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Mureș. Oferta pieței imobiliare

Unul dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale din Târgu Mureș este ridicat în 
cartierul Unirii, de Arcoflor Construct. Un complex cu 72 de apartamente 
a fost finalizat anul trecut, iar etapa a II-a, cu 260 de apartamente, 
avansează în ritm alert. Calitatea construcțiilor, frumusețea zonei, 
liniștea și distanța mică față de centrul orașului sunt argumente pentru 
care numeroși mureșeni au ales Unirii Park Residence. 

Unirii Park Residence, 
promisiuni onorate. Cerere 
mare pentru etapa a II-a.

Am încercat, prin fiecare proiect, să realizez mai mult decât succesul economic al unei investiții. Prin 
dezvoltările rezidențiale, începând din 2008, Colors Residence cu cele două etape ale sale, am deschis 
drumul extinderii ariei rezidențiale a orașului, către o zonă ce a devenit astăzi celebră și extrem de căutată, 
atât de către locuitori cât și de către alți investitori. 
Cu Republicii43, voi demonstra cum se face reconversia către rezidențial, a spațiilor de servicii și comerț, ce 
nu își mai au astăzi căutare în acele locații.
Prin investiția aflată în finalizare, clădirea apart-hotel de pe strada Horea, am căutat să dau startul 
reconstrucției clădirilor fără valoare istorică, dar aflate în zonele cele mai expuse din centrul orașului, într-o 
notă arhitecturală corectă, atât ca armonie cu trecutul, cât și ca utilitate în prezent. Despre Cocoșul de Aur, 
clădire preluată după 25 de ani de agresiuni și nepăsare, pot să vă spun, doar, că va fi un exemplu, ce 
sper să fie fidel urmat, a ceea ce înseamnă respectul cu care trebuie tratat trecutul, atât de valoros, al 
acestui minunat oraș. Un oraș care, în fapt, ne prezintă imaginea a ceea ce noi suntem și facem. Un 
oraș aflat acum în profundă criză și față de care avem, astăzi mai mult ca oricând, datoria de a-i reda 
mândria pentru care era invidiat.

Cosmin Pop: fiecare proiect are un mesaj

Maurer Residence Târgu Mureș, 
mai aproape de finalizarea 
primelor apartamente
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În luna august a acestui an, complexul Maurer Residence Târgu 
Mureș a împlinit un an de activitate. Acum un an, primii clienți intrau 
în contact cu filosofia unui nou concept de ansamblu imobiliar, o 
premieră pentru Târgu Mureș. pa
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În luna iulie 2019, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 50.890 
imobile, cu 10.683 mai multe față de luna iunie 2019. Numărul 
caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul 
contractelor de vânzare-cumpărare, la nivel național, în luna iulie 
a acestui an este cu 6.460 mai mare față de perioada similară 
a anului trecut.
Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în luna 
iulie 2019, în București - 8.871, Timiș - 4.974 și Ilfov - 3.822. 
Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă 
sunt Tulcea - 298, Gorj – 297 și Olt - 167.

LA NIVELUL JUDEȚULUI MUREȘ

În luna iulie 2019, în județul Mureș, au fost vândute în total 960 
de imobile (terenuri cu sau fără construcții, apartamente și spații 
cu altă destinație), cu 106 mai multe față de cele 854 imobile 
vândute în iunie 2019.

Numărul imobilelor care au făcut obiectul contractelor de vânzare, 
la nivelul județului Mureș, în luna iulie a acestui an, este cu 67 
mai mare față de perioada similară a anului trecut (893 imobile 
vândute în luna iulie 2018).

La nivel național județul Mureș se situează pe locul 16 ca număr 
total de vânzări de imobile în luna iulie 2019.
Unitățile administrativ-teritoriale (top 5) din județul Mureș cu 
cele mai multe vânzări de imobile, în luna iulie 2019, sunt în 
următoarele:

Numărul terenurilor cu sau fără construcții din intravilan vândute, 
în județul Mureș, în luna iulie 2019, este de 562 terenuri față de 
532 terenuri vândute în luna iulie 2018. Cele mai multe terenuri 
din intravilan au fost vândute în următoarele unități administrativ-
teritoriale (top 5): Târgu Mureș – 97, Sâncraiu de Mureș – 57, 
Reghin – 42, Livezeni – 35, Corunca – 34.

Numărul unităților individuale (U.I.) vândute (apartamente și 
spații cu altă destinație din construcțiile tip condominiu), în 
județul Mureș, în luna iulie 2019, este de 204 U.I. față de 215 
U.I. vândute în luna iulie 2018. 

A consemnat Florin Marcel Sandor

Vânzările de imobile în creștere, cu județul Mureșul 
în prima parte a clasamentului național
Conform datelor furnizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, numărul imobilelor vândute în luna iulie la nivel 
național a fost în creștere față de perioada similară a anului trecut. Județul Mureș s-a situat în același ton, având mai multe tranzacții 
imobiliare în iulie față de perioada similară a anului 2018. Găsiți mai jos o analiză mai detaliată oferită de OCPI Mureș.

Târgu Mureșul de acum 10-15 ani a crescut mult o 
dată cu apariția zonelor rezidențiale, iar localitățile 
limitrofe aproape că au devenit parte a orașului. 
Cu fiecare lună care trece, fluxul de mașini care se 
îndreaptă spre zona centrală a Târgu Mureșului este 
mai mare, iar toți cei care suntem prinși în trafic ne 
întrebăm unde se va ajunge în ritmul acesta. Indiferent 
că intrăm din zona Tudor, din Unirii, Sângeorgiu de 
Mureș sau de pe Gheorghe Doja, aglomerația e tot mai 
mare de la an la an, în special dimineața și la prânz, 
când copiii merg și vin de la școală. Iar numărul de 
locatari din zona limitrofă și implicit al autoturismelor, 
se va mări semnificativ și în perioada următoare.

Ce e de făcut? 
Optimizările accesului spre zonele importante din 
oraș au ajutat și pot ajuta puțin traficul rutier, dar 
nu poți lărgi la nesfârșit drumurile și nici nu ai unde 
să mai faci altele noi.
Centura ocolitoare, mult așteptată și mult amânată, 
va aerisi - când va fi gata - puțin traficul în oraș, 
dar nu suficient. 
Rămâne o singură soluție viabilă, pe termen lung. 
Micșorarea numărului de mașini din trafic la 
orele de vârf, iar aici cheia problemei stă în mâna 
administrației locale.

E nevoie de puțină viziune și de voință. Cu toții 
știm că dimineața între orele 7.30 și 8.30 și în jurul 
orei 14.00, mii de părinți se îndreaptă spre școli și 
licee, aglomerând mult traficul. Nervi, timp piedut. 
Alternativa?
Un transport local civilizat și regândit. Configurația 
orașului s-a schimbat. Rutele autobuzelor de acum 
30 de ani, în apropierea cărora se afla mai toată 
lumea, sunt depășite. Un număr de 10-12 autobuze 
concentrate pe orele de vârf și pe trasee care să preia 
și copiii care nu locuiesc în apropriea actualelor stații, 
ducându-i foarte aproape de școlile și liceele din oraș, 
ar aerisi mult traficul. Multe din autoturismele care 

pleacă, de exemplu, din cartiere noi aflate în Livezeni, 
Corunca, Unirii, Sâncrai, Sângeorgiu (unde s-au mutat 
și se vor muta în special familii tinere), transportând 
1 sau 2 copii, ar circula la ore diferite, nu deodată. 
Un autobuz ocupă mai puțin spațiu în trafic decât 
30-40 de mașini mici. Și, desigur, poluează mai puțin. 
Cu stație aflată la capătul străzii și cu debarcare în 
fața școlii, cu autobuze care să asigure un transport 
civilizat, poate doar copiii de grădiniță și cei din 
clasele a I-a ar mai avea nevoie de mașina familiei, 
pentru a ajunge și veni de la școală. Câteva străzi 
în plus adăugate la trasee și câteva autobuze noi ar 
schimba mult datele problemei. 
Indiferent de opinia celor care conduc orașul, despre 
această propunere, cert este că actualele linii de 
transport în comun sunt, oricum, depășite și trebuie 
regândite. Poate că anunțata venire a autobuzelor 
electrice le va da un imbold celor de la care așteptăm 
viziune și acțiune.

Cum putem avea un Târgu Mureș  
mai puțin aglomerat
După o muncă intensă, de câteva luni, a echipei cotidianului Zi de Zi, aveți în față o nouă ediție specială 
Mureșul Rezidențial. O radiografie a verii imobilare 2019, cu nouăți despre evoluția proiectelor demarate 
în ultimii 2-3 ani, dar și cu proiecte noi. Piața imobiliară mureșeană este în continuare extrem de activă, 
cu cerere mare, atât la case cât și la apartamente. Arhitecții, proiectanții, constructorii și furnizorii de 
materiale de construcții sunt solicitați la cote maxime de ritmul în care cresc proiectele.
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Dezvoltatorul Florin Ștefan, managerul companiei Arcoflor Construct 
a ales Cartierul Unirii pentru realizarea unuia dintre marile proiecte 
rezidențiale ale județului Mureș. A optat pentru o zonă ferită de 
poluare, aproape de natură, dar la numai 4-5 minute de mers cu 
mașina față de centrul orașului. 
Prima etapă a complexului Unirii Park Residence, alcătuită din 6 
imobile cu regim de înălțime P+2 a fost finalizată anul trecut. Toate 
apartamentele de aici sunt locuite, iar spațiile exterioare amenajate.    
Căile de acces și spațiile dintre blocuri au fost asfaltate, iar zonele verzi 
și cele de joacă pentru copii, promise de dezvoltator, au fost realizate.
„Angajamentul nostru a fost să le oferim clienților acel acasă mult 
căutat și considerăm că am reușit. Acum, depinde doar de locatari 
ca mica lor comunitate, să fie tot timpul locul plăcut unde doresc 
să trăiască”, a  spus Florin Ștefan despre prima etapă a proiectului 
Unirii Park Residence. 

Unirii Park Residence II, 
între preferințele mureșenilor 
Lucrările la Unirii Park Residence II,  proiect ce prevede ridicarea a 
16 blocuri au demarat anul trecut și avansează conform planurilor. 
Aproape trei sferturi dintre imobile sunt ridicate, iar spre finalul 
acestui an primii locatari se vor muta în apartamente.
Detalii despre noul complex ne-a oferit dezvoltatorul Florin Ștefan: 
”Unirii Park Residence II este situat între străzile: Hagi Stoian, 
Mărului și Verde. Proiectul nostru este diferit de alte proiecte 
rezidențiale din Târgu Mureș, deoarece este situat într-o zonă 
ferită de aglomerație, pe 35.000 mp de teren.
Un alt criteriu foarte important este suprafața apartamentelor, care 
e mult peste media concurenței. Ca exemplu, 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.
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. ”
Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre Unirii Park Residence 
puteți accesa pagina de Facebook a dezvoltatorului, pagina 
www.arcoflor.ro sau chiar puteți vedea la fața locului cum  arată 
imobilele ridicate de Arcoflor Construct. Conform dezvoltatorului, 
vânzările în noul complex merg foarte bine, fiind deja vândute 
aproximativ 90 % dintre apartamente.
Până la finalul acestui an vor fi predate 100 de apartamente, iar o 
parte dintre noii locatari s-au mutat deja în Unirii Park Residence II.    

A consemnat Florin Marcel Sandor

Unirii Park Residence. Promisiuni onorate. 
Cerere mare pentru etapa a II-a.
Unul dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale din Târgu Mureș este ridicat în cartierul Unirii, de Arcoflor Construct. Un complex cu 72 de 
apartamente a fost finalizat anul trecut, iar etapa a II-a, cu 260 de apartamente, avansează în ritm alert. Calitatea construcțiilor, frumusețea 
zonei, liniștea și distanța mică față de centrul orașului sunt argumente pentru care numeroși mureșeni au ales Unirii Park Residence.

Siguranță, calitate și frumusețe. Acestea ar fi 
cele trei elemente care ne ghidează investiția. 
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. Am adus pe piața imobiliară 
mureșeană un concept modern: un apartament 
sofisticat și spațios, cu un aer metropolitan, 
dar în același timp accesibil ca preț. 

Florin Ștefan

Impresii ale locatarilor 
din Unirii Park Residence
Am ales zona cartierului 
Unirii, deoarece complexul 
este situat aproape de centrul 
orașului și în special pentru că 
este o zonă liniștită! Imobilul 
se află într-o zonă frumoasă, 
cu mult spațiu verde în jur. 
Design-ul apartamentului mi 
se pare genial! Ideea de open 
space, living-bucătărie îți oferă un spațiu deschis, luminos 
și practic, iar geamul din living pe colț totul și mai special. 

Adela Bocskor Morar

Cartierul Unirii se află într-una 
dintre cele mai puțin poluate 
zone ale orașului. Nu există 
fabrici poluante în zonă, iar 
dealurile împădurite sunt 
aproape. A fost unul dintre 
argumentele pentru care am 
ales un apartament în Unirii 
Park Residence. Suntem foarte mulți locatari tineri în complex, 
ceea ce e foarte bine. Despre apartament pot să spun că 
sunt mulțumită, atât în ceea ce privește proiectul, cât și 
realizarea lucrărilor. Mă simt bine aici, deci cu certitudine 
am făcut o alegere bună.

Adriana Ardelean

Detalii despre Unirii Park Residence II
Apartament cu 1 cameră
Suprafață utilă: 40 mp + terasă
Compus din: hol intrare, baie, bucătărie, cămară, living + nișă 
de dormit și balcon/ terasă
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
Apartament cu 3 camere penthouse cu scară interioară
Suprafață utilă: 82 mp + 50 mp terase
Compus din: hol intrare, casa scării, baie, dormitor, dressing, living,
bucătărie, terasă
Nivel 2: hol, dormitor cu baie, dressing și o terasă de 33 mp
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)

În ultima parte a proiectului au fost mărite suprafețele cu 
aproximativ 10 %, cu diferențe de preț nesemnificative 
și, ca noutate de ultimă oră, clienții pot opta și pentru 
PentHouse cu 5 camere.

Predarea apartamentelor:
Exterior finisat complet, izolat cu polistiren de 10 cm și 
decorativă Caparol
La interior: tencuit și gletuit în alb, șape turnate, toate instalațiile 
pe poziție, toate utilitățile individuale și contorizate, ușă intrare, 
centrală și calorifere funcționale
Placare cu granit pe terase și balcoane, inclusiv spațiile comune
Ansamblul dispune de toate utilitățile: canalizare, apă, gaz, 
curent, fibră optică, parcări și căi de acces asfaltate
Accesul în ansamblu se face din trei străzi diferite, ceea ce 
conferă un plus de funcționalitate și evitarea aglomerației
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Petrică Sala și av. Alexandru Șeulean sunt 
mureșeni care dezvoltă complexul Arossa 
Center, poziționat între Piața Trandafirilor și 
strada Poligrafiei din Târgu Mureș. Acesta va 
cuprinde mai multe apartamente, restaurante, 
magazine și zonă de promenadă. 
Complexul rezidențial 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.
Arossa Center 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.
Arossa Center va avea și o parcare subterană 
pe două nivele, cu o capacitate de 35 
autoturisme.

Terasă cu panoramă, 
pentru public
Una dintre piesele de rezistență ale complexului 
va fi terasa de la ultimul nivel, cu acces pentru 
public. Aici va fi amenajată o cafenea cu vedere 
panoramică. Suprafața generoasă, 200 mp, și 
amplasamentul vor fi puncte de atracție pentru toți 
cei care doresc să servească o cafea la înălțime. 

Apartamentele vor avea alocată câte o terasă 
verde pe acoperișul clădirii. 
Echipa Sala Construct a început lucrările la Arossa 
Center în luna ianuarie, iar termenul aproximativ de 
finalizare a complexului este sfârșitul anului 2020.
Accesând pagina web www.arossacenter.ro 
puteți găsi detalii despre tipurile de apartamente, 
o descriere detaliată a acestora, prețuri și condiții 
de vânzare.

Florin Marcel Sandor

Avansează lucrările la Arossa Center, 
complex rezidențial în Piața Trandafirilor
Sala Construct, dezvoltatorul Arossa Center, avansează cu lucrările la cel mai îndrăzneț proiect imobiliar din oraș. Au fost scoase 
la vânzare apartamente, iar primele spații de închiriat vor fi gata în vara anului viitor. La sfârșitul anului 2020 vor fi finalizate și 
apartamentele scoase la vânzare.

”Lucrăm de peste 12 ani la acest proiect. 
A durat mult să putem porni la drum, a 
fost nevoie de foarte multă documentație, 
de multă muncă, dar acum lucrurile merg 
bine. Undeva în iunie, anul viitor, vom preda 
spațiile pentru închiriere, iar pe final de 2020 
vor fi gata apartamentele scoase la vânzare. 
Se interesează mulți de Arossa Center, așa 
că va fi un proiect de succes.

Alexandru Șeulean

”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 la bun sfârșit. 
Cu siguranță va fi unul dintre proiectele 
rezidențiale speciale ale Târgu Mureșului.”

Petrică Sala
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DESCOPERĂ NOUL COMPLEX MODERN 
DE CASE SHAMROCK GARDENS
Shamrock Gardens este un nou concept rezidențial creat ca cea 
mai accesibilă alternativă pentru tine. Situat la aproximativ 10 
minute de centrul orașului, în Sântana de Mureș, este o adevărată 
oază de liniște în inima naturii. Râul Mureș ce curge în apropiere, 
dealurile și peisajul de care este înconjurat completează beneficiile 
oferite de Shamrock Gardens. 

UN STIL DE VIATA SĂNĂTOS 
ȘI AER CURAT
Frecvența anuală dominantă a vântului din direcția Nord, 
Nord-Vest, datorată în mare parte orientării generale a văii 
Mureșului cu lunci largi, facilitează penetrarea curenților de aer 
curat și ozonat, conform studiilor de specialitate efectuate. Să 
locuiești în ansamblul rezidențial Shamrock Gardens înseamnă 

să te bucuri de toate beneficiile unei vieți de calitate și să 
simți aerul proaspăt și curat relaxându-te în grădina proprie. 
Cu o poziționare superbă, departe de zgomotul urban, natura 
te așteaptă într-un cadru propice pentru a-ți plimba câinele, 
a ieși la joacă alături de copii și a avea un stil de viață activ 
și sănătos. 

CALITATE

Design-ul fiecărei locuințe este gândit pentru a o face cât mai 
eficientă pentru tine, maximizând potențialul spațiului în casă și 
afară. Sunt montate cele mai moderne soluții electrice și termice, 
ce ridică standardul calității, și există opțiunea de a instala inclusiv 
panouri solare și pompe de căldură.  
Locuințele sunt construite cu materiale având cea mai 
înaltă certificare a calității, precum Reham Polymers pentru 
ferestre, uși și canalizare, Rockwool, Austrotherm și Ursa 
pentru soluțiile de izolare termică, Lindab pentru colectarea 
și redistribuirea apei de ploaie și Kanuff pentru finisajele 

interioare și exterioare deopotrivă.

POZIȚIONARE
La doar 5 minute de mers pe jos din complexul Shamrock 
Gardens există o stație de autobuz care duce în centrul orașului, 
iar ca alternativă ecologică poți alege să pedalezi pe pista ce 
traversează digul. La o plimbare de doar câteva minute vei 
găsi magazine și brutării, inclusiv Kovacs și Timko, iar la 5-7 
minute de condus se află market-urile, băncile și restaurantele 
din zona Unirii. 

COMUNITATE ȘI SIGURANȚĂ
Shamrock Gardens este un complex cu circuit închis, asigurându-
ți astfel intimitatea, confortul și siguranța. Fiind împrejmuit cu 
gard, accesul se face doar pe la intrarea cu barieră. Ca locuitor 
al complexului, vei deveni membru al Asociației, iar astfel spațiile 
comune vor fi  îngrijite și problemele comunității dezbătute. 

Shamrock Gardens
Un stil de viață sănătos și aer curat

WWW.SHAMROCKGARDENS.RO

ECHIPA
Întregul concept Shamrock Gardens este proiectat la cele mai înalte standarde calitative, bazate pe experiența și practica internațională a echipei. Echipa de profesioniști din Irlanda,  

Marea Britanie, Ungaria și România a venit cu o viziune aparte tocmai pentru ați oferi un nou loc special și de calitate pe care să-l numești acasă.

ANDY BURTON
Investitor

Andrew este implicat 
într-o serie de afaceri  

și organizații 
caritabile din Marea 

Britanie.

ROBERT FARCZADI
Arhitect și Manager  

de Project

Robert este din Mureș și în 
ultimii 15 ani a activat în peste 
100 de proiecte rezidențiale și 

comerciale din România.

DAVID ALDRIDGE
Investitor

David este Directorul 
Grupului DGA,  

o companie de consultanță 
internațională în publicitate 

și programare.

S-P O’MAHONY
Coordonator de Proiect

S-P locuiește în țară încă 
din 1999 și este activ în 

diferite afaceri și ONG-uri 
din România și Ungaria.

