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Piața imobiliară în ascensiune

Când depășești așteptările clienților

FOMCO IMOBILIARE
GREEN RESIDENCE

Opera de artă din inima 
centrului istoric protejat
BASTION LUXURY RESIDENCE

Seiv Instal cu divizia AERDEAL 
se extinde pe piața din Ardeal
 
Seiv Instal se extinde pe piața din Ardeal cu o nouă divizie 
destinată clienților rezidențiali. Ca urmare a creșterii cerin-
țelor pentru aparate de aer condiționat pentru uz casnic, 
noua divizie Aerdeal oferă servicii premium de consiliere, 
instalare și mentenanță pentru cele mai exigente cerințe 
ale clienților din Mureș și Cluj.
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SOLUL - APA - AERUL 
Resurse inepuizabile de energie

Opțiunile de încălzire și răcire din surse regenerabile nu oferă doar avantajul de a trăi într-o locuință confortabilă, ele elimină riscurile la care ne expun echipa-
mentele clasice și generează emisii de CO2 mult mai scăzute decât sistemele convenționale de încălzire.

Mulți oameni mai cred că tehnologia pompelor de căldură este o inovație recentă. Nu știu însă că această tehnologie a fost creată acum mai bine de 150 de ani, iar 
prima pompă de căldură cu sursă subterană a fost pusă în funcțiune cu 70 de ani în urmă, în Marea Britanie. 

Pompa de căldură este un dispozitiv care transferă căldura de la un mediu cu temperatură mai joasă, la un mediu cu o temperatură mai înaltă, și invers, consumând lucru mecanic. Pompele de 
căldură sunt destinate climatizării locuințelor și a diverselor spații, incluzând atât răcirea și încălzirea, cât și producerea apei calde menajere. Ele au capacitatea de a prelua din apă, sol sau atmosferă, 
energia necesară încălzirii unei locuințe în procent de 65-80%.  Astfel, cu 1 kwh energie electrică consumată se produc între 3-6 kwh energie termică pentru încălzirea sau răcirea locuinței.

Ce este o pompă de căldură și la ce o putem utiliza?

- părțile constructive ale unui astfel de echipament sunt 
de ultimă generație și sunt silențioase;

- efort minim de întreținere fără verificări tehnice specifice 
instalațiilor de gaz și centralelor termice;

- au un coeficient de performanță ridicat COP, ceea ce 
conduce la realizarea de economii de până la 70% la factura 
de încălzire față de un sistem clasic (COP - reprezintă câți 
kilowați-oră termici produce pompa de căldură prin 
consumarea unui kilowatt-oră de energie electrică).

Avantajele pompelor de căldură:

- asigură în același timp încălzirea și răcirea locuinței;

- siguranță, deoarece nu există combustie, prin urmare 
nici emisii de gaze;

- sunt complet automatizate și se pot comanda cu ajutorul 
telefoanelor smart, aplicațiile fiind disponibile în AppStore și 
Google Play;

- sursa de energie este inepuizabilă;

- sunt potrivite pentru a înlocui un cazan într-o instalație 
existentă;

- investiția se amortizează între 5 - 10 ani.
- durata lungă de viață;

Pompe de căldură SOL - APĂ
Pompa de căldură SOL - APĂ permite utilizarea 

energiei acumulate în sol și transformarea ei în 
căldură. În fiecare an pământul absoarbe și 
stochează căldura de la soare, astfel avem o sursă de 
energie constant reînnoită, în mod natural și totodată 
gratuit. La o adâncime de circa 15 m temperatura 
solului este constantă tot timpul anului, iar pe 
măsură ce adâncimea crește, temperatura solului 
este mai mare. Această energie stocată poate fi 
colectată de către o pompă de căldură și 
transformată în energie termică utilizată la încălzirea 
casei sau pentru producerea apei calde menajere. 

