mai mare
în viitor. De asemenea, nu uitați că apartamentele de
la ultimul etaj sunt predispuse problemelor de umezeală și igrasie, așa că pe lângă verificarea interioară,
faceți una și la acoperiș.

Orientare
O locuinţă orientată spre nord va fi mai întunecoasă
şi mai rece, în vreme ce una cu deschidere spre sud

va fi mai luminată şi mai călduroasă. Aici alegerea se
face strict în funcție de preferință. Nici priveliștea nu
este de lepădat, uitați-vă bine pe geam sau pe balcon
și gândi-ți-vă dacă v-ar face plăcere să vedeți asta
zilnic.

Structura
imobilului
Anumite structuri permit dărâmarea unui perete, în
timp ce altele nu. De asemenea, un bloc din BCA
asigură o izolare mai bună decât unul din cărămidă.
Același lucru este valabil la case.

Izolarea fonică
O problemă pe care o descoperă mulți doar după ce
se mută într-o nouă locuință este izolarea fonică dintre ei și vecini sau mediul exterior. Acest lucru poate
fi valabil și la case, unde puteți auzi televizorul din
cealaltă cameră chiar dacă este dat încet, sau pașii
oricui de la etaj. Mai ales când vine vorba de vecini,
este o situație neplăcută și poate duce la certuri și
probleme pe termen lung.
Elena POLEARUȘ
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Cum alegi mobila pentru casă
Orice persoană care alege să-și renoveze locuința sau optează pentru o
locuință nouă, ajunge în situația în care trebuie să achiziționeze mobilier.
Indiferent că este vorba de mobilier de sufragerie, dormitor sau bucătărie, sunt anumiți pași care odată urmați, vă vor ușura munca și vor
economisi timp și bani.
Pentru a alege mobila perfectă în orice cameră, în primul rând trebuie măsurată lungimea, lățimea și înălțimea (poate fi diferită în diferite
puncte, cum ar fi în cazul mansardelor) camerei. Acum puteți face o
schiță pe hârtie, cu dimensiunile menționate, la scară mai mică, bineînțeles. Nu uitați să includeți aria de deschidere a ușii sau a geamului,
pentru a nu avea surprize neplăcute pe viitor.

Începeți cu un plan bine stabilit
Gândiți-vă aproximativ de ce mobilă ați avea nevoie și faceți mai multe
variante de aranjament schițat pe hârtie cu dimensiuni aproximative ale
mobilierului. Astfel veți ști cât spațiu aveți și unde ar trebui să reduceți
(poate veți realiza că trebuie să căutați o canapea mai mică decât cea
pe care v-o doreați în mod inițial). Trebuie de asemenea să țineți cont de
diverse aspecte prezente deja în cameră. Spre exemplu, dacă aveți un
șemineu, piesele de mobilier de tip clasic se vor încadra mult mai bine
decât cele moderne. Dacă aveți copii mici, poate canapelele albe nu sunt
cea mai bună soluție.
Stabiliți-vă un buget pentru mobilier. Nu este nevoie să vă îndatorați, stabiliți-vă o limită exactă, în zilele noastre se poate găsi mobilier pentru toate
buzunarele. Găsiți atât magazine de mobilă ieftine (indicate mai ales dacă
locuiți în chirie), cât și mai scumpe, sau chiar piese unicat de la companii
specializate în acest sens, dacă vă permite buzunarul. Există întotdeauna
opținea mobilei la mâna a doua, iar acolo puteți găsi mobilier în stare foarte bună, de o calitate superioară, care însă nu vă va sărăci.
Odată stabilit bugetul, achiziționați mai întâi doar piesele de bază. Dacă
este vorba de sufragerie, aveți nevoie de canapea, fotoliu, măsuță de
cafea și o bibliotecă pentru cărți/televizor. Dacă căutați în dormitor, aveți
nevoie de un pat, noptiere și dulap. Dacă dormitorul va deservi și ca birou sau loc de înfrumusețare, aveți nevoie de o măsuță comodă cu sertare și oglindă. În bucătărie, pe lângă electrocasnice, trebuie încropit un
spațiu de depozitare închis pentru alimente și pentru ustensile și vase.
Astfel, chiar dacă veți cheltui toți banii alocați din prima, nu trebuie să vă
faceți griji că vă lipsește esențialul. O măsuță lângă geam, tablourile sau
un mini bar pot aștepta până când veți strânge din nou suficienți bani
pentru achiziționarea unor astfel de piese.
Dacă aveți puțin spațiu, căutați să investiți în mobilier care servește și
ca loc de depozitare sau deservește mai multe funcții. Spre exemplu,
se găsesc scaune sau fotolii care în interior au spațiu gol care poate fi