MIKE THOMPSON
Investitor

Mike este Directorul 
companiei Anthesis,  

o firmă de consultanță  
în sustenabilitate  
globală din UK.

TIM RAULT-SMITH
Investitor

Tim este Managerul 
echipei Customer Success 
la ForgeRock, o companie 

de identitate digitală  
din San Francisco.
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De un an, echipa Maurer Residence Târgu Mureș 
prezintă cu entuziasm cel mai nou proiect al 
companiei Maurer Imobiliare, al cincilea la nivel 
național, după Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca și 
Constanța. 
Acum un an, în august, Maurer Residence Târgu 
Mureș devenea ACASĂ pentru unsprezece 
familii, care parafau primele documente prin 
care începeau un nou stil de viață și puneau 
bazele unei comunități care urma să crească 
frumos în fiecare zi. Astăzi, visul a peste 200 
de familii prinde contur, iar drumul spre Maurer 
Residence duce ACASĂ.

Complexul de locuințe Maurer Residence Târgu 
Mureș, dezvoltat de compania Maurer Imobiliare, 
a trecut într-o nouă etapă de construcție a 
apartamentelor proiectate să facă parte din unul 
dintre cele mai frumoase ansambluri din oraș. 
În urma unui avans bun al vânzărilor de 
apartamente încă din faza de proiect, s-a 
trecut la construcția blocurilor 3 și 4, conform 
autorizațiilor emise de Primăria Târgu Mureș în 
a doua jumătate a lunii mai. 
Primele două imobile, B1 și B2, a căror 
construcție a început în luna martie, sunt 
în fazele programate, astfel că s-a finalizat 
structura de rezistență la B1 și se continuă cu 
compartimentările apartamentelor, iar la B2 se 
toarnă placa peste parter.

Toate apartamentele vor fi predate finisate la 
cheie, cu toate echipamentele tehnice incluse 
în prețul de vânzare, proprietarul urmând să 
aibă doar grija mobilierului, personalizându-și 
apartamentul așa cum dorește. 
Acest sistem face în prezent diferența între alte 
ansambluri imobiliare scoase la vânzare pe piața 
din Târgu Mureș, ceea ce aduce un surplus 
de calitate și împiedică astfel cheltuirea unei 

importante sume de bani, la care se adaugă 
timp și nervi pentru căutarea unor meseriași. 

Apartamentele construite în cadrul ansamblului 
Maurer Residence Târgu Mureș păstrează 
aceleași standarde de calitate implementate 
de dezvoltatorul Maurer Imobiliare în proiectele 
anterioare. 
Apartamentele se disting prin compartimentarea 
optimă și eficientă a spațiului, camere 
decomandate, cu o structură generoasă și 
suprafețe vitrate ample. 
Fiind orientate spre Est sau Vest, acestea dispun 
de lumină naturală dimineața sau după-amiaza, 
imobilul fiind alcătuit dintr-un sistem termic ce 
conferă un consum redus de energie.
Construcția realizată integral din cărămidă, 
izolația termică exterioară (vată bazaltică 10 
cm) și șapa perlită, stau la baza unui consum 
redus de resurse în întreținerea locuințelor. 
În amenajarea acestora sunt folosite materiale 
și finisaje de înaltă calitate. Iar apartamentele 
se predau finisate la cheie, astfel:
- pereți tencuiți mecanizat, vopsea lavabilă 
albă, instalații și obiecte sanitare, baie utilată, 
instalații electrice, centrală termică și calorifere, 

contorizare separată a consumului de apă, 
energie electrică, gaz, parchet laminat la alegere, 
uși interior și exterior import Germania, tâmplărie 
PVC Barrier și geam termopan Rehau (7 camere 
și 3 foi), gresie și faianță de calitate superioară 
la alegere, balcon cu gresie antiderapantă, 
rezistentă la temperaturi scăzute.

În paralel cu lucrările la B1 și B2, la mijlocul 
lunii iunie, constructorii au demarat lucrările de 
săpături generale pentru fundațiile de la blocurile 
3 și 4, iar stadiul fizic actual este cofrare placă 
peste parter la B3 și, respectiv, turnare placă 
peste parter la B4.

Managementul care asigură dezvoltarea 
complexului imobiliar Maurer Residence, în 
strânsă colaborare cu departamentul de vânzări, 
a pregătit documentațiile pentru imobilele 5 și 6, 
pentru care s-au depus documentele de emitere 
a autorizației de construcție. 
Toate eforturile pe care le depune dezvoltatorul 
se realizează în mare parte cu firme din județul 
Mureș, care au la rândul lor angajați locali, 
cu beneficii importante pentru comunitatea 
târgumureșeană. 

Anul 2020 va aduce pe piața imobiliară din 
Târgu Mureș un nou cartier, care va găzdui 
peste 200 de familii, cu acces destul de facil 
către zone de interes din oraș, fie că este vorba 
de centrul orașului, fie că este vorba de zonă 
de shopping. În plus, grija pentru comunitatea 
formată continuă și după achiziționarea locuinței, 
astfel că se oferă servicii de administrație și 
customer care.
Toate detaliile despre suprafețe, număr de 
camere, planuri tehnice si amenajări interioare, 
pot fi obținute de luni până vineri, și duminică, 
la birourile deschise chiar în zona șantierului, 
pe strada Ion Eliade Rădulescu și la standul din 
incinta Promenada Mall.
Tot aici, reprezentanții Maurer Residence vă oferă 
cele mai potrivite și corecte soluții de finanțare 
pentru apartamentul care să vă împlinească 
poate un vis, acela de a avea o CASĂ.

📌 Birou Vânzări: str Ion Eliade Rădulescu 
📌 Stand Maurer Residence – incinta Mureș Mall
🏗 Str. Ion Eliade Rădulescu 
📞 0724 341 931
🌐 www.maurer-residence-targumures.ro

Maurer Residence Târgu Mureș – mai aproape 
de finalizarea primelor apartamente
În luna august a acestui an, complexul Maurer Residence Târgu Mureș a împlinit un an de activitate. Acum un an, 
primii clienți intrau în contact cu filosofia unui nou concept de ansamblu imobiliar, o premieră pentru Târgu Mureș.
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Firma Negro Construct a luat naștere în anul 
2006. Este singura afacere de tip familial din 
Târgu Mureș, specializată în comercializarea de 
materiale și finisaje interioare și exterioare, care a 
rezistat cu  succes. De-a lungul celor treisprezece 
ani de activitate, societatea a trecut printr-un 
proces continuu de reinventare, adaptându-se 
permanent cerințelor și nevoilor clienților.

O vizită la Showroom
De cum pășești pragul showroom-ului situat în 
Târgu Mureș, pe Strada Cuza Vodă, nr. 24-26, 
ți se relevă un microunivers ce te incită la o 
multitudine de idei pentru remodelarea locuinței, 
a locului în care muncești sau a celui de relaxare. 
Un microunivers în care tehnologia și designul se 
completează armonios, oferindu-ți opțiuni pentru 
a-ți transforma habitatul într-un spațiu perfect 
funcțional, adaptat oricăror nevoi.
Când vine vorba de amenajări interioare, 
majoritatea firmelor oferă doar produse, însă 
staff-ul firmei Negro Construct se gândește 
la întregul proces, acordând atenție cuvenită 
fiecărei etape: proiectarea inspirată a soluției 
adecvate contextului, precum și  procurarea - în 
condiții competitive - a materialelor și obiectelor 
de design necesare. 
Colaborarea companiei cu furnizori de top din 
întreaga lume asigură o permanentă aliniere la 
tendințele globale în amenajări interioare.
Chiar dacă lucrează cu societăți dezvoltatoare 
imobiliare cunoscute în județul Mureș (Maurer 
Imobiliare, Romur și Alfa Construct, spre 
exemplu), cărora le furnizează materiale de 
finisaje și produse de marcă pentru amenajări, 
un procent de circa 80% din totalul clienților 
firmei este reprezentat de persoane fizice, în 
zona proiectelor rezidențiale. Persoanele fizice 
asigură constanta, în ceea ce privește vânzările 
pe care le are magazinul.
O vizită la Showroom-ul Negro Construct îți 
depășește dimensiunea experiențelor similare. 
Este o incursiune într-un spațiu cu valențe 
multiple, unde arta se află în elementul ei, iar 
clienții și profesioniștii în amenajări au ce să vadă.

Ce produse, materiale 
și mărfuri te așteaptă?
În ierarhia mărfurilor diversificate pe care le 
descoperi aici se numără o paletă largă de 
materiale pentru finisaje, produse sanitare și 
spa, mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni.
Poți găsi în showroom, în zone migălos 
compartimentate, o multitudine de produse 
realizate de firme cunoscute în domeniul 
amenajărilor. Iată o mică parte din oferta actuală 
a companiei:
- gresie și faianță, klinker, mozaic, parchet, deck, 
vopsele de design, placări piscine, placări speciale; 
mobilier baie, mobilier bucătărie, mobilier grădină, 
mobilier divers; accesorii baie, baterii sanitare, 
cabine de duș, căzi de baie, instalații sanitare, 
obiecte sanitare, radiatoare, rigole duș, saună și 
hammam; corpuri de iluminat, mochetă, tapet; 
încălzire în pardosea, șemineu etc.
Showroom-ul pune la dispoziție produse 
fabricate de branduri de lux, dar și de mărci 
accesibile, pentru orice buget. 

Pe lângă produsele foarte cunoscute, renumitul 
brand Roberto Cavalli produce una dintre cele 
mai luxoase gresii de pe piață la momentul 
actual, în diferite paterne și design-uri. Firma 
Negro Construct este unicul dealer oficial al 
brandului Roberto Cavalli, în România.
Toate materialele firmei destinate amenajărilor 
sunt importate direct din fabricile producătoare, 
nu de la distribuitori. Garanția este asigurată doar 
în contextul montajului făcut de firme specializate 
în domeniul corespondent produsului.

Servicii gratuite - 
un plus de atractivitate
Cu toate că pot părea simple, este posibil ca 
amenajarea și finisarea locuinței să-ți dea mai 
multe bătăi de cap decât te-ai aștepta. De 
cele mai multe ori, vrem să ne aranjăm singuri 
locuința sau apelăm la diferiți meșteri pentru 
executarea amenajărilor interioare ori exterioare. 
Însă, aproape tot de atâtea ori, lucrările lasă de 
dorit. Sunt de o calitate slabă și au o durată de 
viață scurtă. Lipsa experienței și timpul pe care 
trebuie să-l alocăm acestor lucrări generează, 
în multe circumstanțe, stres, frustrări, rezultate 
nedorite.
Pentru a veni în întâmpinarea unor astfel de 
dificultăți, echipa Negro Construct a pus la punct 
un program de consiliere gratuită, prin care 
caută să îți ofere soluția corectă la problema 
cu care te confrunți.

La fel de importante sunt serviciile gratuite de 
proiectare 3D, complete, pentru baie și mobilă 
de bucătărie.

Oferta, adaptabilă 
fiecărui buget
Piața amenajărilor interioare se împarte în 
două mari categorii: piața produselor de lux - la 
îndemâna persoanelor cu o putere financiară mai 
ridicată - și piața produselor accesibile tuturor 
categoriilor sociale.
La Showroom-ul Negro Construct clienții găsesc 
produse de calitate, la prețuri mai mici sau 
mai mari, adaptate posibilităților de a investi 
ale fiecărui client. În viziunea companiei, ”O 
amenajare inteligentă este o amenajare de 
excepție, prin design și  calitate, obținută 
la un cost surprinzător de accesibil. Totuși, 
indiferent cât de redusă se dorește a fi  investiția, 
criteriul valorii trebuie să primeze, prin alocarea 
inteligentă a resurselor”.

Viitorul se construiește 
în fiecare zi
După 13 ani, firma Negro Construct se află pe un 
trend constant ascendent. Succesul  companiei 
se datorează eforturilor de zi cu zi, pentru a fi 
dusă la îndeplinire misiunea firmei: aceea de 
a pune la dispoziția clienților o ofertă vastă 

de produse pentru amenajări interioare sau 
exterioare, superioare calitativ, în trend cu 
cerințele actuale ale pieței de profil.
Negro Construct înseamnă specialiști, înseamnă 
viziune și muncă, dar mai ales înseamnă mult 
suflet. Este constituită dintr-o echipă de oameni 
dedicați și creativi, pentru care fiecare vânzare 
a unui produs înseamnă câștigarea unui prieten 
al ideii de frumos, în forma lui personalizată.
Acum că ți-am oferit încă o opțiune care te 
ajută să îți amenajezi locuința, poți face noi pași 
spre apartamentul sau spre casa mult visată. 
Te-ai decis?
Vino să cunoști specialiștii de la Negro Construct! 
Te așteaptă în showroom-ul de pe Strada Cuza 
Vodă 24-26, pentru a-ți oferi produse de calitate 
și - gratuit - consiliere și proiectare 3D.

Ioan SANDOR

Branduri de renume 
la Negro Contruct
PLACĂRI CERAMICE: Roberto Cavalli, 
Cercom, Marazzi, IMOLA, CERDOMUS etc.

ROBINETĂRIE (BATERII): EFFEPI, 
TREMME, REITANO, Grohe, DPM 
Electronics etc.

PARCHET: Aliparquets,TAVAR, Meister

MOBILIER BUCĂTĂRII: VAMA CUCINE, 
Pyramis, Franke, Smeg

ACCESORIZĂRI BĂI: SAN SWISS, 
RADAWAY, Boxdocce, Treesse, Geberit, 
Olympia, Artceram, GSG, GALASSIA, 
Gaia, TECE, Stilhaus, IO BAGNO etc.

Toate brandurile se regăsesc și pot 
vizualizate pe pagina web a companiei.

Câteva proiecte realizate și finalizate, cu materiale de finisaj furnizate - 
PARȚIAL sau în TOTALITATE – de compania NEGRO CONSTRUCT:

• TVR Târgu Mureș • Complexul de Agrement „Weekend” • UMFST Târgu Mureș 
• Go Kart • Scarlet • Hotel Fabesca – Sovata • Danubius - Centrul Spa • Spital Nova Vita • 
Spital Galenus • Bloc locuințe (Spital Regina Maria) • AAGES • Gedeon Richter 
• Fuchs - Fabrica de Condimente • Indlacto • Mirtatod (Telemeaua de Ibănești) 
• Bazinele de apă sărată Praid • Miele Feldioara (Electrocasnice de Lux) • Promenada Mall • 
Auchan • Hervis • Hotel Tempo • Peștișorul de Aur (Darina) • Acta Residence 
• Color Residence • Citadela Residence • Ford-Showroom • Kia-Showroom 
• Citroen-Showroom • Central Residence • Teatrul Național Târgu Mureș • Ansamblul 
Artistic „Mureșul” • Bistro Theatre • Zambara Club.

Lista ar putea continua, cu peste 6.000 de clienți deserviți de la debutul existenței acestei firme.

NEGRO CONSTRUCT, ORIUNDE ÎN ȚARĂ! 

MATERIALE ȘI FINISAJE INTERIOARE / EXTERIOARE.

Negro Construct - o lume a soluțiilor în amenajări
Trăim și ne desfășurăm activitatea, în cea mai mare parte a vieții, în spații interioare. De aceea, amenajarea zonei în care locuim sau 
muncim ar trebui să ne confere o stare de siguranță, de confort, să ne protejeze sănătatea și - de ce nu - să ne reflecte personalitatea. 
Funcționalitatea, aspectul și durabilitatea sunt atribute importante atunci când investim în locuință, în sediul biroului sau a altor 
spații în care activăm. Tocmai de aceea este important să facem alegeri potrivite, care îmbină cu succes cele trei elemente definitorii.

Showroom Negro Construct:
Str. Cuza Vodă, nr. 24-26, Târgu Mureș, 
Județul Mureș

Telefon: 0265-259.215 

Mobil: 0752-242.998

e-mail: negro.construct@yahoo.com, 
comenzi@negroconstruct.ro 

Web: http://www.negroconstruct.ro/
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Pe scurt, proiectul Casa Galbenă Residence, 
amplasat în cartierul Unirii, va cuprinde în total 
5 blocuri P+3+ Penthouse, cu locuri de parcare 
generoase, 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 una, două și trei 
camere, în suprafață utilă cuprinsă între 57-
87 mp + terase între 13-24 mp. La parter, 
datorită accesului principal, este prevăzut 
și un apartament cu o cameră, în fiecare 
bloc. Este un tip de apartament cu spațiu 
generos, de 52 mp, care se pretează pentru 
o familie în vârstă sau sau pentru una tânără, 
la început de drum.
Fiind concepute cu camere mari și terase 
generoase, apartamentele conferă spații 
luminoase și natural iluminate.

Apartamentele vor fi predate în stadiul 
semifinisat având:
- pereți interiori tencuiti și finisați;
- pardoseli pregătite pentru finisajul final;
- uși de intrare marca DRE, Polonia;
- tâmplărie PVC Salamander 5 camere + 3 
rânduri de sticlă;
- instalații electrice; 
- instalație de încălzire și apă-canal, cu centrală 
termică individuală pe gaz în condensație, 
inclusiv radiatoare;
- balcoane placate cu gresie de exterior;
- izolație interioară peste placă, cu polistiren;
- toate utilitățile sunt contorizate individual, în 
exteriorul apartamentelor.
Structura de rezistență a ansamblului rezidențial 
este din beton armat, având la exterior pereți din 
cărămidă de 30 cm grosime, la care se adaugă 
izolația de polistiren de 10 cm grosime.
Ansamblul va mai avea, de asemenea: 
tâmplărie cu feronerie de calitate superioară; 
placaj ceramic în casa scării; terase finisate 
cu gresie de exterior antiderepantă; granit de 
trafic intens la casa scării și holul de acces 
în imobil; trotuar perimetral al blocului placat 
cu dale prefabricate; spații verzi cu plante 
ornamentale de exterior și gazon; structura 
de rezistență - fundații, structura în cadre și 
planșee tip dală din beton armat; spații comune 
finisate complet; 
Băile au o suprafață generoasă, de peste 5,7 
mp, cu posibilități de vană pe colț, rezervor wc 
încastrat, bideu.
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 a inundării de la un vecin la altul, sau 
disconfortul creat când este înlocuită o țeavă. 
Plata pentru achiziționarea unuia sau mai 

multor apartamente în Ansamblul Casa 
Galbenă se poate face: numerar sau prin 
transfer bancar; credite tip „Prima Casă” 

sau credite imobiliare și ipotecare.

A consemnat Florin M. Sandor

Vești bune despre Casa Galbenă Residence!
Un magazin Penny Market va fi deschis în complex.
Demarat în vara anului trecut, proiectul rezidențial Casa Galbenă, din Cartierul Unirii, se derulează conform planului.  Primele două 
blocuri au fost ridicate, iar o veste foarte bună este semnarea contractului cu Penny Market, care va avea un magazin în complex.

”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 fie amenajate, de exemplu: un 
salon de frizerie-cosmetică, un cabinet stomatologic, magazine top 
shop etc. În acest sens, ne face plăcere să anunțăm că am semnat 
un contract cu Penny Market, care va avea un magazin în complexul 
Casa Galbenă Residence. Deschiderea magazinului Penny Market, 
prevăzută pentru luna aprilie 2020, va aduce un avantaj suplimentar 
în ceea ce privește confortul locatarilor din zonă, prin proximitatea 
pe care le-o oferă magazinul.”

Iustinian Rus
Manager Proiect Casa Galbenă Residence

Casa Galbenă Residence – 
repere principale
Amplasat la 3 km de centrul Târgu Mureșului
Număr total de apartamente: 82
Număr total de blocuri în proiect: 5 blocuri P+3+Penthouse
Pereți din cărămidă de 30 cm grosime + izolație polistiren 10 cm
Tâmplărie PVC 5 camere
Geam triplustratificat
Spații verzi 
Locuri de joacă pentru copii
Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0720529509
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Proiectul Rezidențial  Margaretelor 17  este situat 
în cartierul Aleea Carpați, una dintre cele mai 
liniștite și frumoase zone ale Târgu Mureșului. 
Distanța mică față de centrul orașului, Complexul 
de Agrement și Sport Mureșul (Weekend) sau 
UMFST, plasează Aleea Carpați  în topul celor 
mai dorite cartiere ale orașului.
Aici a ales investitorul,  ODBC CONS SRL, să 
ridice un imobil care să mulțumească și cele 
mai exigente gusturi.  
Proiectul Rezidențial  Margaretelor17  va 
fi o clădire modernă dispusă pe 6 nivele: 
Demisol (parcări subterane) +P+3E +Etaj 
retras. Disponibile pentru vânzare  vor fi 22 de 
apartamente de 2 și 3 camere, cu  suprafațe  
între 50 și 80 mp. 
Pentru a le putea oferi locatarilor un mediu de 
viață cât mai confortabil, dezvoltatorul a ales 
să echipeze imobilul cu materiale de top. Spre 
exemplu, tâmplăria termoizolantă, cu o culoare 
specială Quartz Grau va fi produsă și montată de 
firma mureșeană Ferestre Partner, recunoscută 
pentru produsele și serviciile de calitate pe care 
le oferă. La cerere ferestrele vor putea fi echipate, 
de aceeași companie, cu sisteme de umbrire sau 
antiinsecte, de ultimă generație.
La intrarea în imobil vor fi construite rampe 
care să permită accesul facil al persoanelor cu 
dizabilități și al copiilor mici, care au nevoie de 
cărucioare. Același lucru este valabil și pentru 

liftul care va echipa imobilul.    
Tot la capitolul confort e de amintit sistemul 
de încălzire în pardoseală, care va echipa 
apartamentele, echiparea teraselor cu gresie 
antiderapantă  sau dotarea interfoanelor și cu 
sistem video.
”Știm că această zonă este foarte apreciată de cei 
care caută o locuință. Am considerat că pentru un 

asemenea loc este nevoie de un proiect deosebit, 
care să beneficieze de cele mai bune dotări. În 
această idee am ales echipamente de calitate 
și companii care să execute servicii la un nivel 
superior. Ne-am propus să ridicăm standardele 
de calitate în ceea ce înseamnă proiectele 
rezidențiale din Târgu Mureș. După finalizarea 
actualului proiect, avem în vedere și alte investiții 

în domeniul rezidențial”, ne-au spus investitorii. 
Apartamentele proiectului rezidențial  Margaretelor 
17 vor fi predate  în stadiu semifinisat, urmând 
să fie finalizate în iunie 2020.
Cei care doresc să afle mai multe detalii, pot 
contacta compania Imobil Star Consulting. 