Energia din sol este captată de către pompa de căldură prin intermediul unor colectori (sonde), care 
pot fi verticali sau orizontali. Sondele verticale sunt introduse într-un foraj, sau mai multe, prin care 
circulă un agent intermediar (glicol). Forajul are o adâncime variabilă în funcție de mărimea pompei 
de căldură și a tipului de sol. Distanța între foraje este si aceasta variabilă. Colectorul orizontal 
(serpentină orizontală) constă într-o țeavă de polietilenă îngropată la adâncimea de minim un 
metru prin care circulă glicol. Lungimea unei bucle variază între 250 - 500 m, iar deasupra acestora 
nu trebuie să existe asfalt, clădiri, pomi sau beton. Cel mai bun randament poate fi obținut din solul 
cu un conținut ridicat de apă. Acest sistem de pompă de căldură permite utilizarea energiei termice 
de la o adâncime cuprinsă între 50 și 150m.

În sezonul rece extrage caldura din pământ, aer sau apă, și cu ajutorul unui compresor, agentul frigorific este încălzit.  Ulterior, 
acesta transferă căldura în interiorul locuinței, cu ajutorul unui schimbător de căldură. În sezonul cald, ciclul se inversează, iar locuința 
este răcită.

Sunt două tipuri de încălzire din surse regenerabile: tipul cu pompă de căldură cu sursă subterană și cel cu pompă de căldură cu aer.

ÎNCĂLZIREA DIN SURSE REGENERABILE 

Cum functionează o pompă de căldură?    

75% 
Energie gratuită

din natură
+

25%
Energie electrică

=

100%
Energie termică

Pompele de căldură APĂ - APĂ  sunt cele mai 
eficiente și se pretează la orice tip de construcție. Au 
ca principiu extragerea apei dintr-o pânză freatică, 
de regulă cu temperatura constantă 12-14°C. Pentru 
captarea energiei din pânza freatică sunt necesare 
cel puțin 2 foraje, unul pentru extracție, iar celălalt 
pentru deversarea apei din pompa de căldură. Se 
pretează mai ales în zonele unde prezența apei în 
pânza freatică este la o adâncime mai mică de 40 m. 
Este foarte important ca debitul să fie constant tot 
timpul anului! 

Pompe de căldură APĂ - APĂ

Dintre toate tipurile de pompe de căldură, la 
momentul de față, pompa de căldură APĂ – APĂ dispune de cele mai bune randamente, având 
valori COP de până la 6, având și cea mai ridicată eficiență.

Pompe de căldură AER - APĂ
Pompa de căldură AER - APĂ folosește energia 

extrasă din aer, iar cu ajutorul unei cantități mici de 
energie electrică asigură apa caldă menajeră, 
încălzirea și răcirea locuinței. Acest sistem poate 
produce până la 5 kwh de energie termică cu 
ajutorul 1 kwh de energie electrică, în timp ce o 
centrală electrică produce doar 0,95 kw termici cu 
ajutorul unui kwh de energie electrică. Un alt avantaj 
al acestui echipament este că funcționează la 
temperaturi scăzute de până la -25°C și permite 
conectarea într-un sistem bivalent cu cazane ce 
funcționează pe gaz, combustibil solid, etc. Pompele de căldură AER - APĂ au integrat în 
automatizare și partea de control la distanță prin internet, care cu ajutorul  unei aplicații simple 
permite să controlăm, monitorizăm  și configurăm pompa. Datorită tehnologiei de top, aceste 
echipamente sunt silențioase și au un coeficient de performanță COP de până la 5, fiind una dintre 
cele mai avantajoase sisteme, cu montare simplă și cu posibilitatea de a răci locuința pe timp de 
vară, și asigurarea apei calde menajere, însă cu cel mai scăzut randament pe timp de iarnă.

Beneficiile folosirii pompelor de căldură: 

- întreținere redusă la funcționare pe termen lung. Deoarece pompa de căldură nu implică nici o 
formă de ardere, aceasta are o durată de viață mai mare decât a unei centrale termice tradiționale 
și necesită o întreținere mai redusă. Pompa de căldură cu aer are o durată de viață în condiții 
optime între 15 și 20 de ani. Sistemele cu sursă subterană ar trebui să funcționeze mai mult de 30 
de ani, de trei ori mai mult decât o centrală termică modernă în condensare.

- generează amprentă de carbon redusă comparativ cu alte surse de energie.

- reduce valoarea facturilor de încălzire - în unele cazuri până la 70% - deoarece o pompă de 
căldură utilizează mult mai puțină energie decât o centrală termică pe gaz sau ulei.