accesat foarte ușor și în care puteți ascunde pături, jucării, cabluri sau
orice alte obiecte care de altfel, ar împânzi spațiul. De asemenea, pentru
cei care folosesc mult laptopul, există măsuțe de sufragerie care sunt
extensibile, oferindu-vă avantajul unui birou din confortul canapelei fără
a ocupa spațiu în plus.
Pentru zonele mai ciudate ale camerei, cum ar fi sub tavanul din mansardă, ar fi indicat să apelați la mobilă făcută la comandă. Astfel veți profita
din plin de spațiu, iar încăperea va arăta bine.

Nu ignorați puterea culorilor
În cazul în care aveți camere mici, încercați să evitați culorile prea închise, deoarece vor face spațiul să pară și mai mic. Pentru dormitor, alegeți
culori calde. Nu trebuie neapărat să optați pentru clasicul maro sau bej,
ci puteți apela și la un turcuoaz sau verde cald, care vor oferi încăperii
un aer mediteranean.
Pentru mobilierul de bucătărie, puteți opta la sfaturile specialiștilor și
alege culoarea în funcție de apetitul dvs. Dacă de obicei aveți probleme cu terminarea unei mese, alegeți verde, galben, portocaliu sau roșu
pentru stimularea apetitului. Roșul este de altfel și culoarea preferată a
restaurantelor tocmai din acest motiv. Dacă vreți să mâncați mai puțin,
optați pentru gri, negru, maro sau mov. Puteți ține cont și de elementele
feng shui, despre care găsiți la o simplă căutare google informații din
belșug pentru fiecare cameră a casei în parte.
De asemenea, calitatea mobilierului de bucătărie este foarte importantă. Veți muta, lovi și freca multe colțuri, iar aerul din bucătărie este de
multe ori umed de la aburi, se stropește cu diverse substanțe și dacă
aveți mobilier din materiale mai slabe cum ar fi PAL (având o densitate
mai mică, rezistă mai prost la solicitări repetate, ține mai slab șuruburile
și cuiele și suportă greutăți mai mici), acesta se va deteriora, umfla și
Pierdut Aviz de functionare pentru firma Dox Company, CIF:
RO9968060. Declar nul.

Birou de contabilitate,
angajază contabil cu experiență.

Cunoștinte revisal, salarii, calcul impozite și taxe, declarații, întocmit
și citit balanțe.
Contact: 0784209170, contexpert2016@gmail.com

Alegerea mobilierului, o provocare cu multe necunoscute
dezilipi în timp.
Nu în ultimul rând, dacă credeți că veți locui un timp îndelungat în noua
locuință, recomandarea, mai ales pentru bucătărie (dar și pentru biblioteca din sufragerie) este să alegeți o mobilă făcută special la comandă.
Astfel, fiecare centimentru de spațiu va fi folosit într-un mod eficient și
nu vă va incomoda sau crea probleme pe termen lung.
Elena POLEARUȘ

Angajăm personal în atelierul de vulcanizare. Experiența constituie avantaj, dar nu este obligatoriu. Mai
multe detalii puteți afla la sediu: str IULIU MANIU nr.
17 sau la telefon: 0740209003.

SC ROCADA SERV SRL
angajează

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR TÂRGU-MUREŞ
Furnizor de Formare Profesională Acreditat
organizează următoarele

conducatori auto transport persoane si transport marfa
cu experienta. Informatii la telefon 0757 049 167; 0744 626 632

CURSURI DE CALIFICARE

Avizate de MINISTERUL MUNCII
şi MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
OPERATOR CALCULATOR