Florin Marcel SANDOR

Caracteristicile proiectului
- structura de rezistență a clădirii este din fundații din beton armat, cu stâlpi și diafragme din 

beton armat, ceea ce permite o compartimentare interioară mai facilă, planșeu tip “dală”
- pereții exteriori și despărțitori între apartamente sunt din cărămidă Cemacon Evoceramic 29
- termosistem exterior, cu grosime de 10 cm, polistiren expandat EPS cu densitate 100
- pereții despărțitori în apartamente sunt din cărămidă Cemacon evoceramic NF 12
- tâmplărie profil PVC Salamander bluEvolution 82, cu 3 garnituri de etanșare și sticlă Planistar 

SUN, echipată cu distanțier temic DuraTherm 
- ușă de intrare metalică, placată cu furnir
- pereții interiori vor fi tencuiți, gletuiți și vopsiți în primul strat de lavabilă, de culoare albă
- centrală termică în condensație 
- încălzirea apartamentelor este realizată prin sistem de încălzire în pardoseală 
- instalație de curent electric și curenți slabi (interfon, internet, cablu TV), pe poziții 
- terase placate cu gresie antiderapantă 
- sistem video-interfon
- lift de capacitate – 6 persoane

Margaretelor 17  
Proiect Rezidențial de top în Aleea Carpați
O noutate importantă pe piața imobiliară din Târgu Mureș este Margaretelor17 Residence. Atât locația, cât și materialele de calitate 
folosite la construcție și amenajări  plasează proiectul dezvoltat de ODBC CONS SRL în topul obiectivelor imobiliare din județ.
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Faptul că Green Residence a fost vândut aproape 
integral spune totul despre calitatea proiectului 
și seriozitatea dezvoltatorului. 
Pentru cei care cunosc mai puțin proiectul ar 
fi de amintit că Green Residence Tudor este 
un ansamblu de peste 180 de apartamente, 
construit pe un teren de 6.918 mp.
Este un complex de două blocuri în regim P+10, 
construite la ieșirea din Târgu-Mureș spre Livezeni, 
într-una din cele mai căutate zone rezidențiale, 
datorită combinației perfecte dintre caracterul 
practic al locuirii în zona urbană și vecinătatea 
pădurii, cu liniște și mult spațiu verde. 
Locația este ideală pentru mai multe tipuri de 
potențiali clienți, datorită amplasării în apropierea 
unor obiective de interes general. Green 
Residence se află la câteva minute de mers pe 
jos de supermarket-uri, facultăti, școli, grădinițe, 
un complex sportiv, stații de autobuz, dar și de 

una din cele mai apreciate zone verzi împădurite 
ale orașului. Totul, cu acces direct din șoseaua 
principală, printr-un drum de legătură amenajat. 
Această zonă este în plină dezvoltare, nemaivorbind 
de faptul că foarte aproape se construiește acum 
Megamall-ul din cartierul Tudor.

Amenajarea,  
alegerea clientului
Pentru că nevoile clienților în materie de finisaje 
nu pot fi întru totul previzionate, apartamentele 
sunt predate semifinisate. Rețeta pare că a 
prins extraordinar de bine la cumpărători, 
spune Szidónia Székely, manager de proiect și 
vânzări: „apartamentele care deja sunt  finisate  
și locuite, sunt splendide. Nu putem să nu ne 
minunăm zilnic de fiecare detaliu de amenajare, 
care este special și unic în felul lui și reflectă 
personalitatea proprietarilor. Primul Imobil a fost 
predat locatarilor la începutul anului 2019 și am 
ajuns rapid la o rată de prevânzare de peste 99% 
la cel de al doilea imobil!”

Interes pentru locuințe noi
Piața rezidențială a devenit în ultimul an principala 
atracție a celor interesați de achiziționarea 
unei locuințe. Și este lesne de înțeles de ce. 
Mentalitatea și exigențele s-au schimbat, așa 
că cei interesați încep să se reorienteze și să nu 

mai investească în apartamente vechi, uneori de 
peste 50 de ani, ce necesită renovare, când pot 
să-și achiziționeze la același preț un apartament 
într-un imobil nou.
„Cererea mare ne-a surprins și pe noi. Credem 
că se datorează succesului repurtat de primul 
imobil finalizat, unde am avut feedback-uri multe 
și pozitive. Le mulțumim și pe această cale 
celor care ne-au recomandat!”,  ne povestește 
Szidónia Székely.
La rândul lui, Bernát Nyulas, manager general 
Fomco Imobiliare SRL, a explicat succesul 
proiectelor: „Mizăm pe calitate și prețuri corecte, 
așa că ambele proiecte au fost vândute în 
proporție de 99%. Asta ne-a arătat că există un 
interes ridicat pentru apartamente noi, construite 
la standarde înalte de calitate, așa că există 
posibilitatea de a demara și alte proiecte”.
În momentul de față, în Green Residence mai 

sunt disponibile ultimele 4 apartamente de 1 
cameră, în cel de-al doilea imobil.
Există o posibilitate foarte mare ca dezvoltatorul 
Fomco Imobiliare să continue acest proiect 
frumos și ambițios. Date mai concrete vor fi 
dezvăluite în viitorul apropriat!
Dezvoltatorul vă invită să urmăriți evoluția 
proiectelor existente, precum și cele de viitor, 
pe pagina de Facebook „Green Residence_
Targu Mures, precum și pe pagina web www.
apartamentemures.ro.
Iar pentru ca să vă convingeți, cereți acum o 
prezentare. Reprezentanții Fomco Imobiliare vă 
răspund la numărul de telefon 0726-136.653, și 
vă pot programa pentru o vizită la fața locului. 
La Green Residence calitatea a făcut și va face 
diferența! 

Florin Marcel Sandor

Green Residence Tudor! 
Două imobile finalizate. Feedbackuri peste așteptări!
Dezvoltatorul Fomco Imobiliare, parte din Grupul de firme Fomco, a intrat puternic pe piața imobiliară, cu trei proiecte de succes.  
Green Residence Tudor este ultimul din cele 3 proiecte finalizate. Doar câteva apartamente mai sunt disponibile în acest moment. 

Cu un sistem de vânzări foarte bine 
pus la punct, cu proprietăți verificate 
și evaluate corect, Remax Prestige 
Târgu Mureș promite să fie partenerul 
principal al târgumureșenilor atunci 
când vine vorba de tranzacții 
imobiliare.

Practic, orice cumpărător are 0 costuri 
atunci când vrea să cumpere sau să 
închirieze. Cât privește vânzătorul, 
acesta are parte de promovare globală 
pe toată rețeaua Remax, pe portalurile 
cunoscute din România, dar și off-line. 

Practic, Remax Prestige este singura 
agenție imobiliară din Mureș care 
promovează proprietățile și peste 
hotare. 

Mai mult decât atât, vânzătorul este 
informat permanent cu privire la 
stadiul tranzacției, prețul zonei sau 
interesul cumpărătorilor. 

Puterea agenției este dată de agenți. 

Remax Prestige Imobiliare are în 
momentul de față 6 agenți imobiliari, 
asociați,  însă acesta este doar 
începutul. Până la sfârșitul acestui an, 
managementul agenției își propune 
să recruteze 10 agenți, urmând să 
dubleze numărul la finele anului 2020.

Intrată pe piață la începutul lunii iunie a acestui an, agenția 
imobiliară Remax Prestige Târgu Mureș, parte a francizei nr.1  

în lume s-a făcut repede remarcată.
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Construirea ansamblului Labradors Residence a 
început în 2018, într-o zonă liniștită, departe de 
zonele industriale poluante ale Târgu Mureșului, 
pe drumul Tofalăului, pe partea stângă, 
aproape de fosta pârtie de schi. În această nouă 
etapă proiectul prevede construcția primei vile 
cu 8 apartamente de lux, spațioase, predate la 
stadiul de semifinisat sau finisat, după cum își 
dorește clientul.
Vor exista două astfel de vile, cu locuințe colective 
– parter + 2 etaje + etaj retras, în care vor fi 
8 locuințe/vilă, iar la parter o zonă comercială 
(cabinet medical, farmacie, alimentară, cafenea, 
after school etc.). Pe cele 2 etaje vor fi construite 
6 locuințe: 
- 2 dotate cu câte 2 camere, bucătărie, baie, 
dressing, cămară -  în suprafață de 82 mp, la 
care se adaugă o terasă  de 12 mp; 
- 2 dotate cu câte 3 camere, bucătărie, 2 băi, 
dressing - în suprafață de 106 mp, la care se 
adaugă o terasă de 12 mp;
- 2 dotate 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 foarte generoase.
INEDIT – ascensor exterior panoramic! 

Curte cu piscină, grătar 
și stație de încărcare 
mașini electrice
Locatarii vor putea accesa spațiile verzi din cartier, 
în suprafață totală de aproximativ 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.
Vila oferă, de asemenea, locatarilor, o curte 
dotată cu spații amenajate, unde se poate face 
un grătar sau un gulyas la ceaun, stație de 
încărcare automobile electrice.
Zonele verzi și cele comune vor fi în administrarea 
asociației de locatari, pentru a putea fi păstare 
îngrijite.
Vila prezintă la parter spații comerciale și are 
două etaje cu câte 3 apartamente pe nivel și 
un etaj retras, unde vor exista 2 penthouse-uri. 

Dotări: 
- cărămidă Porotherm și termoizolație din vată 
minerală; 
- pereți interiori din cărămidă;
- ușă intrare metalică;
- pereți vopsiți în alb;
- instalație electrică/date și cablu TV, prize și 
întrerupătoare;

- instalație de încălzire și apă-canal, cu centrală 
termică individuală pe gaz în condensație 
Viessmann/Vaillant; 
- obiecte sanitare în băi;
- pardoseală pregătită pentru montajul finisajului/
la cerere se poate executa finisajul;
- tâmplărie termopan clasa A, geam triplu 
stratificat, ce conferă iluminarea naturală, de 
excepție;
- bucătărie tip open-space sau închisă, după 
dorința clientului; 
- zone de depozitare - cămară, dressing;
- balcoane placate cu gresie de exterior;
- sistem de supraveghere a perimetrului clădirii, 
acces în imobil pe bază de cartelă;

Apartamentul compus din 2 camere va avea o 
suprafață construită de aproximativ 80 mp, iar cele 
cu 3 camere se vor desfășura 106 mp sau 119 mp.
Inclus în preț va fi un loc de parcare. Pentru cine 
dorește să aibă și al doilea loc de parcare acest 
lucru este posibil, contra cost.

A consemnat Florin Marcel SANDOR

„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. Legat de conceptul de 
vilă, sperăm și vizăm o comunitate mică, 
unită, cu oameni care să se simtă împreună 
ca o mare familie.
Aspectul la care am insistat în proiectare 
este ca aceste locuințe să aibă o iluminare 
naturală de excepție și toate băile să aibă 
ventilație naturală, adică ferestre în loc de 
sistemul de ventilare.
Legat de condițiile de plată, avem următoarea 
opțiune:  30% avans la încheierea contractului, 
40% la finalizarea “la roșu” a structurii și 
restul de 30% la recepția apartamentului. 
Pentru cei care preferă să achite integral 
locuința la semnarea contractului, avem 
pregătite discount-uri atrăgătoare”.

Cristina Curtifan
Manager proiect

Labradors Residence, 
vile cu apartamente de lux, în etapa a II-a
Labradors Residence face un nou pas în realizarea proiectului cu acest nume, demarat anul trecut în Sângeorgiu 
de Mureș. Proiectul prevede, în etapa a II-a, construcția a două vile cu câte  8 apartamente de lux.
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Spații comerciale și apartamente moderne by 
URBAN R1 – proiect imobilar pe strada Gheorghe Doja

Strada Gheorghe Doja din Târgu Mureș este situată într-o zonă a orașului cu puternice accente de dezvoltare imobiliară. Proiecte 
mixte de clădiri business și locuințe moderne dau tonul dezvoltării uneia dintre cele mai importante străzi din Târgu Mureș. În acest 
sens, un proiect care merită atenția celor interesați de oferta mobiliară a orașului este dezvoltat de compania Bostan Junior. 

Spații comerciale la parter, birouri și apartamente cu 1, 2, 3 
camere – vânzare și închiriere direct de la dezvoltator - așa ar suna 
pe scurt propunerea noului proiect al companiei Bostan Junior. 
URBAN R1, cum a fost denumit obiectivul imobiliar, este situat 
pe E60, strada Gheorghe Doja, la intersecția cu Str. Islazului, cu 
acces și din Str. Rozmarinului.
Poziționată chiar în centrul cartierului Mureșeni, această clădire 
P+6 va avea la parter spații comerciale disponibile pentru 
închiriere, la etajul 1 birouri, iar etajele 2-6 vor fi rezervate 
apartamentelor de 1-3 camere.

Beneficii enunțate de dezvoltator: 
- amplasarea în mijlocul unui cartier de locuințe care dispune 
de parc de joacă pentru copii, magazine, bănci, școli, stații de 
autobuz și multe altele;
- parcare în incinta curții, dar și în lateral, în fața și în spatele 
clădirii, un total de 35 locuri de parcare 
- acces la clădire de pe 3 străzi: Str. Gh. Doja, Str. Izlazului, Str. 
Rozmarinului; 
- locuri de aprovizionare special amenajate, cu intrări diferite, 
pentru spațiile comerciale;
- aproape de complexul de shopping Promenada Mall;
- poziție centrală, sudică, încăperi luminoase; 
- arhitectură modernă, cu spații adaptate stilului de viață modern; 
- nivel foarte scăzut al zgomotului stradal, grație ferestrelor de 
înaltă calitate cu 3 sticle; 
- ferestre de calitate, cu un coeficient termic superior;
- terase generoase la fiecare apartament;
- apartamente mari, cu tavan înalt, disponibile la stadiul semifinisat 
sau la cheie;
- apartamente tip penthouse la ultimul etaj, cu terase generoase 
și panoramă deosebită;
- reduceri considerabile, pentru plata în avans;
- prețul aproximativ al apartamentelor este de 750-850 eur/mp 

Termene de execuție 
și garanții speciale:
Lucrările la proiectul URBAN R1 vor fi demarate în această toamnă 
și vor fi finalizate în decembrie 2020, cu predare finală a actelor 
în primăvara anului următor. 

La capitolul garanții există și posibilitatea de a renunța la 
achiziționarea apartamentului și după cumpărare. Puteți primi 
toți banii înapoi dacă apartamentul rezervat de un client va fi 
vândut către un terț, sau în cel mult 6 luni de la achiziționare. 

M22- cartierul Unirii, 
Str. Mărului, Târgu Mureș
Tot în portofoliul companiei Bostan Junior se află și proiectul 
M22. Este vorba despre un ansamblu de locuințe situat pe Str. 
Mărului, nr. 22 A. Complexul cuprinde apartamente semifinisate, 
cu două și trei camere, construite într-o clădire modernă tip P+2.

Terenul care deservește imobilul are o suprafață totală de 3.832 
mp și se află într-o zonă însorită, cu o priveliște deosebită asupra 
orașului.
Avantaje:
- parcări private pe o suprafață de 2.000 mp;
- un loc de parcare/apartament GRATUIT;
- curte închisă, cu spațiu verde;
- zonă liniștită de case noi, ferită de agitația orașului, dar cu acces 
ușor către centrul Târgu Mureșului;
- priveliște panoramică asupra orașului;
- drum public asfaltat, de 10 m lățime;
- stații de autobuz în apropiere;
- geamuri termopan cu 3 sticle.

Materiale premium
Materialele folosite pentru construcția de apartamente noi sunt din 
gama premium: izolație exterioară termică - 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.  Apartamentele sunt eficiente din punct de 
vedere energetic. Izolațiile de bună calitate și utilizarea de tehnologii 
noi garantează un consum scăzut de energie electrică și termică.

Termen de predare martie-aprilie 
2020. Disponibilități 
În momentul de față, în complexul  M22 mai sunt disponibile 
pentru vânzare doar două  apartamente cu două camere și 4 
apartamente cu 3 camere. 
La un preț de vânzare de aproximativ 540 eur/mp construit + TVA 
5%, costul apartamentelor de pe Strada Mărului sunt la nivelul 
celor mai mici prețuri de pe piață. 
Având o suprafață generoasă, apartamentele cu 3 camere 
pot fi ușor transformate în locuințe cu 4 camere, printr-o 
recompartimentare a antreului, holului, livingului și bucătăriei.
Având ca moto ”calitatea se vede, nu se povestește”, dezvoltatorul 
– compania Bostan Junior – vă invită să vizitați obiectivul, pentru 
a putea lua cea mai bună decizie.
Găsiți prețuri și planurile apartamentelor pe: www.bostanjunior.
ro, secțiunea Vânzare

Pentru colaborări și parteneriate: 

Pentru vânzări:
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Riverside Residence este un nou proiect de 
case, situat la doar 5 km de centrul municipiului 
Târgu Mureș și la doar 500 m de zona limitrofă a 
orașului. Ferit de aglomeraţia urbană, complexul 
va oferi viitorilor locatari confortul unei case 
moderne, într-o zonă cu multă liniște, departe 
de traficul și agitația urbană.
Complexul urmează să fie ridicat în imediata 
vecinătate a Râului Mureș, aproape de lacurile 
de pescuit ale restaurantului Garofița.
În total Riverside Residence va avea 12 locuințe 
individuale, cu regim de înălțime P+E+T.
Accesul se va face pe drumul privat care deviază 
din strada Mureșului, cu o intrare pe latura vestică 
și, pentru fiecare locuință propusă, câte un acces 
pe latura sudică. Drumul va avea 7 m lățime 
carosabil + câte 1 metru trotuare pe ambele laturi.
Casele vor avea acces la gaz, apă-canalizare, 
rețele electrice, telefonie și internet.

Spații interioare cu multă 
lumină și curți spațioase 
Proiectat cu o  arhitectură modernă și elegantă, 
Riverside Residence își propune să utilizeze la 
maximum spațiile interioare cu suprafețe vitrate 
generoase, balcoane (logii) la etaj și un acoperiș 
tip terasă circulabilă.
Parcelele de teren au suprafețe cuprinse între 400 
și 460mp, iar amprenta la sol a casei (aproximativ 
100mp) permite utilizarea optimă a zonelor verzi 
pentru amenajarea confortabilă a curții.

Din punct de vedere 
funcțional, locuința  
este organizată compact 
și eficient astfel:
• parter compus din cameră de zi, bucătărie, 

baie, debara, scară și o generoasă terasă 
acoperită, pentru acces spre grădina interioară.
• etaj 1 (3 dormitoare spațioase, 2 băi, dressing), 
scară acces terasă superioară.
• etaj 2 retras (terasă circulabilă) cu 17mp terasă 
acoperită și 35mp terasă descoperită circulabilă.