Sursa de căldură
din natură

Pompa de căldură

Compresie

Expansiune

Distribuție căldură

Echipa ORDEA Instalații vă stă mereu la dispoziție cu recomandări, informații și consultanță profesionistă.

Adresa: str. Libertății nr. 122A, Târgu Mureș, România      Tel: +40 265 269 079     Email: tehnic@ordea.ro     www.ordeainstalatii.ro

ing. Oroian Aurelian

Evaporare

Condensare

În prezent compania ORDEA este recunoscută în domeniul instalațiilor 
ca fiind un etalon pe piața județului Mureș și al Transilvaniei.

Eşti antreprenor, 
energia noastră te susţine

Suntem partenerul tău de încredere și 
contribuim la succesul afacerii tale 
cu soluții inovatoare de energie

eon.ro

Când vine vorba despre vopselele pentru interior, 
calitatea și performanța ce rezultă din zeci de ani de 
cercetare și dezvoltare germană se regăsesc pe deplin 
în produsul emblematic Indeko-plus.
 Vopseaua pentru interior Indeko-plus se comercializează 
cu succes pe piața germană de mai bine de 40 de ani fiind 
considerată de aplicatori cea mai bună alegere din gama 
de top. Acest produs este o calitate în sine, maximul 
din ce poate oferi o vopsea mată pentru interior: cea 
mai bună clasă de lavabilitate, cea mai bună clasă de 
acoperire, ecologică şi cu miros redus, cu un înalt grad de 
alb, proprietăți excelente privind reparațiile (retușurile) 
ulterioare, fără emisii și fără solvenți, nuanțabilă în 

sistem de colorare computerizată ColorExpress într-o 
paletă de culori extrem de bogată și cuprinzătoare. 
Cercetarea și dezvoltarea fiind pasiunea noastră, 
pentru Caparol „cel mai bun” nu a fost de ajuns și 
recent a introdus un nou standard al calității și 
totodată un deziderat pentru piața de profil dezvoltând 
și implementând o nouă tehnologie pentru vopselele 
lavabile.
Multe dintre studiile de specialitate ale Uniunii Europene 
atrag atenția asupra faptului că numărul de persoane 
cu alergii este în creștere. Cert este că ne petrecem tot 
mai mult timp în interior, fie acasă, fie la birou. Este 
firesc să ne dorim ca acest mediu să fie cât mai sănătos 

pentru noi și pentru cei dragi.  
Noul Indeko-plus este o vopsea fără conservanți, de 
înaltă puritate, potrivită și pentru persoanele cu alergii, 
cu anumite sensibilități sau pentru cei care doresc să 
aibă grijă de sănătatea lor. Acest produs a fost dezvoltat 
pe baze complet noi. O tehnologie nou patentată a 
aditivilor facilitează renunțarea completă la conservanți, 
optimizând totodată proprietățile de prelucrare, acestea 
fiind adaptate la cerințele stilului modern de finisare. 
Caparol este primul producător care oferă produse la o 
calitate înaltă, adecvate persoanelor alergice, vopselele 
de interior fără conservanți fiind marcate cu logo-ul 
„E.L.F. plus”.
Indeko-plus este  vopseaua care reușește să protejeze în 
mod natural datorită folosirii unor materii prime speciale, 
fără a fi necesară adăugarea de conservanți (biocide), 
păstrându-și performanțele ce o promovează ca vopsea 
de top: cu cea mai bună capacitate de acoperire, foarte 
ușor de aplicat, în cea mai bună clasă de lavabilitate 
(super-lavabilă), de un alb intens.
Oferă căminului tău nu doar prospețime, ci frumusețe 
și încăperi sănătoase pentru familia ta.

De aproape 20 de ani, prin vopselele Caparol produse 
și comercializate, Daw Bența promovează în România 
calitatea și performanța.

Indeko-plus - prospețime, frumusețe 
și încăperi sănătoase pentru familia ta

Dr. Robert Murjahn  
a dezvoltat tehnologia 
modernă a vopselelor 
de dispersie fără ulei

Este lansată Indeko-plus, 
prima vopsea de interior 
E.L.F. (fără emisii, fără 
solvenți) din lume

Introducerea primei  
vopsele de dispersie 
E.L.F. fără conservanți 
din lume

Odată cu E.L.F. plus 
Caparol prezintă noul 
standard al zugravilor, 
vopsele fără conservanți

ROLUL CONSERVANȚILOR (denumiți și BIOCIZE)
Evitarea dezvoltări micro-organismelor (bacterii responsabile pentru mirosuri neplăcute sau 
mucegaiuri) în vopselele pe bază de apă. Protejează vopselele de atacurile microbiene / fungice în 
timpul depozitării și (uneori) după aplicare.