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUREŞ

În atenţia consumatorilor
de energie electrică!
Vă aducem la cunoştinţă că în perioada următoare se vor executa o
serie de lucrări în instalaţiile electrice, care vor duce la întreruperi
în alimentarea cu energie electrică.
Marti, 18decembrie 2018:
• în intervalul orar 09:00 – 16:00, în localitatea
Damieni(Integral)
Joi, 20 decembrie 2018:
• în intervalul orar 09:00 – 16:00, în localitatea Sovata,
Str.: Capeti (nr.: 1-54), Str. Caprioarei (nr.: 1-78), Campului
(nr. : 1-6), Dealul Rotund (nr.: 1-22), Jozsef Attila (nr. 2-18),
Lanului (nr.: 1-12), Linistei (nr.: 27-80), Lunga (nr.: 1-191),
Muntelui (nr.: 1-12), Rachitei (nr.: 1-46), Salcamului
(nr.: 25-54), Vanatorilor (nr.: 1-92), Vulturului (vila 60)
si PT 61 SC Promedivet.
Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate şi vă mulţumim pentru înţelegere.
Întreruperile programate pot fi vizualizate şi pe www.distributie-energie.ro

Call Center Distribuţie: TelVerde – 0800-801-929

3 luni

(Laptop-ul ramâne cursantului)

1050
lei

LUCRĂTOR ÎN COMERȚ			
2,5 luni
450 lei
OSPĂTAR (CHELNER)
VÂNZĂTOR ÎN UNIT. DE ALIMENTAȚIE 		
5 luni
500 lei
BUCĂTAR 				
5 luni
500 lei
MASEUR 					
3 luni
750 lei
TAPIȚER 					
2,5 luni
450 lei
COAFURĂ 				
5 luni
550 lei
COSMETICĂ 				
3 luni
750 lei
MAKE-UP 				
3 luni
750 lei
MANICHIURĂ PEDICHIURĂ 			
2,5 luni
550 lei
CONFECȚIONER ASAMBLOR ARTICOLE TEXTILE 2,5 luni
450 lei
CONTABILITATE				
2 luni
450 lei
INSPECTOR RESURSE UMANE 		
2 luni
350 lei
ENGLEZĂ 				
60h
12 lei/h
FRANCEZĂ 				60h
12 lei/h
ELECTRICIAN CONSTRUCTOR 			
5 luni
500 lei
LUCRĂTOR INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII 2,5 luni
500 lei
SUDOR 					
5 luni
650 lei
ZIDAR PIETRAR TENCUITOR 			
5 luni
500 lei
ZUGRAV IPSOSAR TAPEȚAR VOPSITOR 		
5 luni
500 lei
DULGHER TÂMPLAR PARCHETAR 		
5 luni
500 lei
FIERAR BETONIST MONTATOR PREFABRICATE 5 luni
500 lei
MECANIC AUTO 				
5 luni
500 lei
LĂCĂTUȘ MECANIC 			
2,5 luni
500 lei
LUCRĂTOR MAȘINIST UTILAJE 		
2,5 luni
500 lei
FORMATOR 				
1,5 luni
400 lei
AGENT DE SECURITATE 			
2,5 luni
350 lei
!!! PLATA SE FACE ŞI ÎN RATE !!! TAXA ÎNSCRIERE: 50 LEI
TÂRGU-MUREŞ, STR. CUZA VODĂ, NR. 22, ET. 1, CAM. 27

TEL/FAX: 0265 266 708; MOBIL: 0742 072 052

WWW.CCS-MURES.RO

Pierdut certificatul constatator cu nr. 9921/02.03.2018 emis de
ORC Mures pentru GAVRILA S. EMANOIL I.F., F26/290/2018, CIF
38976296. Il declar nul.