FACILITĂŢI
• fiecare casă va avea o suprafață utilă de 
120mp și 200mp suprafață construită
• logii, balcoane și terase moderne și generoase 
(43mp terase acoperite și 35mp terase 
descoperite)

• suprafața terenurior - între 400mp si 460mp
• arhitectură deosebită, cu un design modern 
și practic
• spaţii locuibile generoase, ergonomice

Casele vor fi disponibile 
la stadiul semifinisat 
avansat, cu: 
- șapă autonivelantă, pereții zugrăviți cu lavabil alb;
- centrală termică+boiler apă  caldă;
- încălzire în pardoseală, la parter și calorifere la 
etaj (opțional, încălzire în pardoseală și la etaj); - exteriorul casei finisat cu vopsea decorativă, 

izolație termică de 15cm, tâmplărie din PVC cu 
6 camere, produsă în Germania, cu 3 rânduri 
de sticlă, de cea mai bună calitate;
- băi preechipate cu instalații electrice, apă-
canal, radiator portprosop;
- racordare individuală la sistemul de apă-canal, 
electricitate, gaz, CATV, Internet;
- stradă interioară, de o lățime generoasă, 
trotuare pe ambele părți ale străzii și iluminat 
exterior stradal;
- împrejmuiri și pregătire spațiu verde.
Complexul Riverside Residence este situat la 
o distanță de 5 minute de mers pe jos până la 
stația autobuzelor 13S și 15. Timpul parcurs cu 
autobuzul până în centrul orașului este de 15 
minute, iar cu autoturismul 10 minute.
Construcția primelor 8 case a început la sfârșitul 
lunii august, urmând ca această etapă să fie 
finalizată în prima parte a anului viitor
Construcția ultimelor 4 case, în etapa a 2-a, va 
începe în primăvara anului viitor.
Evoluția și stadiul lucrărilor vor fi disponibile 
după data de 15.10.2019, pe site-ul www.
riversidemures.ro, pe pagina de https://www.
facebook.com/riversidemures/ sau prin e-mail, 
la adresa contact@riversidemures.ro 

”Am considerat că zona complexului, situată 
în imediata vecinătate a barajului peste 
râul Mureș și a lacurilor de pescuit de la 
restaurantul Garofița, are un potențial foarte 
bun pentru cei care își doresc o oază de 
liniste și de aer curat în zona metropolitană 
a orașului. Ansamblul va purta denumirea 
Riverside Residence tocmai pentru a sublinia 
apropierea de apă și natură”.

Liviu Bereșescu
dezvoltator imobiliar

Riverside Residence, complex de case  
aproape de malul Mureșului
În peisajul rezidențial mureșean, axat preponderent pe blocuri, Riverside Residence este unul dintre puținele proiecte care vizează 
construcția de case. Complexul urmează să fie construit în imediata vecinătate a Râului Mureș, lângă lacurile de pescuit ale 
restaurantului Garofița, beneficiind de liniștea specifică unei zone de relaxare.
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Maco Construct, compania care a dezvoltat 
proiectul AMA Residence are în plan amplasarea 
de locuințe noi, atât case cât și apartamente, 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, spații verzi, 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.
Toate acestea sunt confirmate de locatarii 

primelor etape, cât și de interesul ridicat al 
clienților pentru etapele următoare.”
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 și 
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 dotări 
precum școală, transport în comun, magazine 
etc. Străzile din primele două etape au fost 
asfaltate, aplicându-se marcaje rutiere și 
numerotări în alveolele de parcări.
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, aflate în faza de finalizare.
Informaţii suplimentare: www.amaresidence.ro

Ama Residence III. Povestea continuă
Complexul AMA Residence din cartierul Unirii va fi extins începând din 2019 cu încă 9 blocuri P+2+M,  a câte 14 apartamente cu 
două camere fiecare, în etapa III.

Specialiștii Daikin, liderul mondial în domeniul 
sistemelor de climatizare pentru uz rezidențial și 
comercial, recomandă câteva reguli simple care 
contribuie la îmbunătățirea calității aerului din 
interiorul casei și la menținerea stării de sănătate. 

Lasă aerul să circule
Aerisirea încăperilor cu ferestrele complet 
deschise permite schimbul de aer dintre interior 
și exterior în cel mai scurt timp posibil, fără 
răcirea pereților. Din cauza faptului că marea 
majoritatea a locuințelor nu sunt echipate cu 
sisteme automatizate de ventilare și recuperare a 
căldurii, este recomandat ca pe timpul sezonului 
rece să deschizi ferestrele timp de 10-15 minute în 
fiecare cameră, atât dimineața, cât și seara. Aerul 
proaspăt te va ajuta să te concentrezi întreaga zi 
și să te odihnești cum trebuie pe timpul nopții.

Fii atent la întreținerea 
sistemelor de încălzire
Ai grijă de sistemele de încălzire! Acestea 
trebuie verificate și întreținute de către experți 

o dată pe an, iar schimbarea filtrelor de aer 
este recomandată cel puțin o dată la trei ani. 
Astfel, prin curățarea corespunzătoare și 
întreținerea periodică, asiguri durata lungă de 
viață a aparatelor, funcționarea fără probleme 
și calitatea optimă a aerului furnizat în interior. 
În plus, toate aceste aspecte contribuie și la 
reducerea costurilor de energie. 

Controlează umiditatea
Păstrează un nivel optim de umiditate în 
interiorul casei, între 40-55%. Un aer prea 
uscat oferă o senzație de frig, ceea ce te 
poate determina să dai drumul la încălzire în 
mod inutil. Cu Daikin Ururu Sarara poți regla 
extrem de ușor umiditatea dintr-o încăpere. 

Ururu, sistemul inteligent de umidificare, 
extrage cantitatea potrivită de umiditate 
din aerul exterior pentru a preveni aerul 
uscat din interior în schimb, funcția de 
dezumidificare Sarara elimină umezeală în 
exces din încăperi, menținând o temperatură 
uniformă. Totodată, Ururu Sarara poate 
furniza aer curat în interior, la temperatura 
dorită, fără nicio pierdere termică.

Setează o temperatură 
optimă și constantă
O temperatură optimă în interior înseamnă o 
atmosferă confortabilă, dar mai ales un aer 
sănătos. În timpul iernii este recomandată o 
temperatură cuprinsă între 20 și 22 de grade 
Celsius. Noaptea poți să reduci temperatura 
cu câteva grade. Dacă în casă este mai 
cald, organismul va suferi un șoc termic 
atunci când va întâlni frigul de afară, iar 
șansele să răcești sunt mari. De asemenea, 
dacă temperatura din interior scade sub 20 
grade apare disconfortul fizic și există riscul 
apariției gripei sau răcelii.

Daikin România: Ghid pentru o casă  
cu aer sănătos în timpul iernii
Contrar aparențelor, aerul rece din timpul iernii are un nivel scăzut de umiditate. Astfel, cu cât este mai frig afară, cu atât aerul din 
interior devine mai uscat. În plus, procesul de încălzire scade și mai mult umiditatea, fapt ce reprezintă o provocare pentru sănătate. 
Circulația insuficientă, calitatea scăzută a aerului și supraîncălzirea favorizează apariția infecțiilor, gripei, iritațiilor și a răcelilor nesfârșite.
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Am asistat deci, în primul trimestru din acest an (T1 2019), la o 
temperare a ritmului de creștere a prețurilor, acestea păstrându-și 
traiectoria ascendentă, dar într-un ritm mai redus decât în anul 
trecut. Astfel, creșterea prețurilor proprietăților rezidențiale la nivel 
național în primul trimestru a ajuns la + 4,6%, în condițiile în care 
în cele trei luni anterioare indicele era de +5,3%. În marile orașe 
și centre regionale precum și în unele orașe reședință de județ la 
nivelul primului trimestru 2019 s-au înregistrat creșteri ale prețurilor 
apartamentelor în jurul a 2%, dar și creșteri mai accentuate, de 
până la 6,1%, municipiul Târgu Mureș situându-se, cu mici variații, 
între aceste două limite. 
În ceea ce privește tendința prețurilor proprietăților rezidențiale, în 
al doilea trimestru din acest an (T2 2019), conform datelor furnizate 
de partenerii de la Imobiliare.ro, relevant este faptul că a existat 
o creștere pe acest segment, dar această creștere a prețurilor a 
continuat să încetinească, indicatorul de variație anuală a prețurilor 
situându-se la +3,5% în T2 2019, în scădere de la +4,6% în cele 
trei luni anterioare (T1 2019). Dacă ne raportăm la activitatea de 
tranzacționare efectivă (numărul de tranzacții imobiliare efectuate) 
conform datelor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară (ANCPI), în trimestrul al doilea (T2 2019) au fost 
încheiate pe plan național un număr de 125.474 vânzări de imobile. 
Acest nivel marchează o creștere de circa 8% față de trimestrul 
anterior, când au fost consemnate 116.109 tranzacții la nivel național. 
La nivelul județului Mures, conform acelorași date publicate de 
ANCPI, am asistat la o creștere de 36,1% în trimestrul al doilea (T2 
2019), cu un număr de 3117 tranzacții încheiate față de 2290 de 
tranzacții încheiate în precedentul trimestru (T1 2019). Astfel, în 
primele șase luni ale acestui an s-au înregistrat un număr total de 
5407 tranzacții imobiliare la nivelul județului Mureș, în creștere cu 
10,7% față de perioada similară (primele șase luni din 2018), când 
s-au înregistrat un total de 4886 tranzacții. 
Tendința temperată de creștere, atât din punct de vedere al prețurilor 
proprietăților imobiliare, cât și din punct de vedere al numărului 
tranzacțiilor efectiv încheiate s-a menținut și în primele două luni 
(iulie și august) ale trimestrului al treilea (T3 2019), astfel că, pe 

parcursul lunii iulie 2019, prețul caselor și apartamentelor (vechi și 
noi) s-a majorat pe plan național cu 2,7%, iar nivelul tranzacțiilor 
efectuate în județul Mureș a fost de 960 (în creștere  cu 12,4% față 
de luna precedentă, când s-au înregistrat 854 de vânzări, conform 
ANCPI). Nici luna august 2019 nu întrerupe șirul creșterilor temperate 
de la lună la lună. S-au înregistrat creșteri ale prețurilor locuințelor 
de 1,2% la nivel național, iar la nivelul județului Mureș numărul total 
de imobile tranzacționate a fost de 1031, în creștere ușoară de 7,4% 
față de luna iulie 2019.  
În ceea ce privește piața spațiilor de locuit și a celor comerciale din 
Târgu Mureș, considerăm că ar fi nevoie de noi proiecte de dezvoltare, 
pe lângă cele deja finalizate sau propuse înspre construcție. 
Segmentul spațiilor de birouri moderne va trebui să se dezvolte la 
nivelul orașului nostru pe fondul tendițelor de creștere a cererii din 
partea companiilor ce vor să opereze pe piața târgumureșeană, 
precum și pe fondul unei rate de neocupare mici, situată între 8-12%.
Referitor la chirii, la nivelul orașului Târgu Mureș acestea au avut 
o creștere ușoară, iar tendința de majorare s-a accentuat odată 
cu începerea anului universitar, numărul de proprietăți rezidențiale 
existente pe piață fiind mai mic decât cererea pentru acestea. Astfel, 
chiria medie solicitată pentru un apartament amenajat cu 2 camere 
de tip vechi se situează în jurul sumei de 300 euro pe lună, iar pentru 
un apartament nou de același tip, amenajat modern, valoarea chiriei 
lunare variază între 350-400 euro pe lună. 

Fayora Imobiliare – un jucător activ 
pe piața imobiliară din Târgu Mureș
Obiectivul Fayora Imobiliare este să fim prima opțiune a clienților 
în alegerea partenerului lor imobiliar. Suntem hotărâți și dedicați 
100% să unim oameni, proiecte și idei comune, iar lucrul acesta ne 
dă forța necesară pentru a merge mai departe cu responsabilitate. 
Feedback-ul primit din partea clienților și a partenerilor noștri 
ne încurajează să continuăm cu profesionalism, seriozitate și, 
bineînțeles, cu eficiență. Acesta este și motivul pentru care avem 

parteneriate puternice în derulare, dar și pentru viitor cu investitori și 
dezvoltatori locali, precum și cu investitori străini care și-au propus 
investiții imobiliare la nivelul orașului Târgu Mureș și împrejurimi.
Avem o colaborare foarte bună pe proiectul Green Residence din 
zona Tudor cu dezvoltatorul Fomco Imobiliare, unde am reușit 
împreună vânzarea tuturor unităților locative. Mizăm pe viitor și pe 
alte parteneriate. De asemenea, un parteneriat stabil și de succes îl 
avem și cu Regional Bussines Solutions și Alfa Construct. Proiectul 
Casa Galbenă Residence din zona Unirii este o altă colaborare de 
succes de care suntem mândri și unde avem o eficiență sporită a 
vânzărilor de unități locative.
Demarăm în curând construcția primelor case din Ansamblul 
Rezidențial Shamrock Gardens din Sântana de Mureș, împreună 
cu un grup de investitori străini din Irlanda, Marea Britanie, Ungaria și 
România, întregul concept fiind proiectat la cele mai înalte standarde 
calitative, bazate pe experiența și practica internațională a echipei. 
În ideea de a-i consilia și ajuta pe clienții noștri și pentru ca aceștia 
să beneficieze de o finanțare adecvată, avem semnate parteneriate cu 
principalele instituții bancare, dintre care amintim Banca Transilvania, 
Banca Comercială Română și suntem în discuții avansate de semnare 
de noi parteneriate și cu alți principali jucători și instituții bancare.
Ne dorim ca toți cei care ne calcă pragul și apelează la serviciile agenției 
Fayora Imobiliare să fie multumiți, 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. 
Vă invităm să ne vizitați și pe www.fayoraimobiliare.ro

Raul Truța 
Manager Fayora Imobiliare

Piața de locuințe din Târgu Mureș. 
Analiză Fayora Imobiliare
Dacă în rapoartele de prognoză făcute pentru anul 2019 menționam că piața imobiliară 
va trece printr-un proces de stabilizare și maturizare, iată că acest lucru s-a întâmplat.
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Alegerea mijloacelor prin care dotăm locuința cu 
uși sau cu mobilier, fie că vorbim despre bucătărie, 
dormitoare, living, băi sau balcoane, terase ori 
pergole, este un demers la fel de important ca 
alegerea constructorului. Deciziile înseamnă 
costuri și e bine ca acestea să fie făcute în așa 
fel încât să avem în casă ceea ce ne-am dorit.  
Aici intervine sintagma ”mobilier la comandă”, 
ceea ce presupune să dotăm un spațiu cu cele 
mai bune soluții, în funcție de ceea ce ne dorim 
și, evident, ne permitem. Acum intră în ecuație 
elementul cheie, entitatea care ne oferă produsele 
și serviciile.  De regulă sunt două soluții când 
vorbim de mobilier la comandă. Avem posibilitatea 
de a apela la un meșter sau la o firmă specializată, 
de regulă producător de mobilier. 
Cu dorința de a înțelege ce poate să ofere 
suplimentar relația directă cu un producător 
de mobilier, am abordat compania mureșeană 
Decorex Prod, un fabricant de mobilă, cu sediul 
în Sâncraiu de Mureș. 

Proiect și garanții 
de execuție
O discuție amplă, purtată cu Gyulai Attila și 
Constantin Rusu, administratorii și managerii 
Decorex Prod, despre ce înseamnă să produci 
mobilier și cu privire la relaționarea dintre client 
și executant, ne-a oferit informații importante  
despre pașii care trebuie urmați la mobilarea 
casei: ”Proiectul este foarte important. De 
regulă, clientul vine și ne spune cam ce și-ar 
dori. Facem măsurători și pe baza detaliilor 
beneficiarului, oamenii noștri realizează un proiect 
tridimensional. Aici menționăm că avem maximă 
flexibilitate în găsirea celor mai bune soluții și ne 
punem la dispoziție toată experiența. În funcție 
de varianta finală a proiectului și de materialele 
alese, facem oferta de preț. Dacă beneficiarul 
este de acord, urmează lucrările de execuție, 
care durează 6-8 săptămâni. În final facem 
montajul. Am dori să precizăm faptul că oferim 
garanție pentru ceea ce producem, lucru care îi 
dă beneficiarului certitudinea unor produse de 
calitate. La predarea lucrării discutăm cu clientul 
și despre instrucțiunile de utilizare a mobilierului, 
care sunt strâns legate de garanție.”
Detaliile referitoare la opțiunile alese de un 
potențial client sunt foarte multe, atât în cazul 
alegerii ușilor interioare, a celor de acces în casă 
sau pentru mobilarea bucătăriei. Totul depinde 
de bugetul pe care și-l propune beneficiarul.  
Managerii Decorex Prod ne explică care sunt 
în linii mari variantele: ”De exemplu, la uși, pe 
care noi le producem din lemn masiv sau lemn 
stratificat, avem atât variante de execuție mai 

simple, dar elegante, cât și soluții mai complexe 
ce implică gravură, sculptură. Acestea dau un 
plus de valoare și, evident, necesită alt cost. 
Ar trebui precizat aici că, indiferent de soluția 
aleasă de client, noi nu lucrăm decât cu balamale 
de calitate. Pot fi alese soluții economice, dar 
bune, sau variante de top. Unii, de exemplu, 
preferă să aibă balamale ascunse, pentru un 
confort vizual superior. 
În ceea ce privește culorile sau textura, 
soluțiile sunt multiple, atât la uși cât și la alt 
tip de mobilier. În funcție de necesități, putem 
produce mobilier din lemn masiv, lemn stratificat, 
MDF sau PAL. La lemn masiv și lemn stratificat 
posibilitățile de personalizare sunt foarte multe. 

Avem oameni pricepuți, care pot personaliza o 
lucrare în funcție de ceea ce dorește clientul. 
Lucrăm cu aparatură modernă CNC, pentru 
gravuri, dar și cu măiestria oamenilor noștri”.

Lucrări pe Coasta de Azur 
și în SUA
De-a lungul a 17 ani de activitate, Decorex Prod 
a realizat sute de lucrări, de la comenzi simple, la 
unele extrem de complexe. Produsele fabricate 
la Sâncrai au ajuns și dincolo de granițele 
României. Gyulai Attila și Constantin Rusu ne-
au oferit câteva detalii și despre activitatea de 
export: ”Calitatea produselor ne-a ajutat să 
trecem cu comenzile dincolo de granițele țării. 

Am avut lucrări pentru hoteluri din SUA, Paris, 
ori pe Coasta de Azur. HORECA  este unul dintre 
domeniile pentru care producem mobilier. Sunt 
și în țară multe hoteluri, restaurante, cabinete 
medicale sau diverse alte instituții pentru care 
am produs mobilier. Acest lucru nu înseamnă că 
neglijăm proiecte mai mici. Cum am menționat 
anterior, putem oferi produse obișnuite, cum ar 
fi mobilierul de bucătărie, de living, dressing, 
baie etc., de calitate, la prețuri accesibile, dar 
în același timp lucrăm și la proiecte complexe, 
care implică multă manufactură”.
Dacă vreți să aflați mai multe despre ceea 
ce produce Decorex Prod, puteți vizita firma 
din Sâncraiu de Mureș sau să accesați www.
decorexprod.com.

Florin Marcel SANDOR

Decorex Prod: Cum să alegi mobilierul casei
Alegerea ușilor și a mobilierului, fie că este vorba despre amenajarea interioară sau despre obiecte de mobilier din exteriorul casei, e 
un demers foarte important pentru viitorul locuinței dvs. Calitatea materialelor și priceperea celor care le produc vă pot oferi confort 
și vor da un plus de valoare casei în care locuiți. În această idee, a înnobilării locuinței cu mobilier de calitate, compania mureșeană 
Decorex Prod, vă propune o perspectivă asupra a ceea ce presupune amenajarea casei cu cele mai potrivite soluții.

Din producția Decorex Prod
Uși interior, uși de acces, tâmplărie geamuri, scări, balustrade, parchet
Mobilier bucătărie - clasic sau modern, living, dormitor, dressing 
Scaune din lemn sau cu elemente de tapițerie 
Mobilier exterior (terase, pergole, mese, scaune, balcoane etc.)

”Faptul că ne asumăm proiectul, ne 
asumăm execuția și montajul și în final 
oferim garanție, sunt argumente care ar 
trebui să conteze pentru cei care au nevoie 
de produse de mobilier. În plus, punem la 
dispoziția celor care aleg să lucreze cu noi 
o multitudine de materiale și, lucrul cel mai 
important, 17 ani de experiență.”
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O fereastră aleasă cu simț de răspundere îți oferă confort, îți 
protejează căminul, te ajută să ai multă lumină naturală și îți 
asigură costuri mai mici la încălzire. În dorința de a afla cum 
trebuie să alegem corect tâmplăria termoizolantă, am cerut 
informații de la reprezentanții firmei mureșene Ferestre Partner, 
companie cu 17 de experință în acest domeniu.
Când e vorba de calitatea tâmplăriei, ar trebui să luați în 
considerare următoarele criterii: performanța energetică, 
securitatea și siguranța, confortul acustic, durata mare de viață. 
La fel de importante sunt designul și întreținerea ușoară.