POSIBILE RISCURI ALE CONSERVANȚILOR
Declanșarea sensibilităților pielii la anumite persoane, având ca rezultat roșeața pielii, eczema în 
contact cu vopseaua sau prin simpla inhalare a substanțelor din aer după aplicare.

Pietre de hotar în dezvoltarea vopselelor de interior 
pentru o viață sănătoasă

Indeko-plus - prospețime, frumusețe 
și încăperi sănătoase pentru familia ta

Proiect imobiliar de anvergură 
al mureșeanului Mircea Musgociu, 
lângă mall-ul NEPI
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Proiect imobiliar de anvergură 
al mureșeanului Mircea Musgociu, lângă mall-ul NEPI

Cea mai mare investiție imobilară autohtonă 
din județul Mureș, care va redefini standardele 
în acest domeniu și va da o nouă perspectivă 
dezvoltării orașului îl are ca autor pe Mircea 
Musgociu. Omul de afaceri a descris în linii mari 
proiectul ce urmează să fie realizat în următoa-
rea perioadă, o dată ce toată documentația ne-
cesară va fi aprobată, lângă noul Mall deschis la 
ieșirea din Târgu Mureș spre Sighișoara: 
”Primul pas al acestui proiect a necesitat un 
efort financiar de aproximativ 3 milioane de 
euro. Am construit drumul, utilitățile și câteva 
sensuri giratorii, împreună cu investitorii de la 
centrul comercial NEPI, pentru a asigura in-
frastructura de care va avea nevoie un cartier 
de genul acesta.
Cartierul are prevăzute minim 1.500 de apar-
tamente și va respecta toate cerințele unui 
ansamblu imobilar modern și cu funcționaliate 
eficientă. 
În afară de locuințe, aici vor exista și spații co-
merciale, unități de învățământ, spații verzi – 
respectiv un parc pe care îl vom dona Primăriei 
și locuri de joacă pentru copii. 
Cartierul va dispune de suficiente locuri de par-
care, conform ultimelor standarde, dotate cu 
alimentatoare pentru mașinile electrice. 
Un alt aspect important al proiectului este ac-
cesul pietonal în cartier, în acest sens fiind pre-
văzute stații de autobuz pe ambele sensuri de 
deplasare. 
De asemenea, vom dona Primăriei bulevardele, 
străzile, utilitățile precum și toate investițiile de 
infrastructură pe care le vom face, cum ar fi de 
exemplu pistele pentru biciclete și parcul.
Viitorul centru comercial va fi de tipul strip mall, 
în care intri în magazine direct din parcare, fără 
spații comune. În criza COVID-19 s-a văzut că 
din cauza aglomerărilor umane din centrele co-
merciale mari de tip mall, acestea au fost închi-
se. Avantajul unui strip mall este că poate func-

ționa cu riscuri mult mai mici în astfel de situații. 
Vor fi magazine de interes pentru populația din 
oraș, care vin în completarea mall-ului NEPI și 
care vor aduce un plus de confort locuitorilor 
din cartierul alăturat. Mă refer aici la magazin 
alimentar, magazin de mobilă, de articole spor-
tive, de decorațiuni, de jucării, etc. Ca premieră 
în Târgu Mureș pe acoperișul magazinelor vor fi 
instalate panouri solare care vor asigura o parte 
din energia necesară funcționării lor. 
Totodată, avem în plan și un restaurant McDo-
nald’s cu McDrive. Astfel, în zonă se va crea cel 
mai puternic pol comercial din Târgu Mureș”, a 
menționat reprezentantul societății Profitec SRL.
 