RomINSOL I.P.U.R.L., lichidator judiciar al Distileriile Regun
S.R.L., vinde următoarele grupuri de active, prin licitaţie publică, în fiecare zi de miercuri a săptămânii, ora 1300, la sediul din mun. Tulcea,
str. Babadag, nr. 159, bl. Coral Mall, et. 4, ap. 1, jud. Tulcea:
1. imobil situat în Reghin, str. Salcâmilor, nr. 50/A, jud. Mureș,
compus din teren intravilan și spații industriale și administrative – preț
de pornire la licitație 1.368.015,73 lei, fără T.V.A.;
2. imobil situat în Reghin, str. Iernuțeni, nr. 112, jud. Mureș,
compus din teren intravilan și clădiri (hală îmbuteliere, casă de caramidă, depozit) – preț de pornire la licitație 288.392,40 lei, fără T.V.A.;
3. imobil situat în Reghin, str. Apalinei, nr. 93/C, jud. Mureș,
compus din teren intravilan și construcție cu destinație spațiu de depozitare/hală – preț de pornire la licitație 121.388,41 lei, fără T.V.A.;
4. mijloace fixe şi parc auto – preț de pornire la licitație
589.516,38 lei, fără T.V.A.;
5. obiecte de inventar – preţ de pornire la licitație 13.088,97 lei, fără
T.V.A.;
6. stoc de produse finite băuturi şi materii prime pentru băuturi – preţ de pornire la licitație 93.258,21 lei, fără T.V.A..
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune documentele precizate în caietul de sarcini până în preziua licitaţiei, ora 1200. Caietul de sarcini va putea fi cumpărat de la sediul lichidatorului judiciar.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0730081956 sau la
adresa de mail rominsol@yahoo.com.
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Cum pregătim camera bebeluşului?
Mulţi părinţi lasă pe ultima sută de metri amenajările pentru camera noului-născut, întrucât în acea perioadă sunt compleşiti de emoţiile momentului. Specialiştii sunt de părere că, pentru primele 6 luni, nu trebuie să
se grăbească, deoarece nevoile bebeluşului sunt mai mult decât limitate.
După primele 6 luni din viaţă, putem începe amenajările pentru bebeluş,
întrucât acesta devine conştient şi impresionat de tot ceea ce se petrece
în mediul înconjurător, de culori, de sunete, de mişcare şi de miros.

Camera noului-născut

Siguranţa bebeluşului, primordială în amenajarea camerei

Iulian Ghişoiu, directorul BeKid.ro - unul dintre cele mai mari magazine online pentru copii şi bebeluşi din România - afirmă că, înainte de naştere,
majoritatea părinţilor se rezumă să cumpere doar strictul necesar pentru
somnul, igiena şi nutriţia celui mic. “Cele mai frecvent cumpărate produse
pentru nou-născuţi sunt pătuţurile (din lemn sau pliabile), lenjeriile de pat,
saltelele ultra-confortabile pentru coloana fragilă a bebeluşului. De asemenea, igiena copilului este extrem de importantă în primele săptămâni din
viaţă, deoarece sistemul imunitar este încă în formare, iar cădiţele, mesele
de înfăşat şi scutecele sunt printre primele produse pe care le achiziţionează
părinţii înainte de naşterea copilului”, declară directorul BeKid.ro.

Camera copilului de peste 6 luni
După prima jumătate a anului, creierul bebeluşului este precum un “burete” care are nevoie să exploreze şi să se familizarizeze cu toate sunetele, culorile şi mirosurile din camera lui. Totodată, securitatea lui devine
cuvânt de ordin pentru fiecare părinte, deoarece micuţii se vor aventura
în acţiuni care pot deveni periculoase pentru ei. “Odată cu înaintarea în
vârstă, pretenţiile copilului cresc exponenţial. Are nevoie de culori mai
vii pe perete, iar părinţii aleg să împodobească pereţii cu tapeturi în care
apar personaje din desene animate uşor recognoscibile. Are nevoie de
muzică, de sunete, de joacă, iar ideale sunt caruselele muzicale, centrele de activităţi, saltelele de joacă şi alte jucării viu colorate. Protecţia lui este, de asemenea, imperios necesară, iar majoritatea păriniţilor
cumpără ţarcuri, apărătoare pentru priză şi pentru colţuri şi încuietoare
magnetice pentru uşi şi dulapuri. Va avea avea nevoie de fotolii balansoare şi leagăne manuale sau electrice, înălţătoare pentru scaunul din
bucătărie sau scaune pentru măsină, prevăzute cu centură”, explică Iulian Ghişoiu, directorul BeKid.ro - unul dintre cele mai mari magazine
online pentru copii şi bebeluşi din România.
Sandu TUDOR