Dacă vreți să optați pentru ferestre de 
calitate superioară, vă sfătuim să fiți atent 
la următoarele aspecte:
1. Profilele PVC folosite la fabricarea tâmplăriei termoizolante: 
Puteți alege profile cu adâncimi de construcție de 76, 82, 82 
SMART și 92mm, profile cu 5 și 6 camere de izolare termică. 
Se recomandă utilizarea unui brand cu notorietate, o condiție 
esențială fiind ca profilul din PVC să fie Clasa A (cel mai înalt grad 
de calitate), armat cu oțel - grosime de 2mm, pentru o durată de 
viață mai mare, cu garnitură mediană, pentru protecție termică 
și acustică a ferestrei.
2. Sistemul de feronerie folosit pentru echiparea ferestrelor 
și a ușilor.
Feroneria reprezintă ansamblul de piese dispus pe toc și pe 
cercevea, care permite manevrarea ferestrei, adică închiderea 
și deschiderea acesteia.
Siguranța și securitatea casei sunt foarte importante pentru familia 
dvs. Statisticile arată că, în proportie de 80%, pătrunderea prin 
efracție se face prin ferestrele și ușile de terasă. Spargerile se 
produc destul de repede, prin forțarea ferestrei din balamale, 
cu ajutorul unor unelte simple, precum șurubelnița sau levierul. 
De aceea, feroneria joacă un rol vital în sistemul de protecție 
antiefracție. Vă apără de vizitatorii nepoftiți.
3. Echiparea cu geam termoizolant - Proprietățile de izolare 
termică și fonică a ferestrelor sunt în mare parte influențate de 
calitatea geamului izolant. Este importantă alegerea vitrajului 
adecvat, având în vedere că geamul reprezintă peste 80% din 
suprafața unei ferestre. O sticlă bună va ridica performanțele 
întregului sistem.
4. Măsurători și montaj – O fereastră de calitate poate fi pusă 
în valoare doar printr-un montaj corect al acesteia, altfel vor 
apărea disfuncționalități majore ale ferestrei, care îi vor diminua 
drastic durata de viață.  
Pentru că la noi teoria are valoare doar dacă o transpunem în 
pratică, vă invităm să aflați soluțiile tehnice oferite de Ferestre 
Partner. Activăm pe piața de profil de 17 ani, cu un portofoliu foarte 
mare de clienți multumiți, provenind atât din zona rezidențială, 
dezvoltatori imobiliari, sau companii din zona industrială. Este 
foarte important să știți că cele mai noi soluții tehnice le puteți 
vedea în showroom-ul nostru dedicat, iar specialiștii noștri vă 

pot oferi consiliere tehnică și soluții personalizate, astfel încât 
la final să puteți lua cea mai bună decizie. 
√ La noi găsiți o gamă variată de profile cu adâncimi de construcție 
de 76, 82, 82SMART și 92mm - toate profile Clasa A, o soluție 
de top fiind profilul Salamander bluEvolution92, care are 
o performanță energetică de excepție. Datorită performanței 
energetice ridicate, este profilul preferat pentru casele pasive. 
În plus, oferă rezistență statică sporită. Formele minimaliste ale 
profilului îi conferă un design modern, indiferent de cerințele 
arhitecturale. 

Beneficii:
• Performanță energetică: un coeficient de trasfer termic până 
la Uw=0,75 W/(m²K)
• Confort acustic: protecție fonică până la 47 dB
• Securitate: protecție la efracție până la RC 2
• Adâncime de construcție 92mm
• Geam izolant triplu, cu grosimi de 52 sau 60mm
• Etanșare sporită: 3 garnituri

√ Elementele de închidere și deschidere au fost atent selecționate, 
deoarece fiabilitatea ferestrelor și ușilor este influențată în mare 
măsură de acestea. Dotări importante și utile ale feroneriei Maco 
MultiMatic sunt piesele de închidere antiefracție, ventilație 
economică și sistem împotriva utilizării incorecte – dotări în 
standard ale ferestrelor noastre! 
Maco Multi-Power este feroneria caracterizată de prezența 
balamalelor ascunse. Această însușire distinctivă oferă ferestrelor 
atât un design exclusivist, cât și o siguranță sporită, când sunt 
echipate cu vitraje foarte grele, garantând o protecție antiefracție 
până la RC 2. 

Maco Tricoat este o feronerie specială, datorită stratului de pulbere 
care se aplică peste suprafețele zincate. Prin acest sistem de vopsire, 
feroneria Maco Tricoat ajunge la o rezistență chimică foarte mare 
și este, din punct de vedere al protecției la coroziune, superioară 
feroneriilor întâlnite în mod uzual în piață.  Este recomandată în 
mediile unde condițiile de exploatare sunt severe, precum: zone cu 
salinitate crescută, încăperi cu umiditate ridicată, zone industriale 
urbane cu nivel ridicat de noxe sau în unități alimentare. 
√ Economiile de energie le realizezi datorită sistemului etanș al 
vitrajului, căldura păstrându-se la interior în sezonul rece, radiația 
solară fiind reflectată vara. Astfel, costurile de încălzire și cele 
generate de utilizarea aerului condiționat scad semnificativ. 
Soluția optimă, în acest caz, este un triplu vitraj cu o sticlă de 
ultimă generație SGG Planistar SUN – sticlă cu depunere pentru 
vitraje cu izolare termică sporită, protecție solară și transparență. 
Planistar SUN are dublă proprietate: emisivitate joasă (prin reflexia 
radiației infraroșii cu mare lungime de undă) și control solar (prin 
reflexia unei mari părți a energiei solare). 
Performanțele geamului termoizolant sunt, de asemenea, 
influențate de distanțierul dintre foile de sticlă. Astfel pachetele 
de sticlă oferite de noi sunt echipate în standard cu distanțier 
termic performant – DuraTherm – pentru a reduce la minim riscul 
de formare a condensului. DuraTherm  este distanțierul termic 
(Warm Edge) aplicat robotizat, cu înalte performanțe de izolare, 
etanșeizare și rezistență. Această tehnologie permite înlocuirea 
unui ansamblu de componente folosite la distanțierele clasice 
(distanțier + sită moleculară + butil utilizat la prima sigilare), cu o 
singură componentă. Datorită liniei tehnologice moderne, se poate 
realiza geam izolant de dimensiuni foarte mari de până la 10mp.

√ Montajul, element cu o importanță foarte mare, clasic sau 
profesional cu bandă precomprimată, este realizat cu echipe 
specializate și e executat în conformitate cu ceea ce precizează 
cataloagele tehnice. Materialele de montaj sunt de cea mai bună 
calitate, iar soluțiile constructive sunt cele mai adecvate, conferind 
lucrării etanșare și funcționalitate. 
Astfel, ai câteva elemente esențiale de care trebuie să ții 
cont pentru ca alegerea făcută 
să îți aducă satisfacții pe termen lung.
Mai multe informații în showroom.

Ferestre Partner 
Showroom: Târgu Mureș, str. Livezeni nr.4/A2 
(în curtea fostei Coop. Metalul)
0265-256274, 0744201848
Facebook: Ferestre Partner

Cum să alegi corect tâmplăria termoizolantă?
Atunci când construiești sau renovezi o locuință este normal să pui accent pe calitate, iar un element extrem de important al casei 
este tâmplăria termoizolantă.

NOU! Alege noua fereastră SMART – Calitate, la preț imbatabil!
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În prezent, Compania Aquaserv S.A. este o societate cu 
capital integral public rezultat prin asocierea, în martie 2006, 
a municipiului Târgu Mureș, care este acționarul majoritar, cu 
un aport de 81,75% la capitalul social, și a Consiliului Judeţean 
Mureș cu localităţile Sighișoara, Luduș, Târnăveni, Iernut, Cristuru 
Secuiesc, respectiv Reghin în 2010. Aceste localităţi reprezintă 
acţionariatul companiei. 
Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare, încheiat cu autorităţile locale, 
prin Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Aqua Invest Mureș. 
Contractul de delegare este încheiat pe o perioadă de 49 de ani 
de la data intrării sale în vigoare în 5 martie 2010. 

Peste 60 de mii de clienţi

Compania Aquaserv S.A., operator regional în domeniul apei 
potabile și al apelor uzate, acoperă ca arie de operare municipii, 
orașe, comune din 3 județe – Mureș, Harghita și Bistrița-Năsăud. 
Astfel, compania are încheiate 61.511 de contracte, marea pondere 
fiind reprezentată de abonaţii casnici: 56.130 contracte. Diferența 
este reprezentată de asociaţii de locatari/proprietari - 1.328, 
agenţi economici - 3.344 și instituţii publice și organizaţii – 709. 
Dacă analizăm cum sunt distribuite aceste contracte geografic, 
ponderea contractelor la nivelul sistemelor operate de Companie este 
următoarea: Târgu Mureș – 43,23%, Reghin – 14,43%, Sighișoara – 
12,03%, Târnăveni – 8,50%, Luduș – 6,14%, Iernut – 5,51%, Cristuru 
Secuiesc – 4,71%, Deda-Bistra (4,48%) și Zau de Câmpie (0,97%). 

Infrastructura de apă și canalizare
Infrastructura de alimentare cu apă pe care operează Compania 
Aquaserv este compusă din sistemul de alimentare cu apă, 
reprezentat de patru surse de suprafaţă Mureș, Gurghiu, Târnava 
Mică și Târnava Mare, nouă uzine de apă, 1474 km de rețele de 
distribuție, 32 de km de rețele de aducțiune, 60.473 de branșamente 
și 52 de staţii de pompare apă potabilă. În ceea ce privește sistemul 
de canalizare, acesta dispune de 936 km de rețele de canalizare, 10 
stații de epurare, 87 de stații de pompare și 34.037 de racorduri. 

Programe de investiții 

Pentru a răspunde nevoii de a dezvolta compania, prin 
diversificarea și lărgirea serviciilor, creșterea ariei de operare, 
extinderea rețelelor de apă și canalizare, de a utiliza judicios 
resursele de apă, de a proteja mediul înconjurător și alte obiective 
pe care managementul Companiei Aquaserv și le-a stabilit, 
operatorul regional târgumureșean a implementat sau este în 
curs de a implementa zeci de proiecte de investiții.
O însemnătate aparte merită acordat proiectului Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Mureș, 
un proiect derulat în cadrul POS Mediu, cofinanţat din Fondul de 
Coeziune al Uniunii Europene, de care beneficiază peste 300.000 

de locuitori din județele Mureș și Harghita. Proiectul a fost fazat 
pentru implementare până în 2023. 
Este important de menționat că acest proiect reprezintă cea mai 
importantă investiţie de până acum, din judeţul Mureș, în domeniul 
infrastructurii de apă potabilă și canalizare, valoarea totală 
actualizată a acestuia fiind de aproape 95 de milioane de euro. 
În Târgu Mureș, valoarea investiției se cifrează la 18,3 milioane de 
euro, iar lucrările care sunt în derulare sunt următoarele: reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă pe o lungime de 30,4 km, exinderea 
sistemului de alimentare cu apă cu 9,4 km, reabilitarea a două 
stații de pompare apă potabilă, construcția unei stații de pompare 
apă potabilă, reabilitarea sistemului de canalizare menajer pe o 
lungime de 2,5 km, reabilitarea sistemului de canalizare unitar 
pe o lungime de 4,4 km, extinderea sistemului de canalizare 
menajer cu 12 km, construcția a șapte stații de pompare apă 
uzată, implementarea sistemului SCADA la nivelul ariei de operare. 
Până acum a fost finalizată lucrarea privind construire/reabilitare 
treaptă de prelucrare a nămolului la stația de epurare. 
O altă componentă a proiectului vizează construcția aducțiunii 
Miercurea Nirajului/Valea Nirajului, valoarea investiției cifrându-
se la 11,1 milioane de euro. În cadrul acestei componente vor 
fi executare următoarele lucrări: construcție conductă de 
aducțiune – 33,5 km, construcție captare și stație de tratare a 
apei, construcție treaptă de prelucrare nămol, construcție stație 
de pompare apă potabilă. Dacă rămânem în zona de aducțiuni, pe 
zona Voiniceni-Sărmașu vor fi efectuate investiții de 8,8 milioane 
de euro care sunt destinate reabilitării conductei de aducțiune 
de 47,3 km, a trei rezervoare de apă potabilă și a patru stații 
de pompare apă potabilă, în timp ce pe zona Band-Pănet, cu 
o investiție de 2,8 milioane de euro, vor fi realizate lucrări de: 
construcție conductă de aducțiune de 19,7 km, extindere sistem 
de alimentare cu apă în Pănet cu 560 m, construcție a două stații 
de pompare apă potabilă și construcție rezervor de apă potabilă. 
În Reghin, valoarea investiției se cifrează la 8,1 milioane de euro, 
fondurile fiind alocate următoarelor lucrări: reabilitarea stației de 
epurare - finalizată, extinderea sistemului de canalizare menajer 
cu 15,6 km și construcția a trei stații de pompare apă uzată. 
Pentru municipiul Sighișoara, suma alocată în proiect este de 7,7 
milioane de euro, pentru lucrări de: reabilitarea stației de tratare - 
finalizată, reabilitare conducte de aducțiune pe 5,5 km, extindere 
sistem de alimentare cu apă cu 5 km, construcție a trei stații de 
pompare apă potabilă, extindere a sistemului de canalizare menajer 
cu 9 km și construcție a patru stații de pompare apă uzată. 
În Târnăveni, proiectul european presupune realizarea următoarelor 
lucrări: reabilitarea stației de tratare a apei - finalizată, reabilitarea 
stației de epurare - finalizată, extinderea sistemului de canalizare 
menajer cu 14,2 km, construcția a două stații de pompare apă 
uzată și reablitarea a trei stații de pompare apă uzată. Valoarea 
investiției se cifrează la 12 milioane de euro. 
Pentru orașul Luduș, proiectul în valoare de 14 milioane de euro 
a urmărit și urmărește realizarea unor lucrări de: construire a 
stației de epurare - finalizată, reabilitare a stației de tratare a 
apei - finalizată, extindere a sistemului de alimentare cu apă cu 9 
km, construcție a unei stații de pompare apă potabilă, extindere 
a sistemului de canalizare menajer cu 2 km și construcție a cinci 

stații de pompare apă uzată. 
Orașul Iernut a beneficiat și beneficiază de lucrări de reabilitare/
extindere a stației de epurare - finalizată, reabilitarea stației de 
tratare a apei - finalizată, extinderea sistemului de alimentare 
cu apă cu 3 km, extinderea sistemului de canalizare menajer cu 
5,9 km și construcția a trei stații de pompare apă uzată. Pentru 
investițiile derulate în Iernut, valoarea proiectului se cifrează la 
5,9 milioane de euro. 
Cu o investiție de 4,2 milioane de euro, orașul Cristuru Secuiesc 
beneficiază de o stație de tratare a apei reabilitată și va avea un 
sistem de canalizare menajer mai lung cu 5,5 km și o stație de 
pompare apă uzată. 

Un nou mega-proiect cofinanţat 
din fonduri UE 
Compania Aquaserv pregătește unul dintre cele mai importante 
proiecte dedicate infrastructurii de apă și apă uzate, cu finanțare 
din fonduri europene, în valoare de peste 100 de milioane de euro. 
Este vorba de un proiect de investiţii derulat în cadrul Programului 
Operaţional Infrastructură Mare – POIM. Unul dintre obiectivele 
specifice ale Axei prioritare 3 a POIM este Creșterea nivelului de 
colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului 
de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
Acţiunile care sunt circumscrise acestei Axe se referă la: 
• Proiecte integrate de apă și apă uzată, cu următoarele tipuri 
de subacţiuni:
- Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare și a staţiilor 
de epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo 
unde este cazul) care asigură colectarea și epurarea încărcării 
organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., 
acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;
- Implementarea și eficientizarea managementului nămolului 
rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
- Reabilitarea și construcţia de staţii de tratare a apei potabile, 
împreună cu măsuri de creștere a siguranţei în alimentare și 
reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile.
- Reabilitarea și extinderea sistemelor existente de transport și 
distribuţie a apei;
- Dezvoltarea și îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor 
centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane și rurale.
- Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea 
monitorizării substanţelor deversate în ape, acordându-se prioritate 
în special substanţelor periculoase, și a calităţii apei potabile.
Contractul “Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de 
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul 
Mureș în perioada 2014-2020” a fost semnat în 22 august 2019. 

Ligia VORO

Compania Aquaserv S.A. – furnizor de civilizație 
pentru locuitori din trei județe ARIA DE OPERARE

123* de localităţi din judeţele Mureș, Harghita 
și Bistriţa Năsăud.

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

CIFRE CHEIE 
• Uzine de apă potabilă - 9
• Staţii de epurare ape uzate - 10
• Lungimea sistemelor de alimentare cu apă potabilă - 1474 km 
• Lungimea sistemelor de canalizare - 936 km
• Populaţie deservită – peste 310.000 de locuitori
• Agenţi economici și instituţii publice - peste 4.000
• Cifra de afaceri (2018) - 104,5 milioane lei
• Număr de angajaţi - 720
• Cantitatea de apă potabilă furnizată anual (2018) - 16,9 

milioane m3
• Cantitatea de apă uzată epurată anual (2018) – 16,7 

milioane m3

Compania AQUASERV este operatorul regional care, sub sloganul Furnizor de civilizație, continuă istoria 
de peste 100 de ani a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare din Târgu Mureș, 
furnizând servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru locuitori din trei județe.
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Toți cei care doresc să construiască, să renoveze 
o casă, să completeze și să updateze instalații 
HVAC, cu scopul clar de a dobândi confort, au 
nevoie de o echipă care să cunoască foarte bine 
domeniul instalațiilor. 
Orice lucrare în acest domeniu necesită 
documentare temeinică, pentru ca în final să 
se ajungă la confortul dorit, iar costurile de 
întreținere să fie cât mai mici posibile.   
În aceste sens, cu scopul de a furniza pe piața 
mureșeană sisteme de încălzire, ventilație și 
aer condiționat de calitate în mod profesionist, 
dominat de constanță, G&M Internațional 
Instalații a investit permanent în echipă și 
echipamente.
De la înființarea firmei, în 1992, echipa G&M 
Internațional Instalații a realizat sute de 
proiecte în domeniul instalațiilor și a furnizat 
echipamente pentru mii de clienți, companii 
sau persoane fizice.

Produse și servicii 
în domeniul HVAC
G&M Internațional Instalații reprezintă mărci 
recunoscute în întreaga lume, precum: Vaillant, 
Ferroli, Daikin, LG, Wilo etc. 
Pe lângă produse de calitate, livrare și montaj, 
compania mureșeană oferă și cel mai important 
element al reușitei în materie de instalații – 
consultanța.
Consultanța înseamnă că tot ceea ce realizezi în 
domeniul instalațiilor trebuie să fie adaptat nevoilor 
pe care le ai. Unii percep consultanța ca pe un 
cost, dar lucrurile stau exact invers. Consultanța 
de calitate poate să reducă mult costurile, atât în 
privința materialelor folosite, cât și a exploatării 
unei instalații. Un exemplu banal este să cumperi o 
centrală mai mare decât ai nevoie de fapt, pentru 
că așa ai citit pe ”net”. Lucrul acesta înseamnă 
costuri suplimentare inutile. 

Soluții moderne, 
exploatare eficientă 
și sigură a instalațiilor
Service-mentenanță, pe toată perioada de 
viață a echipamentelor, este un alt serviciu 
oferit de G&M Internațional Instalații. Acest 
lucru înseamnă că investiția dumneavoastră 
va fi funcțională și își va atinge scopul pentru 
care a fost proiectată și construită, acela de 
a crea confort, de a obține economii și, nu în 
ultimul rând, de a fi ”verzi”, blânzi cu mediul 
înconjurător.
Soluțiile sunt multiple. De la o simplă centrală 
termică cu câteva radiatoare, pe care le știm 
cu toții, la sisteme complexe, integrate, în care 
încălzirea, ventilarea și răcirea aerului sunt 
controlate prin  simpla apăsare a unui buton, 
de pe telefon.
Pentru toate acestea e nevoie de un specialist 
care să consilieze, să propună, să urmărească 
procesul de implementare și să asigure buna 
funcționare în timp a acestor sisteme.
Nu multă lume știe că bugetul necesar construirii 
unei clădiri (inclusiv instalația HVAC, ca parte a 

acesteia) reprezintă doar un sfert din valoarea 
totală cheltuită pentru ridicarea și exploatarea 
acesteia în timp, până la demolare. Asta 
înseamnă că beneficiarul/utilizatorul  trebuie 
să acorde o atenție deosebită costului de 
întreținere-mentenanță, care depinde de soluția 
tehnică aleasă la început, de performanțele 
acesteia și de cine și cum va asigura mentenanța 
clădirii și implicit a instalației.
G&M este partenerul care știe, poate și dorește 
să fie alături de investitori, beneficiari/utilizatori 
în tot acest proces și care confirmă cele de mai 
sus prin experiența de 27 ani pe care o are în 
acest domeniu.

A consemnat Florin Marcel Sandor

G&M Internațional Instalații - experiența profesioniștilor 
înseamnă costuri mai mici la instalațiile din casă
Proverbiala pricepere germană pe chestiuni precise, începe să fie înțeleasă tot mai bine de românii care își construiesc case. Există tot mai 
mulți constructori care „dau Cezarului ce este al Cezarului”, lăsând firmele specializate să execute lucrările specifice unui domeniu. 
În acest sens, compania mureșeană G&M Internațional Instalații oferă soluții pentru orice problemă din domeniul instalațiilor și vă ajută să 
reduceți costurile de exploatare a locuinței.