Proiect etapizat
 
Vederea panoramică din apartamente va fi de 
excepție. ”Două laturi ale cartierului se vor în-
vecina cu pădurea. De asemenea, blocurile vor 
avea o vedere panoramică asupra orașului. 
Vom avea și un studiu de însorire, iar punctele 
cardinale vor fi foarte bine studiate vis a vis de 
amplasamentul blocurilor, astfel încât aparta-
mentele să beneficieze de lumina soarelui, fie 
în prima parte a zilei, fi în a doua parte ’’, a mai 
detaliat Mircea Musgociu. 
Proiectul lui Mircea Musgociu va fi dezvoltat eta-
pizat. Prima parte, rezidențială și comercială, va 
fi dezvoltată până în anul 2021, iar în orizontul de 
finalizare a investiției se află anul 2025. 
În cazul în care vor exista cereri pentru spații 
de birouri, în noul cartier va fi construit și un 
business center, a mai precizat omul de afaceri.
 

Circulația din zonă, reconfigurată
 
În ceea ce privește modernizarea circulației, 
în proiectul de PUZ se precizează că aceasta 
a fost începută cu documentația făcută pentru 

Târgu Mureș Shopping City – investiție realiza-
tă de NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor, 
dezvoltator și operator de proprietăți comercia-
le din Europa Centrală și de Est.
”Aici se propune construirea unui sens giratoriu 
la intersecția Bulevardului 1 Decembrie 1918 cu 
Calea Sighișoarei, un sens giratoriu la accesul 
aprovizionare, din Calea Sighișoarei, și un al 
treilea pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 pentru 
accesul în incintele supermarketurilor existen-
te. Documentația de față continuă urbanizarea 
propusă de ”NEPI” prin conlucrarea cu soluția 
propusă aici. Accesul se va face din Calea Si-
ghișoarei, printr-un sens giratoriu, continuat 
cu o stradă cu patru benzi și încă două sen-
suri giratorii pentru accesul în cartier și zonele 
comerciale. De la al treilea sens giratoriu până 
la intersecția cu prelungirea Căii Sighișoarei, 
drumul median propus va avea patru benzi. Al 
doilea acces în zonă se face tot din Calea Sighi-
șoarei, cu un al patrulea sens giratoriu. Trama 
de circulație a cartierului va fi formată din străzi 
de categoria a III-a, cu două benzi de circulație, 
zonă verde și trotuare. În interiorul cartierului 
se vor propune și piste de biciclete”, a decla-
rat Mircea Musgociu, administratorul societății 
Profitec SRL.

 
Calitatea, obiectiv strategic
 
Investitorul imobiliar promite că nu va face rabat 
de la calitate în construirea blocurilor de locuin-
țe, chiar dacă efortul financiar va însemna un 
profit mai mic.
”Vreau să lucrez cu cei mai buni constructori, 
pentru a oferi calitate maximă. Nu fac econo-
mii atunci când vine vorba de calitate, iar tot ce 
voi construi va respecta standardele de calitate 
care caracterizează construcțiile mele. Nu voi 
renunța la standardul pe care l-am inițiat pentru 

prima oară la Târgu Mureș, în anul 2007, când 
am construit primul bloc care avea recepție, 
portar, casă a scării generoasă, balustrade din 
inox, gresie italiană de calitate în spațiile comu-
ne, iluminat economic și eficient, lifturi de ulti-
mă generație, video interfoane digitale și lista 
poate continua. De asemenea, pentru că sunt 
inginer electronist și am costruit televiziunea 
prin cablu din Târgu Mures (Telesatco – n.r.) voi 
acorda atenție deosebită introducerii de rețele 
de date și televiziune de la fiecare furnizor, ast-
fel încât proprietarul apartamentului să poată 
alege varianta care îl satisface”, a mărturisit 
Mircea Musgociu.

1.500 de apartamente și un posibil centru de afaceri, pe o suprafață de 16 hectare, sunt principalele 
elemente care vor defini noul proiect imobiliar al mureșeanului Mircea Musgociu. Proiectul prevede 
și construirea unui centru comercial de tip strip mall.
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MAURER RESIDENCE TÂRGU MUREȘ
Tot ce ai nevoie pentru a te simți Acasă

La ce ne-am gândit când am creat 
Maurer Residence Târgu Mureș?

În primul rând la oameni.  La oamenii care vor alcătui comunita-
tea căreia îi dăm viață. 
Ne dorim ca ei să fie pe deplin mulțumiți atunci când aleg Maurer 
Residence Târgu Mureș și suntem atenți la toate detaliile, în ceea 
ce privește interioarele locuinţelor, dar și exterioarele blocurilor și 
a tuturor dotărilor pe care le oferă complexul nostru, de la facili-
tățile complete la finisajele de calitate pe care le folosim pentru a 
da aspectul final spațiilor. 