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ, organizează concurs pentru
ocuparea unor posturi vacante de: INSTRUCTOR EDUCAŢIE
– 1 post la Casa de tip familial din SÂNGEORGIU DE PĂDURE; INSTRUCTOR EDUCAŢIE – 1 post la Casa de tip familial
din ȘINCAI; INSTRUCTOR EDUCAȚIE – 1 post la Casa de
tip familial din TÂRNĂVENI, str. Plevnei nr.3; ADMINISTRATOR – 1 post la Complexul de case de tip familial REGHIN,
PETELEA; ASISTENT SOCIAL – 1 post la Serviciul Evaluare
Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
Condiţii specifice:
INSTRUCTOR EDUCAŢIE: studii medii liceale, absolvite cu
diplomă de bacalaureat, vechimea în muncă/specialitate nu
este necesară;
ADMINISTRATOR: studii medii liceale, absolvite cu diplomă
de bacalaureat, vechime în muncă de minimum 5 ani, cunoștințe operare PC (Word, Excel, Internet);
ASISTENT SOCIAL: studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul
asistenţă socială cu specializarea asistenţă socială, vechimea în muncă/specialitate nu este necesară.
- PROBA SCRISĂ – 17.01.2019, ora 10:00;
- INTERVIU – se va susţine într-un termen de maximum 4
zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz.
- TERMEN DEPUNERE DOSARE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: 10.01.2019, ora 14:00.
Informaţii se pot obţine la telefon: 0265/213512, 211699.
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Amplasare deosebită în jurul unui lac natural

Se va asigura câte un loc de parcare per apartament

Maurer Residence Târgu Mureș – Proiectul rezidențial nr.1 al orașului

CE AR ÎNSEMNA SĂ TRĂIEȘTI ÎN ORAȘUL DIN INTERIORUL ORAȘULUI?

Eduard are 10 ani și îi place să se dea cu trotineta prin cartier
Târgumureşeni, vi se pregătește ceva... nemaipomenit și fără precedent!
Cea mai mare companie de dezvoltare imobiliară din România a lansat
chiar anul acesta proiectul Maurer Residence Târgu Mureș, proiectul
imobiliar nr. 1 al orașului. Cu siguranță că mulți dintre voi s-au gândit
deja cum poate fi viața într-un astfel de cartier nou-nouț. Oare ce va oferi
noul cartier rezidențial tuturor celor care se hotărăsc să facă parte din
noua comunitate? Ca să vă răspundem, vă invităm acum la o plimbare în
cartierul nou construit și vă invităm, totodată, să faceți cunoștință și cu
unul dintre noii locatari, Eduard, care are 10 ani și s-a mutat într-un bloc
nou cu părinții și cu sora mai mică.
„Salut! Sunt Eduard și stau în cartierul Maurer Residence, în blocul B2,
cu mama, tata și cu sora mea. Acum, mă duc după pâine, la magazinul
de la parterul blocului de vizavi, pentru că ieri am uitat să ne luăm din
supermarketul cartierului. În drum spre casă, am să-mi cumpăr și o
prăjiturică din cofetăria mea preferată, care s-a deschis acum câteva
săptămâni și are niște torturi aniversare de-ți vine să le prinzi cu mâna...
Îmi place să mă dau cu trotineta prin cartierul meu. Mă simt în siguranță
aici. Uneori ieșim cu prietenii la lacul de la marginea cartierului. Ne uităm
la pești, ne întâlnim cu colegii de la școală. Și școala mea-i chiar aici,
tot în cartier, așa că mă duc singur și la școală, în fiecare dimineață.
Cred că este o ușurare enormă pentru tati și mami. Să știi că pot să
o duc singur la grădiniță și pe surioara mea, pentru că este numai la
două blocuri distanță, așa că mami și tati nu mai întârzie de la locul de
muncă. Lângă lac, avem o bază sportivă uriașă, unde venim cu tati să
jucăm fotbal și... vrea să mă înscrie și la înot aici! Abia aștept! Știu că
antrenamentele sunt seara și că va trebui să vin acasă și singur, dar nu
mă tem deloc. Sunt camere video peste tot în cartier și cei care stau aici
sunt în siguranță. Îmi place să-i privesc pe cei mari cum joacă fotbal și
tenis. Cartierul nostru este înconjurat de o pistă de bicicletă, unde mai
dăm câte o tură cu prietenii și ne întâlnim cu vecinii care fac jogging
dimineața și seara.
Noi stăm la etajul trei, într-un apartament cu trei camere, la care-mi