G&M Internațional Instalații
Str. Gheorghe Doja 76A, Târgu-Mureș

Web: www.g-m.ro
Magazin on-line: www.g-m-store.ro

Tel: 0265211339, 0722363389
E-mail: office@g-m.ro, tehnic@g-m.ro
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Strada Dezrobirii numărul 13 este adresa la 
care, de aproape 20 de ani, mureșenii implicați 
în proiecte de construcții, dar și persoane sau 
companii din județe învecinate știu că pot găsi 
”tot ce ține de fier”, așa cum spune sloganul 
firmei mureșene.
Szasz Mihaly, administratorul și managerul 
companiei, cel care coordonează zi de zi 
activitatea din firmă, a pornit la drum cu o 
mână de oameni, în 1999. Nișa de activitate 
din domeniul construcțiilor pe care a ales-o s-a 
dovedit potrivită, din moment ce, de la an la an, 
activitatea firmei a crescut. Pas cu pas, gama 
de materiale feroase necesare construcțiilor 
și volumul de marfă au fost, la rândul lor, în 
creștere. Toate acestea au dus, evident și la 
mărirea echipei.
”Cred că dincolo de gama mare de produse, 
ne-au ajutat politicile de prețuri, flexibilitate la 
termenele de plată și faptul că avem multă marfă 
pe stoc. E important să vii și să găsești imediat 
ceea ce ai nevoie. Ne cunoaște multă lume din 
județ, dar și din județele învecinate”, a spus Szasz 
Mihaly administratorul și managerul companiei 
Retacom.

Construcții metalice
O etapă firească a fost și dezvoltarea diviziei 
de construcții metalice. Fiind furnizor de 
diferite materiale feroase, Retacom a format o 
echipă care, în funcție de necesitățile clienților, 
confecționează structuri metalice. Inițial 
compania a achiziționat utilaje de debitare și 
îndoire, iar ulterior a format o echipă care poate 
efectua lucrări de construcții metalice. O hală 
nouă, de mari dimensiuni, a fost ridicată în 
acest scop.
Astfel, de la 5 oameni câți își desfășurau 
activitatea în primii ani la Retacom, acum echipa 
numără 27 de persoane. O parte lucrează în 
atelierul de confecții, iar ceilalți la depozit și 
transport. Apropo de transport, și acesta face 
parte din gama de servicii oferite de Retacom 
Mureș.
Ca o curiozitate de ordin statistic, anual, de la 
Retacom pleacă spre diverși clienți aproximativ 
6.000 de tone de materiale din fier, necesare 
pieței construcțiilor. 

Secretul longevității
Legat de performanțele companiei și de faptul 
că a ajuns la vârsta de 20 de ani cu firma, 
managerul Szasz Mihaly a spus : “De-a lungul 
timpului am avut o creștere constantă. Ne-am 
dezvoltat pas cu pas. Lucrăm și cu firme mari, 
dar și cu mulți clienți persoane fizice. Cred 
că principalul nostru atu este corectitudinea. 
Clientul față de care ești corect  se întoarce 
și data viitoare. Suntem printre puținele firme 
de profil din zonă care au rezistat concurenței 
marilor companii naționale. M-aș bucura să văd 
că un client alege să lucreze cu noi sau cu altă 
firmă locală, atunci când prețul la un produs nu 
este mai mare decât în alte companii naționale 
sau străine. 
Ne bucură faptul că am rezistat pe piață, că am 
reușit să ne dezvoltăm și sper ca în continuare 
să fim principala opțiune a celor care au nevoie 
de fier pentru construcții. Le urez la mulți ani 
colegilor mei și să avem sănătate pentru a 

duce mai departe activitatea”.
Planurile companiei Retacom Mureș, pe termen 
scurt, vizează asigurarea în continuare a unui 
flux de marfă constat, cu materiale de calitate. 

Szasz Mihaly spune că are de gând să mențină 
nivelul vânzărilor și să dezvolte activitatea de 
confecții metalice. 

A consemnat Florin Marcel Sandor

Retacom. Tot ce ține de fier. De 20 de ani
Compania mureșeană Retacom aprovizionează cu produse de calitate, din fier, piața construcțiilor din județ. Recent, firma cu sediul 
în Târgu Mureș a împlinit 20 de ani de activitate. În cele două decenii, de la Retacom au plecat spre diverse zone de construcții 
aproximativ 100.000 de tone de fier.

Din lista de produse 
oferite de Retacom
 Tablă TDA: 0,4 – 4 mm
 Tablă neagră : 2 – 8 mm
 Tabla neagră groasă : 10 – 100 mm
 Tablă striată: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
 Tablă zincată : 0,36 – 2,0 mm
 Tablă zincată cutată : 0,4 – 0,8 mm
 Tablă aluminiu: 0,5 – 3,0 mm
 Tablă aluminiu striată: 1,0 – 4,0 mm
 Profil T: 25 – 80 mm
 Cornier: 20×20 – 200×200 mm
 UNP: 50 – 400 mm
 INP: 80 – 500 mm
 IPE: 80 – 600 mm
 HEA: 100 – 1000 mm
 HEB: 100 – 1000 mm
 Semibară: 10×5 ; 12 x 6
 Oțel lat: Orice dimensiune
 Oțel lat zincat: 25×4 – 40×4
 Oțel pătrat laminat: 6×6 – 80×80
 Oțel pătrat calibrat: 6×6 – 12×12
 Oțel rotund laminat:  10 –  300
 Oțel rotund calibrat:  3 –  36
 Hexagon :  10 –  55
 Electrozi sudură :  2,5;  3,25;  4
 Sârmă sudură:  0,8;  1,0 mm
 Țeavă rectangulară: 15x15x1,5 – 250x250x10
 Țeavă recuperată :  50 –  600 mm
 Țeavă instalații neagră : 3/8´´ – 6´´
 Țevi sudate pentru construcții: 10×1,3 – 168×4
 Țeavă laminată: Orice dimensiuni
 Coturi forjate: Orice dimensiuni
 Țeava zincată: ½” – 4´´
 PC:  8 –  25 mm
 Oțel beton OB:  6,  8,  10,  12
 Plasă sudată: 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
 Sârmă moale:  1,2 –  5 mm
 Discuri debitare: 115 x 1,6 – 406 x 3,2
 Discuri polizare: 115 x 1; 115 x 6
 Discuri abrazive: 180 x 6,4; 230 x 6,4
 Pietre polizor
 Diluanți, grund, vopsea

SC Retacom SRL
Târgu Mureș, Str. Dezrobirii, Nr. 13
Tel. 0265-253.739
E-mail: office@retacom.ro
www.retacom.ro
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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 termică, fonică ori 
antiefracție.
Sticla folosită de Centru de Sticlă este de la 

Saint Gobain, iar accesoriile pentru cabine de 
duș, balustrade și uși sunt marca Dorma, ceea 
ce înseamnă materie primă de mare calitate. 
Creșterea pieței imobiliare din ultimii ani a generat o 
creștere a comenzilor de tâmplărie. Astfel, Centrul 
de Sticlă 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 vitraliile 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. 

A consemnat Florin Marcel Sandor

Primer Electro – sticlă de calitate pentru locuințe moderne

Produse ale 
Centrului de Sticlă
Balustrade
Sunt executate dintr-o sticlă rezistentă, securizată+laminată 
pentru a oferi siguranță. 
Centrul de Sticlă oferă idei, soluții tehnice și accesoriile 
necesare pentru realizarea lucrărilor.

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 este tratată anti-calcar. 
Cabinele de duș din sticlă securizată sunt o alegere atât 
practică, cât și elegantă. 

Pereți de sticlă
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 din sticlă sunt o alternativă unică și 
personalizată.

Pereții de sticlă sunt executați din sticlă securizată, de diferite 
tipuri și pot fi personalizați la cererea clientului prin diferite 
metode și tehnici: șablare, vopsire, gravare etc. Centrul de 
Sticlă asigură montaj și accesoriile necesare.

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 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 functie 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, șablare, 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. 

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 marca Primer Electro – Centrul de sticlă

 Sticlă Float, Sticle speciale, Sticlă ornamentală

 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

Primer Electro – Centru 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.
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Managerul companiei Gombos Security, una 
dintre firmele cu experiență în domeniul pazei 
și monitorizării, ne-a oferit detalii despre noi 
măsuri de siguranță care vizează  persoane, 
cartiere rezidențiale și obiectivele industriale, 
în condițiile în care în ultimul timp a crescut 
numărul de furturi din locuințe.    

Rep.: Având în vedere creșterea numărului 
de cartiere rezidențiale în Târgu Mureș și 
zonele limitrofe, ce tipuri de monitorizare 
există pentru creșterea gradului de siguranță 
a locatarilor ?

Gombos Attila: Desigur, cum am mai spus și 
în alte dăți, la o investiție de 80.000-100.000 
de euro sau mai mult, e păcat să nu mai faci un 
efort de 25-30 de euro/lună pentru siguranța 
familiei. Aici vorbim de un sistem de alarmă cu 
monitorizare în dispecerat și, dacă se dorește, 
cu camere video. O cheltuială mică poate oferi 
liniște, siguranță și șanse mari de recuperare a 
pagubelor, dacă se ajunge la pagube. 
Aici aș vrea să scot în evidență un serviciu pe care 
îl oferim noi, cei de la Gombos Security, pentru 
zonele rezidențiale. E vorba despre patrulare. 
Mai exact, dacă locatarii din anumite zone sunt 
organizați într-o asociație, pot beneficia, contra 
cost, de un serviciu de patrulare, fie pentru 24 de 
ore din 24, sau doar pe timpul nopții. Acest lucru 
înseamnă că echipele Gombos Security asigură 
patrularea în respectiva zonă, oferind siguranță 
atât pentru persoanele care locuiesc aici cât și 
pentru bunuri. Dacă s-ar asocia, de exemplu, 
într-un astfel de proiect, 100 de locuințe, ar 
presupune un cost de aproximativ 50 lei lei/lună 
de familie. Consider că nu este un cost deloc 
mare, având în vedere beneficiile.

Servicii de gardare
Rep.: Există și alte tipuri de măsuri pentru 
siguranța persoanelor ?

Gombos Attila: Da. Deși Municipiul Târgu Mureș 
nu se află pe locuri fruntașe într-un clasament 
al zonelor cu nivel infracțional de risc mare, 
există cazuri în care oamenii doresc măsuri 
sporite de siguranță. Aici noi oferim un serviciu 
de gardare, altfel spus pază și monitorizare 

permanentă a siguranței unei persoane. Cu 
ajutorul telefonului, persoana respectivă este 
monitorizată permanent și prin apăsarea unui 
buton de către cel aflat în pericol putem interveni 
imediat. În câteva minute ajungem la persoana pe 
care o putem localiza foarte repede. Mai ales în 
contextul celor petrecute recent la Caracal, cred 
că măsuri care ar spori siguranța persoanelor 
sunt binevenite.

Paza automatizată
Rep.: Ne spuneați într-o discuție anterioară 
despre metode de pază care sunt mai 
eficiente și mai ieftine decât paza umană… 
 
Gombos Attila: Da, așa este. Noi am dezvoltat 
în ultimii ani un serviciu care vizează în special 
segmentul industrial, dar poate fi aplicat și 
la proprietăți civile, dacă se dorește. E vorba 
despre pază automatizată. În acest caz, 
aparatura performantă înlocuiește cu succes 
paza umană. E vorba despre sisteme moderne de 
monitorizare, care semnalează precis zona prin 
care se încearcă pătrunderea într-un perimetru 
stabilit și apoi, prin supravegherea video, putem 
vedea despre ce este vorba. Aș preciza că la 
tipul acesta de monitorizare costurile sunt cu 50 
% mai mici decât în cazul monitorizării cu pază 
umană, iar eficiența este mai mare. 

Rep.: Care sunt, în general, timpii de 
intervenție?

Gombos Attila: De când am pornit această 
activitate, am încercat permanent să reducem 
timpul în care ajunge informația la echipajul de 
intervenție. Nu de mult timp am implementat 
un sistem foarte modern, prin care informația 
efracției ajunge direct la echipaj și i se arată 

acestuia automat prin Google Maps cum să 
ajungă la obiectiv și cum să evite ambuteiajele 
din trafic. Uneori, chiar și 20-30 de secunde pot 
face diferența, deci este nevoie de aparatură 
cât mai bună pentru rezultate optime. În medie, 
timpul de intervenție este de 5-7 minute.

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

Gombos Attila: În funcție de locația 
obiectivului, costul începe de la 80-100 lei 
pe lună. Ținând cont de eventualele prejudicii 
pe care le poate preveni, investiția nu e mare. 
În plus, liniștea omului în propria casă e 
neprețuită. Gradul de siguranță și liniștea 
familiei sunt mult mai mari atunci când există 
sisteme care să protejeze o casă sau un 
apartament. (S.G.)

Există trei tipuri mari de monitorizare: 
monitorizare perimetrală cu camere de luat 
vederi, monitorizarea cu senzor, cu sistemul 
de alarmă exterior și monitorizarea cu senzor, 
cu sistem de alarmă interior. Formula ideală 
este monitorizarea în cascadă, care presupune 
toate cele trei variante enumerate anterior.

Gombos Attila

Gombos Attila - noutăți referitoare  
la siguranța imobilelor și persoanelor
Grație tehnicii moderne, sistemele de securitate sunt îmbunătăție în permanență.
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Hirschmann Automotive este o companie Austriacă producătoare de cablaje auto, cabluri pentru panouri fotovoltaice, iar de scurt 
timp avem o nouă divizie de senzori industriali. Toata povestea „Hirschmann” a început în România în iarna anului 2007, în Parcul 
Industrial din Chirileu, cu doar câțiva angajați, care în scurt timp au fost trimiși în Austria și în Cehia pentru școlarizare, astfel 
asigurând un start al producției în cele mai bune condiții. Privind retrospectiv, lucrurile au evoluat rapid, de la pilonii instalați în 
pământ și noroiul din curte, până astăzi, când vorbim de două fabrici de producție. Dacă e să povestim de cifra de afaceri, în anul 
2008 ea se ridica la 7 milioane de euro, iar  anul 2018 l-am încheiat cu 80 milioane de euro.
Momentan avem disponibile mai multe locuri de muncă, atât la locația din Parcul Industrial Mureș, cât și în Sânpaul.
Descrierea posturilor vacante o puteți urmări în cele ce urmează:

 Inginer calitate producție –  
 Departamentul Calitate 

Respectă specificațiile stabilite de client și se asigură că toate 
procesele sunt conforme cu regulile interne și cu standardele 
sistemului de management al calității.
Responsabil ca toți membrii segmentului din care face parte să 
cunoască cerințele și așteptările clientului cu privire la calitate.
Urmărește și auditează departamentul de producție pentru 
detectarea neconformităților, participând la ciclul de închidere 
a acțiunilor corective.
Acordă suport departamentului producție în analiza proceselor 
ce nu adaugă valoare, având ca scop minimizarea pierderilor.
Colectarea în permanență a informațiilor specifice asigurării 
calității (evoluția și analiza defectelor, date despre testare-
parametri de testare, performanța echipamentelor de testare 
și date despre asigurarea calității- înregistrarea activităților). 
Instruirea operatorilor privind problemele de calitate din liniile 
de producție/segmentul unde activează, prin instruiri specifice.
Analizează cauzele și implementează eficient acțiunile 
corective, folosind instrumentele calității (8D, 5 Why, 5M, CIP).
Instalează echipamentele/sistemele de măsură (din zona de 
producție), participă la elaborarea instrucțiunilor de utilizare 
a acestora, la elaborarea studiilor MSA și urmărește statusul 
calibrării echipamentelor/sistemelor.
Responsabil să monitorizeze tendința calității, prin întocmirea 
rapoartelor lunare, și să le prezinte membrilor echipei, pentru 
a lua măsuri de corecție, în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de PPM intern și costuri ale non calității.
Emite, actualizează și, după caz, aprobă proceduri și 
instrucțiuni de lucru pentru procesele pentru care este 
responsabil, conform fișei de post.

 Material Planner –  
 Departament Logistică 

Asigură necesarul de materie primă de la furnizori, astfel încât 
comenzile către furnizori sunt generate pe baza cerințelor 
clienților și a nivelului stocurilor, iar livrările de la furnizori 
se efectuează la timp.
Monitorizează stocurile de materii prime, în conformitate 
cu cerințele standard ale grupului cu privire la stocurile de 
siguranță, și asigură aceste stocuri de siguranță , astfel încât 
aprovizioanarea liniei de producție să se poate face optim și 
livrările să se poată efectua la timp.
Efectuează situații legate de stocurile de materie primă.
Emite, actualizează și, după caz, aprobă proceduri și 
instrucțiuni de lucru pentru procesele pentru care este 
responsabil.

Pe lângă posturile prezentate mai sus, mai avem 
disponibile și următoarele locuri de muncă:

 Inginer Injectare, în departamentul Tehnic.
 Responsabil recrutare, în cadrul departamentului Resurse 

Umane.
 Coordonator magazie, în departamentul Logistică.
 Segment Leader, în departamentul Producție.
 Inspector calitate furnizori, în departamentul Calitate.
 Operator logistic, în cadrul departamentului de Logistică.
 Operatori în Producție.

 Inginer Product Development –  
 Departament Development 

Responsabil de dezvoltarea conectorilor și cablajelor, pornind 
de la concept și până la inovarea produsului în serie.
Responsabil de coordonarea modificărilor de concept și de 
design, în colaborare directă cu sediul central din Austria.
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.

 Inginer proces – 
 Departamentul Tehnic 

Implementează, menține și îmbunătățește procesele de 
producție (tehnologia de execuție a produselor), astfel încât 
să satisfacă cerințele clienților interni și externi, respectând 
regulile interne și politica HIRSCHMANN.
Definește și validează parametrii de proces pentru toate 
procesele de producție, mai puțin procesele speciale (ex: 
injectare de mase plastice), în așa fel încât să fie îndeplinite 
cerințele clientului și înregistrează, actualizează și verifică 
fișele parametrilor de proces, astfel încât să se utilizeze 
parametrii optimi în procesul de producție.
Instruiește operatorii, pentru ca aceștia să cunoască modul 
de lucru la mașini și scule, dispozitive și aspecte specifice 
proceselor tehnologice de execuție. 
Preia și actualizează documentația de proiect pentru 
proiectele noi, astfel încât să avem o evaluare a resurselor, 
în conformitate cu cerințele clientului. 
Implementează cerințele de standardizare a spațiului de producție.

 Programator SAP ME-MII –  
 Departament IT 

Dezvoltă și implementează aplicații Web complexe în 
ecosistemele SAP ME și SAP MII.
Realizează conexiunile între SAP ME și SAP ECC, folosind 
SAP MII (Integrare prin SAPMEINT).
Configurează POD-urile (Production Operator Dashboard), în 
concordanță cu cerințele producției.
Testează și lansează aplicațiile Web, dezvoltă și implementează 
aplicații Web complexe, în ecosistemele SAP ME și SAP MII.
Realizează conexiunile între SAP ME și SAP ECC, folosind 
SAP MII (Integrare prin SAPMEINT).
Configurează POD-urile (Production Operator Dashboard), în 
concordanță cu cerințele producției.
Testează și lansează aplicațiile Web.

 Programator ABAB SAP –  
 Departament IT 

Dezvoltă programele ABAP în SAP ECC versiunea 6.0, utilizând 
ABAP, ABAP / OO, Webdynpro, dar și FIORI , SAPUI5 și 
cenitCONNECT APM.
Lucrează cu analiștii funcționali SAP, pentru a formaliza 
specificații pentru dezvoltări personalizate.
Este responsabil de proiectarea și implementarea soluțiilor 
tehnice pentru interfețe, rapoarte, formulare și fluxuri de 
lucru (work-flows), prin tranzacții de apel, ieșiri de utilizatori, 
transfer de date standard, Dialog programming, SAP Script etc.
Pregătește toate documentele necesare și furnizează rapoarte 
conducerii, după caz.
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Construcții durabile cu betoane de la Multibet

Principalul material folosit în industria 
construcţiilor este betonul. De un beton de 
calitate și modul cum e transportat contează 
durabilitatea unei construcții. Firma Multibet 
Transilvania, aflată în Cristești, este furnizor 
important pentru mulți constructori 
mureșeni.

Firma Multibet Transilvania, aflată la ieșirea 
din Cristești, spre Ungheni, furnizează betoane 
pentru mulți dintre mureșenii implicați în proiecte 
rezidențiale. 
Pentru a folosi la construcția casei un beton 
de calitate, e important să știi de unde 

provine și cum este transportat. De aceste 
două caracteristici depinde rezistența oferită 
de produsul achiziționat. ”La noi, pentru 
producerea betoanelor sunt folosite materiale 
care îndeplinesc condițiile de calitate impuse de 
standardele în vigoare. Stația noastră 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”, 
ne-au spus reprezentanții Multibet Transilvania. 
La compania mureșeană fiecare transport de 

ciment este verificat, prin constatarea existenței 
și examinarea documentelor de certificare a 
calității. 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 mijloace de transport speciale proprii 

(autobetoniere). În acest mod este asigurată 
calitatea betonului marfă transportat.