Am ales ca 34% din suprafața complexului să fie destinată spa-
țiilor verzi, pentru ca fiecare locatar să se poată bucura oricând 
de clipe de relaxare la iarbă verde, de plimbări liniștitoare sau de 
joaca celor mici în aer liber, în spațiile sigure, amenajate special 
pentru ei (de curând a fost dat în folosință si primul parc de joacă 
din complex).

Ce au în comun toate tipurile de apartamente 
pe care le punem la dispoziție?

În primul rând, calitatea, compartimentarea inteligentă a spațiu-
lui și funcționalitatea.
Fie că se optează pentru un apartament cu 2 sau 2,5 camere sau 
pentru unul cu 3 sau 4 camere, se va beneficia, în toate cazurile, 
de condiții de viață la standarde occidentale.

O decizie importantă necesită multă analiză, de aceea punem la 
dispoziție o întreagă echipă de consultanți de vânzari și finan-
ciari, care să răspundă tuturor întrebărilor și să ofere cele mai 
bune sfaturi pentru a lua o decizie corectă.
Iar pentru a face cea mai bună alegere, este nevoie de cele mai 
bune alternative. 
Așa că oferim multiple metode de finanțare din care să poți alege 
exact ceea ce ți se potrivește:
rate direct la dezvoltator, plata integrală cu discount, plata în trei 
tranșe, credit bancar.

Apartamente prevăzute în proiect sunt: 1748 unități locative în 
prima fază și 1644 apartamente în faza a doua, cu un număr 
total de : 28 imobile(faza I) + 25 imobile (faza II).
Până în acest moment sunt vândute 497 de apartamente iar sta-
diul lucrărilor este:

• B1 – predat
• B2 – recepție în curs
• B3 + B4 – pregătiri de recepție ( finisaje de interior, montare 
uși și balustrade inox)
• B5 + B6 – finisaje la interior, hidroizolatii, instalatiii termice, 
electrice, sanitare și gaz
• B7 – placă turnată peste etajul 4, compartimentări interioare 
la demisol și parter
• B8 – structură de rezistență finalizată, compartimentări in-
terioare demisol, parter, etaj 1
• B9 – executare fundații

Maurer Residence Târgu Mureș, proiect marca Maurer Imo-
biliare, va reprezenta pentru mii de români clădirea unui 
drum sigur și frumos către un ”acasă” perfect, un adevărat 
“oraș” în interiorul orașului.

Alege un complex rezidențial creat pentru tine: 
https://maurerimobiliare.ro/maurer-residence-tgmures/ 

Vizitează-ne și îți arătăm, cu plăcere, 
tot ce am pregătit pentru tine.

• 0724 341 931
• Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 4, bloc 1

De la bun început, convingerea noastră a fost 
că ACASĂ ește acolo unde fiecare se simte în 
largul său. Așa că am creat un complex rezi-
dențial care să ofere toate condițiile de care 
orice persoană are nevoie pentru a se putea 
bucura, pe deplin, de stilul de viață ales. 
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Un stil de viață sănătos și aer curat
Odată cu finalizarea și obținerea tuturor autorizațiilor necesare, 
mult așteptata investiție a grupului de investitori din Marea 
Britanie, Irlanda, Ungaria și România a intrat în linie dreptă, astfel 
că au început lucrările de construcție și organizare de șantier.
Nivelul crescut al cererii  de case din această perioadă, influențat 
în mod direct de efectele pandemiei, face ca acest nou complex 
rezidențial modern, Shamrock Gardens, să vină în întâmpinarea 
necesităților clienților exact la momentul potrivit. 
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. 
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 si termice, 
ce ridică standardul calității. 

Echipa Shamrock Gardens

Au început lucrările!
Cel mai modern complex de case cu investiție 
străină începe acum la Târgu Mureș!