Eduard și sora sa - spații verzi, piste de biciclete și alei
place cel mai mult că are două terase. Una din ele o ocup eu cu sora
mea, pentru că ne place să ne jucăm aici. Când strălucește soarele,
tati și mami își beau cafeaua de dimineață pe celălalt balcon. Camerele
noastre sunt așa de mari încât ne jucăm și de-a prinselea în casă.
Să știi că și vecinii noștri sunt foarte de treabă. La etajul nostru, în apartamentul studio, stă un băiat care este deja student la universitate. De
obicei, ajunge acasă cam târziu, probabil are cursuri, dar e foarte de
treabă, l-am lăsat să-mi încerce și trotineta. În vecini, s-a născut și un
bebe. Am fost în vizită la ei! Au două camere și-mi place foarte mult că
au pictat pe perete personaje de desene animate și soarele bate pe peretele camerei copilului tot timpul. La parter, într-un alt apartament studio, stă un domn mai bătrân, cu care ne întâlnim mereu când mergem
la lac și care ne oferă semințe să dăm de mâncare la porumbei. Uneori,
îl ajut la cumpărături.
După ce m-am dat cu bicicleta sau cu trotineta, urc acasă cu liftul. Mă
simt ca un astronaut! Și sistemul de acces în bloc este super modern.
Înainte să ne fi mutat aici, nu am văzut așa lifturi decât în vacanță, în
hoteluri. Acum, pot să-l folosesc în fiecare zi. Și mă bucur și pentru că
o ajută și pe tanti care stă la etajul patru și se deplasează cu scaunul
cu rotile.
Îmi plac foarte mult și sărbătorile din cartier, pentru că se țin evenimente
atât de interesante pentru toți copiii și pentru toate familiile din cartier.
Acum, pot să mă distrez și să mă joc și cu copiii pe care-i văd mai rar,
numai la școală.
Îmi amintesc că mai înainte a fost cam greu pentru părinții mei să mă ducă
la școală. Ne sculam foarte devreme, stăteam în trafic și ajungeam cam
greu acasă, mai ales dacă mai trebuia să facem și cumpărături. A fost atât
de interesant când am ajuns la biroul imobiliar și părinții mei au discutat
cu un agent drăguț, care mi-a oferit bomboane... Ne-am uitat împreună la
planul apartamentului și părinții mei s-au hotărât să se mute aici imediat
ce se construiește blocul. Așteptam deja nerăbdător ziua în care ne putem
muta în noua noastră locuință. Mai nou, pot sta mai mult în pat dimineața

și am scăpat de problemele cu deplasarea, pentru că-i aproape de noi tot
ce ne trebuie și putem petrece mai mult timp împreună.
Când ne-am mutat aici, blocurile erau încă în construcție și priveam
curios cum crește câte unul, ca ciuperca. Mă uitam și la vecini, să văd
ce prieteni noi pot să-mi fac.
Știu că mulți îi zic cartierului nostru „un oraș în oraș”. Chiar așa este!
Și-i văd și pe părinții mei că le place aici și și-au găsit un loc care-i
aproape de toate punctele importante din oraș.
Îmi place foarte mult să stau aici. Îmi iubesc noua locuință și iubesc
lacul, pista de bicicletă, baza sportivă, terenul de joc și școala... toată
comunitatea asta de aici!”
Maurer Residence Târgu Mureș vă oferă un nou stil de viață, transformând zona industrială a fostei fabrici de zahăr într-un mediu
verde și spațios pentru familia lui Eduard și multe alte mii de familii asemănătoare.
Cartierele construite de Maurer Imobiliare nu înseamnă numai niște
conglomerate de blocuri, ci adevărate comunități umane. Succesul întemeietorului firmei, Simon Maurer, se datorează în cea mai mare parte
faptului că, pe lângă calitatea construcțiilor, el pune accentul pe oameni.
Nimic nu dovedește mai bine că ceea ce construiește este o comunitate
adevărată decât faptul că și dl. Maurer stă în cartierul pe care l-a creat,
împreună cu familia sa, și ține legături strânse cu toți locuitorii. Cei care
stau în cartierele Maurer Imobiliare formează o adevărată familie mare.
Dacă vrei să faci parte și Tu din comunitatea Maurer Residence Târgu
Mureș și vrei să stai într-un cartier pe care poți să-l consideri cu adevărat al tău, unde tot ce ai nevoie se află la îndemână și unde toate
apartamentele sunt complet finisate, atunci te așteptăm cu drag la o
discuție în unul din birourile noastre de pe strada Ion Eliade Rădulescu
sau la standul din Promenada Mall. Poți să ne și suni la numărul 0724
341 931 – sau scrie-ne un mesaj la adresa: secretariat.targumures@
maurerimobiliare.ro!