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

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.
MURPOPSERV - extracția agregatelor 
minerale precum și spălarea, sortarea și 
concasarea acestora 
NOVATRIX - închirierea de mașini și utilaje 
ușoare 
DP TRANSILVANIA CONSTRUCT - construcții 
industriale.

Multibet Transilvania
Jud. Mureș, Cristești 
str. Principală, nr. 563F
multibettransilvania@yahoo.ro
multibettransilvania@gmail.com
http://www.betoanemures.ro
Telefoane : 0711.111.111 sau 0724.076.394
Programul de lucru: 
luni-vineri 7-18 (sâmbăta 7-14) 
Pentru lucrări speciale, 
programul este nonstop
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De peste 25 de ani de ani compania mureșeană 
Viva Com este un jucător important pe piața  
producției de confecţii metalice, la mobilier urban 
și de grădină, precum și în domeniul prelucrărilor 
mecanice de precizie. 
Calitatea produselor a propulsat compania 
mureșeană spre piața Europei de Vest, unde 
Viva Com a reușit să stabilească parteneriate cu 
mai multe companii importante. Spre exemplu, 
firma din Târgu Mureș fabrică mobiler folosit 
în lanțul de magazine McDonald’s, ca urmare 
a unui contract semnat cu o firmă din Franța, 
colaborare care a început în urmă cu 12 ani. 
La ora actuală, un mare număr de unități ale 
celebrului lanţ de restaurante folosește pentru 
terase piese de mobilier realizate de specialiști 
ai firmei mureșene.
“Toate aceste lucruri sunt posibile datorită 
calităţii produselor executate, a seriozităţii cu 
care sunt trataţi toţi clienţii noștri și, nu în ultimul 
rând, datorită priceperii și înaltei calificări a 
personalului societăţii. Aici ar fi de menționat că 
mulți dintre angajații noștri au lucrat înainte de 
1990 la Electromureș. Au provenit, practic, din 
rândurile celor mai buni meseriași din renumita 
fabrică mureșeană”, ne-a spus Grigore Duma, 
directorul general al societăţii Viva Com SRL.

Mobilier urban 
și de grădină
Viva Com a dezvoltat și fabricat de-a lungul 
timpului o gamă largă de produse pentru grădină 
și mobilier urban, precum seturi de berărie, 
scaune, mese, coșuri de gunoi, scrumiere, 
jardiniere pentru flori, garduri și paravanturi 
pentru terase,  stâlpi de iluminat, baze 
suport pentru stâlpi etc. Produsele companiei 
târgumureșene se distribuie în întreaga Europă, 
precum și în țări din Africa și Asia.
Viva Com este un furnizor important și pentru 
parcurile și spațiile de joacă. Compania 
mureșeană a utilat numeroase spații de joacă, 
printre care se numără și Complexul de Agre-
ment și Sport Mureșul sau parcul de joacă de la 
Platoul Cornești. ”În ultimii 4-5 ani, poziţia firmei 
este una de vârf, inclusiv la nivel naţional. Am 
reușit ca în ultimii patru ani să avem distincţii, 
pe codurile CAEN specifice activității societății, 
locurile 1 și 2 obținute la topurile organizate de 
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici 
și Mijlocii din România venind ca o recunoaștere 
a evoluției activității societății”, ne-a spus Rodica 
Bândilă, administrator SC Viva Com. 
Rodica Bîndilă ne-a explicat că profiturile 
companiei sunt reinvestite în producţie și 

cercetare. Conform unui plan de dezvoltare pe 
termen mediu, anual sunt achiziționate utilaje de 
ultimă generaţie, majoritatea din fonduri proprii. 
“Dezvoltarea pe termen mediu este discutată 
inclusiv cu partenerii din afară și o facem pas 
cu pas, investim cât ne permite dezvoltarea și 
cât se poate investi, fără fie afectată în nici un 
fel producţia, care este prioritară”, a subliniat 
Rodica Bîndilă.

Transport de marfă intern 
și internațional
În afară de producție, Viva Com oferă și servicii 
de transport marfă intern și internațional, dis-
punând de un parc auto care poate oferi soluții 

optime pentru propria activitate, dar și pentru 
clienți. “Am ajuns aici pas cu pas, prin creșteri 
progresive, chibzuite, dar și prin decizii inspirate. 
În 2010, când activitatea de transporturi a 
cunoscut o scădere drastică, pentru noi a fost 
o perioadă de dezvoltare, deoarece am investit 
în acest domeniu. Ne-am transportat propria 
marfă și am putut presta servicii de transport, în 
același timp, și pentru alte companii ”, a subliniat 
managerul Grigore Duma. Acesta a explicat 
că investiția într-o flotă auto a fost necesară, 
ţinând cont că Viva Com avea de efectuat 
livrări la termene extrem de precise, pentru 
partenerii externi.  “Pe lângă marea problemă 
de imagine, de încredere, financiar ar fi fost un 
dezastru să nu putem onora comenzile. Atunci 
am decis să achiziționăm propriile camioane și 

să angajăm șoferi. Văzând ulterior că este un 
segment pe care îl putem stăpâni, l-am dezvoltat 
în continuare”, a explicat directorul Viva Com.
În ceea ce privește perioada care urmează, atât 
Grigore Duma cât și Rodica Bîndilă consideră că 
atâta timp cât societatea se pliază pe cerinţele 
clienţilor, dezvoltarea va continua. 

Florin Marcel Sandor

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

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

540566 - Târgu Mureș, str. Livezeni, nr. 79/A
Punct de lucru: Târgu Mureș, str. Livezeni nr. 69
tel/fax: +40-(0)265-255373
e-mail: office@vivamures.ro
web: http://www.vivamures.ro
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Rep: De ce ați ales o activitate în domeniul 
amenajării curților, grădinilor?    

Kardos Andras: Lucrez în domeniul cultivării 
plantelor de peste 30 de ani. Sunt născut în 
Curteni și după cum mulți dintre mureșeni știu, 
aici există o mare tradiție în privința cultivării 
florilor, a plantelor ornamentale, a tot ceea ce 
ține de grădină. Având această experiență, am 
decis recent să înființez o firmă care să ofere 
servicii de amenajare a spațiilor exterioare casei.
Pe scurt, ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă 
amenajarea unei curți, a spațiilor din jurul 
clădirilor, fie că este vorba de case particulare, 
firme, instituții.
De la conceperea unui proiect, la montarea de 
sisteme de irigații, amenajare gazon, semănat, 
sau montat din rulouri, plante ornamentale, 
arbuști, rondouri florale, stâncărie, minicascade, 
putem oferi tot ce este necesar. Aici aș aminti 
că prețurile sunt bune, deoarece avem contracte 
cu firme din străinătate care cultivă plante 
ornamentale, fără a apela la intermediari. Ca o 
noutate, putem furniza și plante decorative care 
rămân verzi și iarna, oferind un aspect foarte 
plăcut curților sau grădinilor.      

Secretul gazonului 
de calitate

Rep : Apropo de gazon, care dintre variante, 
însămânțare sau rulou, este soluția mai 
bună?

Kardos Andras: Ambele sunt soluții bune, 
depinde ce îți dorești. Dacă vrei să ai repede 
un gazon frumos în curte, varianta este ruloul. 
Facem măsurătorile, convenim asupra sistemului 
de irigații, dacă se optează pentru un asemenea 
sistem, și programăm lucrarea. Pentru o curte 
de mărime medie durează 4-5 zile pentru ca 
lucrarea să fie gata. De aici încolo depinde de 
beneficiar să aibă un gazon frumos. Iarba trebuie 
doar udată și tunsă. 
În cazul însămânțării, costurile sunt mai mici, 
aproximativ o treime, dar timpul scurs până la 
formarea gazonului dorit e ceva mai lung, cam 8 
săptămâni. Noi lucrăm cu semințe de calitate și 
asigurăm o densitate mare a firelor de iarbă. În 
final, iarba crescută cu însămânțare va arăta la 
fel de bine ca cea din rulouri, dar cum spuneam, 
necesită mai mult timp. Asigurăm și garanție, până 
la prima tundere. Aici aș mai aminti că perioada 
optimă pentru însămânțare este primăvara și 
toamna, iar rulouri pot fi puse oricând, cu excepția 
zilelor de vară foarte călduroase. Dacă este 
nevoie, putem îndrepta terenul și îl completăm 
cu pământ fertil necesar unui gazon de calitate. 
Pentru un gazon frumos este foarte importantă 
fertilitatea pământului în care punem semințele 
și, de asemenea, calitatea semințelor. Îndesirea 
joacă și ea un rol major.

Udare manuală 
sau sisteme de irigații ?

Rep. Cât de important este sistemul de irigații?

Kardos Andras: Din rațiuni financiare, multe 
persoane aleg să nu monteze sisteme de irigații, 
spunând că se ocupă personal cu udarea 
gazonului. Din experiență vă spun că în multe 
cazuri costurile finale vor fi mai mari decât în 
varianta montării sistemului de irigații. Și am să 
argumentez.  În primul rând, se face economie 
la apa consumată, datorită preciziei de udare, la 
timpul potrivit și cât este necesar. Împrăștierea 
îngrășămintelor, dacă e cazul, poate fi făcută 
prin sistemul de irigații. Nu mai e nevoie de timp 
alocat pentru udare, deoarece poți programa 
sistemul și grădina e udată chiar și atunci când 
ești plecat la muncă sau în concediu. Imaginați-
vă cam la ce costuri ajungi dacă nu ai udat 
la timp sau cât trebuie gazonul și acesta se 
distruge. În plus, timpul alocat udării grădinii, cu 
furtunul, poate fi folosit pentru relaxare, alături 
de cei dragi.

Retușuri și sfaturi prețioase
Rep: Am vorbit despre amenajarea curților 
și grădinilor. Aveți soluții și pentru cei care 
din diverse motive au o grădină cu probleme 
de aspect ?

Kardos Andras: Da. Putem face așa numita 
retușare de spații verzi. Grădinile nereușite 
sau cu diverse probleme care nemulțumesc 
proprietarul, pot fi readuse la viață, ca să spun 
așa, prin diverse tehnici. Putem îmbunătăți 
solul, poate fi reînsămânțată zona de gazon 
etc. Pe scurt, acea grădină poate fi din nou 

frumosă, iar informațiile oferite de noi la final 
vor ajuta proprietarul să își întrețină mai bine 
noua grădină.    
Rep.: Ce sfat le dați în final celor care își 
doresc o curte/grădină frumoasă ?

Kardos Andras: În primul rând să își facă un 
plan temeinic, înainte de a trece la amenajare. 
Să apeleze la un  specialist, chiar dacă acest 
lucru necesită niște investiții. Așa cum un living 
frumos este foarte important pentru a te simți 
bine în propria locuință, o curte frumoasă îți 
poate oferi o stare de satisfacție deosebită. 

A consemnat Florin Marcel SANDOR

Kardos Garden - Sfaturi pentru  
amenajarea unei grădini frumoase
Când locuiești la casă, spațiul din jurul locuinței joacă un rol mai important decât îți imaginezi. O curte 
frumoasă, amenajată cu gust poate să aducă numeroase beneficii stării noastre mentale, sufletești și chiar 
fizice. Ce pași trebuie să facem pentru a avea parte de un spațiu exterior în care să ne simțim bine, am 
aflat de la Kardos Andras, un mureșean cu multă experiență în domeniul amenajării curților și grădinilor.

Kardos Garden
Str. Principală Nr. 61, Curteni, jud. Mureș
Tel: 0754200272
Email: kardosgarden@gmail.com
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Iarna, când zăpada invadează orice zonă din 
România, o cantitate mare de zăpadă poate 
cădea pe acoperiș. Sigur, zăpada ar putea fi 
îndepărtată manual cu o lopată, dar tehnologia 
actuală ne oferă soluții simple, fără eforturi 
umane. Sistemul care face ca zăpada și gheața 
să dispară de pe acoperiș, funcționează 
complet automatizat. Sistemul detectează 
automat necesitatea de topire a gheții sau a 
zăpezii, în funcție de condițiile climaterice și 
oprește sau pornește căldura, în funcție de 
necesități.
Sistemele de degivrare pentru acoperiș înseamnă 
practic sisteme de încălzire cu cabluri electrice, 
care se montează în jgheaburi și burlane, 
păstrându-le fără zăpadă sau gheața. Sunt, 
deopotrivă, pretabile la case, dar și în cazul 
blocurilor de locuințe.
Acestea previn riscul accidentelor generate 
de cantități mari de zăpadă, sau de țurțuri 
de gheață, care ar putea să cadă peste 
persoanele aflate în preajmă. De câte ori nu 
ați experimentat pe propria piele sau ați văzut 
în mass-media cazuri de persoane accidentate 
de căderea țurțurilor de la streașina acoperișului 
sau zone pietonale publice cu mesaje “Atenție, 
cad țurțuri!”?
Se evită în egală măsură riscul pierderilor 
materiale pe care le-ar putea suferi 
proprietarul unei clădiri, din cauza degradării 
acesteia.
Pentru o eficiență maximă, cablurile se montează 
deopotrivă în jgheaburi, burlane și chiar pe 
acoperiș, în zona de streașină sau la partea 
superioară a ferestrelor de mansardă. În caz 
contrar, jgheaburile ar putea fi deteriorate de 
zăpada transformată în gheață, care alunecă 
de pe acoperiș, iar fațada clădirii ar suferi 
degradări în cazul burlanelor sparte de gheață.
Pentru construcțiile noi, este ideal să se ia în 
calcul, încă din faza de proiectare, montarea 
unui sistem de degivrare. În cazul acoperișurilor 
existente, sistemele de degivrare se pot monta 
ulterior, fără nici o problemă.
Scapă de gheață și țurțuri și mărește durata de 
viață a acoperișului casei tale!
Alege sistemele de degivrare de la Lindab.

Informații 
pentru specialiști
Cablu pentru degivrare cu termostat integrat - 
informații generale
Cablul încălzit a fost conceput și produs pentru 
degivrarea jgheaburilor și a burlanelor și este 
livrat gata de instalare. Integrarea termostatului 
în sistemul de degivrare ne asigură că sistemul 
funcționează doar atunci când este nevoie 
(pornește la temperaturi mai mici de +3°C și 
se oprește automat dacă temperatura la nivelul 
termostatului ajunge la +13°C). Temperatura la 
care se încălzește cablul este în directă legătură 
cu temperatura mediului înconjurător.

Instalare / Instrucțiuni 
de folosire
În timpul instalării trebuie să se țină cont de 
următoarele recomandări:
• Jgheabul este perfect curățat și fără frunze etc.
• Sistemul de degivrare nu are nici o componentă 
deteriorată
• Cablul de degivrare nu este răsucit în timpul instalării

• Termostatul va fi montat într-un loc uscat 
și este ferit de acțiunea directă a apei și a 
razelor solare
• Cablul de degivrare nu este așezat lângă 
obiecte încălzite ale construcției (coșuri de fum 
sau aerisiri încălzite)
• Cablul de degivrare nu este presat, strâns sau 
răsucit dupa instalare
• Cablul de degivrare nu este acoperit cu vopsea
• Există riscul de a deteriora cablul de degivrare 
dacă este fixat cu benzi adezive din PVC sau cu 
conținut plastic

Trebuie să fiți conștienți de următoarele aspecte:
• Sistemul se va încălzi dacă temperatura la 
nivelul termostatului este mai mică de +3°C
• Cablul se autoreglează și se întinde în câteva 
ore (nu va mai avea forma încolăcită datorată 
împachetării)
• Un cablu defect nu trebuie să fie instalat și 
pus în funcțiune!
• Sistemul nu necesită întreținere, dar trebuie 
supus unei inspecții vizuale o dată pe an
• Se recomandă folosirea de protecții împotriva 
fluctuațiilor de tensiune
• Priza la care se va conecta cablul, va fi așezată 
într-un loc uscat

• Se vor utiliza protecțiile pentru colțuri din 
pachet, atât la intrarea cablului în jgheab, cât 
și la coborârea din jgheab în burlan
•  Cablul nu va fi tăiat sau modificat în nici un fel
• Nu se va instala cablul pe asfalt, bitum, carton 
asfaltat sau alte materiale similare
• Cablul de degivrare nu trebuie atins în timpul 
funcționării. Datorită integrării termostatului 
în cadrul sistemului, nu există riscul de 
supraîncălzire.

Instrucțiuni de instalare
1. Termostatul va fi așezat într-un loc uscat, ferit 
de acțiunea directă a apei și de razele soarelui 
(ex.: sub streașină).
2. Cablul pentru degivrare va fi instalat în jgheab 
și, după caz, va fi coborât în burlan. Dacă burlanul 
este conectat la canalizare, cablul va fi coborât 
până la adâncimea de îngheț (aproximativ 1m 
în pământ). La intrarea în jgheab și la coborârea 
în burlan se vor folosi protecțiile pentru muchii, 
incluse în pachet.
3. Pentru jgheaburile cu dimensiunea de 125 mm 
se va folosi un singur cablu. Pentru dimensiuni 
mai mari, cablul va fi așezat pe două sau mai 
multe rânduri.

De ce este importantă degivrarea acoperișului?
Înainte de a vă spune de ce este importantă degivrarea acoperișului, să stabilim din capul locului despre ce vorbim. Degivrarea acoperișului 
înseamnă procesul de înlăturare a stratului de gheață/zăpadă format pe acoperiș, care vine în contact cu aerul umed și subrăcit.

Fără degivrare Cu degivrare

Vrei o ofertă personalizată pentru acoperișul 
casei tale? Sună la 0744.328.433 sau 
scrie-ne pe info@lindab.ro. Menționează 
sursa MUREȘ REZIDENȚIAL și primești 
1% discount suplimentar, la achiziția unui 
sistem de degivrare pentru acoperișul tău.
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș a decis, ca urmare a 
consultărilor desfășurate în cadrul unei ședinţe a Comisiei de 
Analiză Tehnică, că proiectul “Construire centru de agrement și 
recreere, împrejmuire, branșamente electrice și gaze naturale, 
branșament apă, racord canalizare, acces din drumul naţional 
DN 15/E60”, propus a fi realizat în localitatea Iernut, strada 
Tudor Vladimirescu nr. 7, nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului.

Cort, popas turistic şi bazin de înot
Investiţia aparţine societăţii SC Centrul de Evenimente Colina 
Sasului SRL Luduș și constă în construirea unui centru de agrement 
și recreere (nunţi, mese festive, întâlniri), pe o suprafaţă de 11.600 
de metri pătraţi, prin amplasarea unui cort multifuncţional (clădire 
ușoară), realizarea unui popas turistic, precum și unui bazin de 
înot cu o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi, care va fi utilizat 
doar în perioada de vară.
“Cortul va fi amplasat pe fundaţie din beton armat, scheletul 
metalic se va ridica pe verticală, fiecare picior va fi încorporat 
în fundaţie, învelișul va fi din prelată cu compartimente de aer, 
acoperișul va fi din prelată tip șarpantă cu perne de aer, închiderile 
se vor face prin panouri sandwich. Cortul va avea o suprafaţă de 
1.600 de metri pătraţi, lungimea de 80 de metri și lăţimea de 
20 de metri, din care circa 1.000 de metri pătraţi vor fi destinaţi 
spaţiului de evenimente, 400 de metri pătraţi pentru bucătărie, 
100 de metri pătraţi pentru spaţiu frigorific, circa 50 de metri 
pătraţi pentru grupurile sanitare”, se precizează în Decizia etapei 
de încadrare nr. 1566 din 21 iunie 2019, emisă de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Mureș.

Potrivit aceleiași surse, “capacitatea maximă a sălii de evenimente 
va fi de circa 350 de locuri, iar suprafaţa destinată parcării 
autoturismelor va fi de 953 de metri pătraţi, pentru 240 de 
locuri de parcare”.

Accesul, de pe DN 15
În ceea ce privește accesul pe amplasament, acesta se va face 
din drumul naţional DN 15 (din sensul Târgu-Mureș - Iernut) și 
din strada Castelului cu ieșire în DN 15.
Sistemul rutier se va realiza sub forma unei rampe cu declivitate 
de aproximativ 3%, lăţime cuprinsă între 6 - 22 de metri în zona 
de racordare cu pinteni de viraj. Se vor realiza pinteni de racord, 
la intrare și la ieșire, pe o lungime de 35 de metri fiecare și lăţime 
variabilă de 0-4 metri, încadrare de borduri 20 x 25 metri și 
șanţuri”, se precizează în document.

Informaţii despre investitor
Conform portalului www.listafirme.ro, SC Centrul de Evenimente 
Colina Sasului SRL Luduș s-a înfiinţat în data de 19 iulie 2018, are 
ca obiect de activitate “alte activităţi recreative și distractive” și 
este administrată de Szasz Blaj, care deţine și calitatea de asociat, 
alături de Szasz Attila. În exerciţiul financiar 2018, societatea a 
înregistrat o cifră de afaceri de 0 lei, pierderi nete de 1.127 de 
lei și a avut un număr mediu de 1 angajat.
Același cuplu de asociaţi, Szasz Blaj și Szasz Attila, deţine și firma 
Xenia Info SRL Luduș (hoteluri și alte facilităţi de cazare similare), 
care la sfârșitul anului 2018 a raportat afaceri de 8,4 milioane lei, 
profit net de 2,3 milioane lei și un număr mediu de 49 de angajaţi.