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 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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Când depășești așteptările clienților. 
FOMCO IMOBILIARE - GREEN RESIDENCE
Fomco Imobiliare este o divizie a Fomco Group, 
pornită timid prin dezvoltarea unui singur bloc 
de locuințe cu patru etaje. Între timp, pe măsură 
ce anii au trecut, planurile de dezvoltare au de-
venit tot mai ambițioase, investițiile au crescut, 
proiectele au devenit mai complexe, iar familia 
celor care dețin acum un apartament dezvoltat 
de grup a devenit tot mai numeroasă. 

Am stat de vorbă cu Bernát Nyulas, manager general Fomco Group 
și Szidónia Székely, managerul executiv al diviziei Fomco Imobi-
liare, ca să aflăm câteva informații în exclusivitate despre pașii 
următori din ambițiosul proiect Green Residence

Cum a fost anul 2019 
pentru FOMCO IMOBILIARE?

BN: Din punctul meu de vedere a fost un an bun. Mă bucur mult 
să vă pot spune că blocurile I și II din proiect sunt finalizate și, în-
tr-un timp relativ scurt de la terminarea construcțiilor, cele două 
imobile și-au găsit locatari. Pentru mine și pentru echipă este un 
proiect închis cu succes și înseamnă, de asemenea, că ne putem 
concentra eforturile pentru dezvoltarea noilor proiecte. Iar asta 
e doar o parte din poveste, pentru că cel mai mult m-a bucurat 
feedback-ul pozitiv venit de la beneficiari. Până la urmă, ca în 
orice alt domeniu, dacă produci sau construiești ceva, e crucial 
să vezi ce crede cel căruia i te adresezi, despre produsul tău, mai 
ales după ce a avut ocazia să-l testeze. Faptul că actualii clienți, 
într-un procent însemnat, ne recomandă, e extrem de important. 
Confirmă că am făcut o alegere bună, dezvoltând divizia de imo-
biliare și că în cadrul diviziei, colegii mei fac o treabă excelentă.

SS: Green Residence, prin întregul concept, le propune viitorilor 
locatari să trăiască starea lor de bine. Satisfacția clienților este un 
aspect crucial pentru noi și de aceea suntem deschiși oricărui tip 
de feedback, pentru a ne asigura că oferim ceea ce am promis. 
Dimensiunea generoasă a apartamentelor, locația liniștită și prețul 
competitiv sunt aspecte care au un aport major în asigurarea stării 
de bine a viitorilor locatari.  Ne-am bucurat să aflăm că aproape 
toți clienții noștri ne-ar recomanda și că așteptările a peste 85% 
dintre ei au fost atinse. Aș vrea să transmit mulțumirile mele și ale 
echipei, clienților, pentru că au avut răbdare și ne-au sprijinit. Mi se 
pare că este genul de proiect care doar împreună cu clienții poate 
fi închis cu succes, iar rezultatele bune li se datorează și lor.

Revenind puțin la piața imobiliară, FOM-
CO IMOBILIARE este un dezvoltator activ în  

Tîrgu-Mureș. Care sunt planurile pentru a 
doua jumătate a anului 2020?

BN: Vrem ca în perioada imediat următoare să dăm în lucru 
blocurile III și IV din complexul Green Residence. Este principa-
lul obiectiv pe termen scurt. Ideal ar fi ca ele să fie finalizate 
până la finele anului viitor și să putem livra încă aproximativ 200 
de apartamente. La nivelul pieței imobiliare din Tîrgu-Mureș  
FOMCO IMOBILIARE își va consolida prin această mutare po ziția 
de jucător im portant. Având acest suport, confirmăm promisiu-
nile pe care le-am făcut publicului căruia ne adresăm și, de ce 
nu?, și nouă. Vrem să ajungem, de fapt, la procesul de poziționa-
re a brandului pe piață, pentru că niciodată nu ne-am propus să 
fim doar dezvoltatori de ansamble rezidențiale, ci un brand care 
să livreze produse și servicii de calitate, care răspund unor nevoi 
reale venite din piața imobiliară. Vorbesc de locuințe de calitate, 
corect dimensionate și finisate, în condițiile în care să fim și su-
ficient de flexibili încât să ne adaptăm și să răspundem cât mai 
multora din cerințele locatarilor. Asta duce la satisfacția lor și ne 
deschide noi oportunități, pentru că recomandarea funcționează 
foarte bine în acest domeniu și nu numai.