Totodată, familia Szas mai deţine trei business-uri în Luduș: 
SC Ermetic Fensther SRL (activităţi de asistenţă medicală 
specializată, cu următorii indicatori economico-financiari la 
finalul anului 2018: afaceri de 481.863 lei, profit net de 54.839 
lei și 11 angajaţi), SC Franzeluţa SRL (comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi și tutun, cu următorul bilanţ la finalul anului 
2018: afaceri de 2,2 milioane de lei, profit net de 44.562 lei și 
22 de angajaţi) și SC Colina Sasului SRL (lucrări de construcţii 
a clădirilor rezidenţiale și nerezidenţiale, cu următorul bilanţ la 
finalul anului 2018: cifră de afaceri de 0 lei, pierderi nete de 
2.492 lei și 0 angajaţi).

Alex TOTH

Centru de agrement nou, în Iernut

În ultimii ani, cu toată migrația spre urbe, viața 
agitată de oraș i-a împins pe mulți să încerce 
viața la țară sau cel puțin în suburbie. Am citit 
multe povești în ultima vreme despre corporatiști 
care au ales să se retragă din zumzetul urban. 
Una dintre dintre opțiunile pe care aceștia o 
pot alege este să investească într-o locuință 
independentă care îi va ajuta atât pe ei personal 
pe termen lung, cât și mediul înconjurător.
Există câteva caracteristici pe care o casă trebuie 
să le îndeplinească pentru a fi considerată locuință 
independentă și aici sunt câteva dintre ele:
1. Să fie construită din obiecte reciclate (sau 
să conțină produse reciclate)
Produse reciclate sau ecologice nu înseamnă 
neapărat găsite la gunoi (cu toate că se pot 
găsi multe obiecte folositoare pentru construcția 
unei case acolo, mai ales în vest), ci și produse 
local sau cumpărate de la second hand. Există 
și posibilitatea de a avea un acoperiș verde care 
pe lângă faptul că arată foarte bine, realizează 
o izolare foarte bună.

2. Să fie mai mică
Multe familii visează la case foarte mari, 
spațioase, pe care ajung cu greu să le întrețină 
după o vreme. Pe lângă asta copiii cresc, pleacă, 
și rămâi cu o casă mare pe care o încălzești 
greu și cu bani mulți.
Mai ales dacă sunteți o singură persoană sau 
un cuplu, gândiți-vă să construiți o casă mai 
micuță, care să vă acopere toate nevoile, dar 
care să fie ușor de întreținut, cu un cost mai mic 
de construcție, dar și de menținere.
3. Să producă energie
Panourile solare reprezintă o investiție destul 
de costisitoare, însă este una pe termen lung 
de care veți beneficia întreaga viață. Există și 
fonduri europene care pot fi accesate pentru 
anumite categorii de persoane pentru instalarea 
panourilor fotovoltaice. 
Cu câteva panouri solare veți putea să vă 
alimentați cu energie întreaga proprietate, chiar 
și în zilele cu mai puțin soare.
4. Să aveți apă pe proprietate

Multe dintre izvoarele de la noi din țară devin tot 
mai puțin recomandate consumatorilor. Varianta 
veche, de a avea o fântână în curte căreia îi 
puteți atașa un hidrofor este foarte bună. Cu 
un filtru de calitate, după o analiză făcută în 
prealabil la un laborator specializat, veți putea 
beneficia de apă curată pe care o puteți folosi 
la toate treburile casnice.
Dacă nu aveți opțiunea să aveți o fântână, puteți 
colecta apă de ploaie care poate fi folosită la 
diverse aspecte casnice sau chiar filtrată poate 
fi bună de băut.
5. Să colectați selectiv deșeurile
Deșeurile colectate selectiv vă pot permite să 
creați un compost pe care îl puteți ține undeva 
în curte (departe de intrare, mirosul poate deveni 
neplăcut) și cu care să oferiți îngrășământ 
plantelor crescute de dvs., dar și să reutilizați tot 
ceea ce înseamnă recipiente de sticlă sau plastic.
6. Să vă creșteți propria mâncare
Chiar dacă nu aveți timp pentru a cultiva și a vă 
crește propriile legume, există anumite plante 

care au nevoie de îngrijiri minime și care vă 
pot furniza produse ecologice și delicioase din 
propria grădină. Plantele ușor de crescut sunt 
tufele cu fructe de pădure, plantele aromatice, 
fasole, morcovi, salată, roșii cherry sau dovleac.
Bineînțeles, dacă aveți mai mult timp și spațiu 
la dispoziție, puteți crește găini, sau dezvolta 
o grădină care să vă acopere aproape toate 
cerințele dietetice.
7. Să aveți o sursă proprie de încălzire
Fie că este vorba de o centrală pe lemne, o sobă 
pe stil vechi sau un cuptor în care puteți găti de 
la sarmale la pizza, pentru a avea o casă care se 
autosusține este necesar să aveți propria sursă 
de încălzire și gătit.
O locuință de acest gen necesită de multe ori 
o investiție mai mare la început, atât din punct 
de vedere financiar, cât și al timpului alocat, 
dar vă va aduce multe beneficii pe termen lung, 
ajutându-vă să scăpați de datorii și să nu faceți 
cheltuieli inutile pe viitor.

Elena POLEARUȘ

7 pași pentru o locuință independentă
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O casă trebuie decorată întotdeauna după gustul fiecărei 
persoane, nu după gustul altora. Însă la fel ca la îmbrăcăminte, 
nu strică să afli părerea experților și să adaptezi tendințele după 
propriile tale preferințe.
Milan Design Week a avut loc în luna martie a acestui an și în 
cadrul său au fost prezentate diverse elemente care vor domina 
casele tuturor iubitorilor de decorațiuni trendy din lume. Una 
dintre tendințele care a lăsat o impresie puternică în industria 
modei și în ceea ce privește design-ul de interior este scânteia 
cluburilor de noapte din anii `70 combinată cu luxul, moliciunea 
de catifea și volumele alungite din anii `80.
Vom enumera 20 de tendințe la care putem fi atenți pentru a ne 
decora căminul în noul an.
1. Mochetă. O mochetă luxoasă în culori pastelate poate 
transforma orice încăpere dintr-una obișnuită în una în care 
vă puteți relaxa cu familia și prietenii într-o atmosferă relaxată 
desprinsă dintr-un film din anii `80.
2. Suprafețe cu textură 3D. Au fost prezentate foarte multe 
tapete cu modele care ies în evidență, de la imitația de marmură 
la cea de geam înghețat sau suprafețe ondulate.

3. Perdele. Perdelele grele din materiale groase în culori mate 
completează cu succes look-ul de anii `80.
4. Sticla colorată. Fie că este vorba de o măsuță de sufragerie, 
o vază, o veioză sau tablouri decorative, este important ca sticla 
să fie colorată în culori cât mai vii.
5. Forme rotunde. Reîntoarcerea la natură este o temă care 
iese în evidență în ultimii ani, iar canapelele rotunjite reprezintă 
o investiție pe cât de frumoasă, pe atât de confortabilă.
6. Marmura. Luxul poate ieși în evidență prin mici detalii de 
marmură în casă, fie că este vorba de o măsuță sau un blat.
7. Catifea. La fel ca și marmura, catifeaua reprezintă un material 
luxos care nu este necesar să acopere întreaga casă, dar care poate 
crea accente printr-o perdea, o pernă decorativă sau un fotoliu.
8. Lampe cu forme geometrice. Lampele simple, alungite, 
lineare revin la modă pentru a completa un look disco al locuinței 
dvs. Puteți merge mai departe și cumpăra lampe în culori neon 
care îi vor da cu siguranță un aer aparte apartamentului.
9. Obiecte decorative hand-made. Fie că este vorba de elemente 
tribale, împletituri decorative pentru pereți sau vase de lut, 
obiectele decorative unicat completează cu succes orice casă 

și indiferent de trend-uri oferă un aer aparte locuinței.
10. Materiale ecologice sau reciclate. În ultimii ani luxul nu 
mai exclude și grija pentru amprenta ecologică pe care o lasă 
în urma sa, ba chiar încurajează reutilizarea materialelor pentru 
a construi elemente decorative chic. Puteți lăsa Planeta într-o 
stare bună pentru urmași, fără a vă sacrifica confortul actual.

Elena POLEARUȘ

Tendințe design interior în 2020
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S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  
– SUCURSALA TG. MUREȘ

Cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23

 Organizează în zilele de marți, ora 11,00 la sediul Sucursalei Tg. Mureș, licitația publică cu 
strigare pentru vânzarea de materiale uzate recuperate în urma lucrărilor de reparații, MF casate.
 Pentru bunurile neadjudecate, licitația se va repeta și în următoarele săptămâni.
 Plicul conținând documentele de capabilitate ( cererea de participare, oferta de cumpărare, 
chitanțele reprezentând taxa de licitație și garanția de participare la licitație, copie după C.I. pen-
tru persoane fizice, copi după Certificatul de înregistrare al ofertantului pentru persoane juridice, 
împuternicire, declarația de confidențialitate, etc. ) se va înregistra la registratura unității cu cel 
puțin o oră înainte de începerea licitației.
 Ofertanții vor prezenta chitanța sau ordinul de plată reprezentând contravaloarea taxei de 
licitație de 10 lei cu TVA și chitanța sau ordinul de plată reprezentând contravaloarea achitării 
garanției de participare de 10% din valoarea bunului licitat, vizate de bancă în copie și în 
original, contul bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație pentru bunurile 
neadjudecate. 
 Lista cu materialele scoase la licitație, cantitățile, prețurile de pornire a licitației, locul unde 
sunt depozitate și unde pot fi vizualizate materialele, precum și condițiile de participare la licitație 
sunt afișate la sediul Sucursalei Tg. Mureș și la sediile gestiunilor, secțiilor din cadrul Sucursalei 
Tg. Mureș, precum și pe site-ul ROMGAZ la adresa www.romgaz.ro, Informații publice, Licitații 
vânzare.
 Pentru materialul tubular, licitația se va face pe întreaga cantitate aflată pe fiecare cod articol, 
din cadrul unei gestiuni.

Informații suplimentare la telefon 0374/402032 – Serviciul Mecano Energetic.
Fax – 0265/306340 – Sucursala Tg. Mureș

SC. ELECTROMONTAJ „CARPATI” S.A 
ANGAJEAZA 

ELECTRICIENI / LACATUSI / SUDORI
Pentru dezvoltarea Centralei Termoelectrice Iernut

OFERTA:
• Salariu motivant incepand de la 3.000 lei;
• Cazare asigurata;
• Transport gratuit din localitatea de domiciliu la organi-
zarea de santier;
• Ore suplimentare platite cu spor de 175%;
• O masa calda/zi;
• Sporuri (de inaltime, de functie)

CERINTE:
• Experienta in domeniul MT/IT constituie avantaj;
• Disponibilitate pentru munca pe santier.
• Seriozitate;

Pentru detalii, sunati la urmatorul numar de telefon:
0743 085 301  ing. Burtica Flavian

sau
Asteptam CV-urile la adresa: 

mirela@elmontaj.ro
Multumim!

S.C. FARMACORDIS PLUS SRL,
societate în faliment, organizează prin Lichidator Judiciar 
Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență Popa & Rus

LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

Pentru Valorificarea Următoarelor Active: 
1. Teren extravilan, în suprafață de 2.697 mp, situat în Comuna Albești, județul Mureș,
2. Teren intravilan, în suprafață de 419 mp, situat în Comuna Albești, județul Mureș, 
Terenurile sunt lipite faptic, și vanzarease face în bloc, cu pretul de pornire de 16.200 
Euro+ TVA
Terenurile sunt amplasate în zona Strada Lungă la distanță de 150 m. de rețelele de apa, 
canalizare, electricitate,gaze naturale.

• Licitaţia va avea loc la data de 11.10.2019 ora 14:00, în Oradea, Calea Republicii, nr. 
75, ap. 20-22, Bihor.
• Procedura de vânzare prin licitație publică va mai avea loc și în 25.10.2019, 08.11.2019 
și 22.11.2019 în același loc și la aceeași oră în aceleași condiții.
• Relaţii privind activele ce urmează a fi vândute la tel: 0784.280.030
• Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire.
• Regulamentele de participare la licitaţie pot fi procurate de la lichidatorul judiciar 
din Oradea, Calea Republicii nr. 75, ap. 20-22, jud. Bihor, de luni până vineri între orele 
09.00-16.00.

Cabinet Individual de Insolventa Suciu Adriana Tatiana cu sediul 
in Tg. Mures , str. Marton Aron nr. 3 apt.3, CIF RO 20327989, 
UNPIR nr. RFO I-1516, in calitate de Lichidator al SOCOT TRANS 
2012 S.A. Tg.Mureș cu sediul în Tg. Mureș, str. Libertatii, nr.115, 
jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr. J 26/1089/2012, CIF 
RO30896370, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor pentru data de 25.10.2019 ora 11,00  sau pentru 
data de 26.10.2019, la aceleași ore, în cazul neîntrunirii 
cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data 
de referinţă 9.10.2019, care au dreptul de a participa și de a 
vota în cadrul adunărilor generale , cu următoarea ordine de zi:

În ședinţa extraordinară :

1. Aprobarea Raportului de evaluare prin care s-a realizat 
evaluarea bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății.
2. Aprobarea Regulamentului de vânzare întocmit de către 
lichidator pentru vânzarea bunurilor mobile aflate în patrimoniul 
societății.
3. Diverse.

Aspecte procedurale
La adunarea generală vor putea participa și vota toţi acţionarii 

înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
9.10.2019. Persoanele fizice care deţin acţiuni în comun, în 
calitate de moștenitori (dobândite prin Certificat de moștenitor), 
vor fi considerate reprezentate deplin de oricare dintre 
coproprietari. Acţionarii vor participa la adunarea generală 
personal, prin reprezentanţii legali sau prin reprezentanţi 
mandataţi prin procură specială, încheiată sub semnătură 
privată. Procurile trebuie prezentate, în original, la sediul 
societăţii până la data de 23.10.2019 În același termen 
buletinele de vot prin corespondenţă, completate și semnate de 
acţionari, se vor depune la sediul societăţii, personal sau prin 
poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe 
care să fie trecută adresa expeditorului/acţionarului). Intrarea 
în sală se va face pe baza actelor de identitate – toţi acţionarii 
prezenţi vor depune la secretariatul adunării o copie a actului 
de identitate, pentru a rămâne la dosarul ședinţei. Informatiile 
si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi, 
proiectele de hotarari, formularele de imputernicire speciala 
precum si formularele de vot prin corespondenta vor fi puse la 
dispozitia actionarilor la sediul societatii, tel. 0265-233611 fax 
025-214270, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial.

Lichidator
Cabinet Individual de Insolventa Suciu Adriana Tatiana

CĂBUŢ I DORIN PFA din Deleni, Nr. 10, F26/559/2017, CUI 37701211. Pierdut certificatul de 
inregistrare si certificatele constatatoare. Le declar nule

CONVOCATOR

LICITAȚIE PUBLICĂ

Lichidatorul judiciar al debitoarei SC RALU PLAST SRL  
Tg. Mureș, str. Brasovului, nr. 13, ap. 9, jud. Mures, numit 
în dosar 1742/1371/2013 al Tribunalului Specializat Mureș 
în baza sentinței nr.260/C din 19.03.2015 a Judecătorului 
Sindic,

SE SCOATE LA LICITAȚIE PUBLICĂ:
-matrițe injectat mase plastice:
-refrigerator;
-pompa HP 33;
-răcitor industrial etc.
Bunurile se află în stare bună.
Rapoartele de evaluare se găsesc la lichidatorul judiciar.
Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni a săptămânii 
orele 12,00, începând cu data de 03.06.2019, la biroul 
lichidatorului judiciar din Tg.Mureș, str.Koos Ferencz, nr.9, 
ap.7, jud.Mureș.
Relații suplimentare la telefon 0722646459 și 0740207742.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Lichidatorul judiciar al societatii AGRO COM HORNET SRL 
scoate la licitație publică bunurile debitoarei:
- hală ciupercărie tip P cu teren aferent în suprafață de 
770 mp, situate în Nazna, str.Școlii, nr.37, jud.Mureș.Preț 
de strigare 33.980 euro;
- teren intravilan în suprafață de 500 mp. Situate în 
Sâncraiu de Mureș, str.Răsăritului, jud.Mureș.Preț de 
strigare 11.025 de euro;
Bunurile se află în stare bună.
Rapoartele de evaluare se găsesc la lichidatorul judiciar.
Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni a săptămânii, 
la biroul lichidatorului judiciar, începând cu data de 
10.12.2018.
Relații suplimentare la telefon 0722646459 și 0740207742.

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

Call Center Distribuţie: TelVerde – 0800-801-929

În atenţia consumatorilor 
de energie electrică!

Miercuri, 25 septembrie 2019:
• în intervalul orar 08:00-16:00, în localitățile: 
Papiu Ilarian (zona PTA 3 CAP), Dobra și Merișor
 
Joi, 26 septembrie 2019:
• în intervalul orar 08:00-16:00, în localitățile: 
Cipăieni, Pripoare, Ranta.

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

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE  A ENERGIEI ELECTRICE MUREȘ

SC ROCADA SERV SRL angajeaza conducatori 
auto transport persoane categoria D.

Informatii la tel.: 0746 535 050
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Vrei o promovare profitabilă în 2019? 
Folosește audiența liderului Zi de Zi online.

Diversitate de campanii de 
promovare
Într-un decor în permanentă schimbare, 
informaţia și publicitatea sunt esenţiale pentru 
succesul în afaceri. E nevoie de înțelegere și 
fler pentru a alege cele mai bune variante de 
promovare, dintre ofertele prezente pe piață.
Departamentul de publicitate Zi de Zi online 
vine în întâmpinarea clienților cu un mix de 
promovare și de consolidare a brandului, 
bannere, advertoriale, articole sponsorizate etc.
Audiența a depășit așteptările, în iulie 2019. 
Peste 234.000 de vizitatori unici!
Cifrele actuale reconfirmă poziţia de lider detașat 
a cotidianului Zi de Zi online în ierarhia site-urilor 
de știri din judeţul Mureș.  
Astfel, în perioada 1-31 iulie 2019 statisticile 
Trafic.ro au înregistrat un număr de 234.311 
vizitatori unici pe pagina online a ziarului, 
cifră foarte apropiată de recordul absolut 
de 237.130 de vizitatori unici consemnați în 
luna mai 2019.
Mai 2019, luna de recordului la numărul de 
afișări: 749.887

Cotidianul Zi de Zi online - www.zi-de-zi.ro 
– și-a continuat trendul ascendent început în 
luna noiembrie 2018, când a depășit pragul 
de 600.000 de afișări lunare ale articolelor 
publicate, înregistrând 622.954 de vizualizări, 
la mare distanţă de următoarele site-uri de știri 
din judeţul Mureș.
În mai 2019, site-ul Zi de Zi a înregistrat 
aproape 750.000 de afișări.
Ești interesat de o promovare profitabilă în 
2019? Folosește audiența ridicată a liderului 
Zi de Zi online!

Aproape 25.500 de followeri (urmăritori) ai 
paginii de Facebook
Cotidianul Zi de Zi online este prezent și pe 
reţeaua de socializare Facebook - https://
www.facebook.com/zidezi/, cu peste 25.468 
de urmăritori ai paginii.
• Cauți soluții de promovare eficiente pentru 
afacerea ta? 
• Ai nevoie de un partener de încredere, care 
te susține, te consiliază și îți oferă soluții de 
publicitate adecvate afacerii tale?
• Îți dorești o promovare profitabilă în 2019? 

Mizează pe audiența ridicată de cititori ai 
liderului Zi de Zi online. 80% dintre ei fac parte 
din populația activă a Județului Mureș.
Alege Zi de Zi online! Suntem ”O parte din 
viața ta!”
Ofertele noastre de parteneriat pot fi găsite:
- în Mediakit-ul Zi de ZI;
- în cadrul rubricii Publicitate de pe home 
page-ul site-ului www.zi-de-zi.ro.

www.zi-de-zi.ro

www.zi-de-zi.ro și pagina Facebook Zi de Zi –  
lideri de audiență. Pentru cei ce vor mai mult!
Cotidianul Zi de Zi online - www.zi-de-zi.ro - este în prezent principala sursă de informare din judeţul Mureș, fiind singura publicaţie 
mureșeană auditată de Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT), prin Studiul de Audiență și Trafic Internet (SATI).

AB
ON

AM
EN

TE

Cel mai influent cotidian din judeţul 
Mureș are cinci apariţii/săptămână, 
de luni până vineri. 

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

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



mureșul rezidențial
23.09.201940