De ce ar alege cineva să achiziționeze un 
apartament în blocurile III și IV în cadrul 
Green Residence?

SS: Așa cum reiese și din feedback-ul primit de la clienții noștri, 
locația liniștită, într-o zonă verde, dimensiunile apartamentelor 
și raportul calitate-preț sunt principalele argumente care îi con-
ving. Avem un preț foarte corect raportat la calitatea pe care o 
oferim. În plus, oferim oportunitatea fiecărui locatar să își defi-
nitiveze singur starea de bine prin faptul că le punem la dispo-
ziție apartamente semi-finisate. De multe ori suntem realmente 
copleșiți de rezultatele finale și ne bucurăm de ele împreună cu 
clienții noștri, cu fiecare în parte. Apartamentele din Blocul I și II 
au o poveste a lor proprie, unică și fiecare ne este dragă.
Revenind la întrebare, acest mod foarte personalizat de abordare 
a relației cu clienții vine din dorința noastră de a răspunde unor 
nevoi. Ca să facem asta ascultăm mult, foarte mult, de ceea ce 
ne spun clienții și ne adaptăm continuu. Pentru că am constatat 
că nu e o rețetă pe care o cauți, o găsești și pe care o poți repeta 
la nesfârșit, păstrând exact aceleași ingrediente și procese de 
lucru. E mai degrabă o evoluție, un proces de transformare care 
nu se oprește niciodată și în care, dacă vrei să ții pasul, trebui să 
asculți mult și să iei multe decizii din mers. 

Care sunt provocările unui dezvoltator 
imobiliar din Tîrgu Mureș? 

BN: Cred că cea mai mare provocare este să ne păstrăm relevanța 
pentru clienți și să menținem un standard de calitate pe care ni 
l-am autoimpus. Apropo de ce spunea și Szidónia, legat de acea 

capacitate de a reacționa rapid la ce cere piața și de a răspunde cu 
soluții la ce-și dorește publicul căruia ne adresăm. Am reușit să ne 
poziționăm pe piață, să ne găsim publicul, să-l cunoaștem, acum 
trebuie doar să ne facem treaba bine, în continuare. Până la urmă 
Fomco Group este un business pornit de la o afacere de familie și 
filozofia noastră a fost să ne dezvoltăm profesional continuu, astfel 
încât tot ce livrăm să fie la calitate maximă, iar urmarea firească 
să fie ca și business-ul în sine să crească. E normal să vrem să 
facem asta și în cadrul diviziei imobiliare. 

SS: Sunt multe provocări dacă e să ne raportăm la o zi norma-
lă de muncă, adică așa-zis normală, pentru că lucrăm într-un 
domeniu în care nu cred că avem două zile la fel. Cred că îm-
preună cu colegii mei de la FOMCO IMOBILIARE am reușit să 
fim consecvenți și să depășim de fiecare dată obstacolele, să 
răspundem prompt și cu succes la neprevăzut. Nu știu exact ce 
provocări vor mai urma, însă știu că suntem aici, plini de energie 
și cu siguranță veți mai auzi vești de la noi. Vrem să dăm în 
lucru, în perioada care urmează, blocurile III și IV din Comple-
xul Green Residence, iar astfel să ne îndreptăm spre finalizarea 
a încă 200 de apartamente. Bineînțeles, urmează în scurt timp 
să venim cu informații concrete legate de condițiile de achiziție 
ale acestor locuințe. Avem și alte planuri de investiții pe termen 
mediu, lucrăm la ele, însă toate la timpul lor. În concluzie, chiar 
dacă a fost puțin mai liniște în comunicarea noastră, nu stăm și 
nu am stat deloc nici în ultimele luni. Continuăm să contribuim la 
starea de bine a clienților noștri și le recomandăm, tuturor celor 
interesați de statusul proiectelor noastre, să ne urmărească pa-
ginile din social media Green Residence Târgu-Mureș, sau să ne 
contacteze telefonic la numărul 0726136653  sau prin e-mail la  
info@apartamentemures.ro.
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Crinului Residence, 
apartamente premium la 2 pași de centrul Târgu Mureșului

Crinului Residence aduce un nou concept în Târgu Mureș: posibili-
tatea de a locuri foarte aproape de centrul orașului, dar, în același 
timp, într-o zonă ce poate oferi și liniște. Complexul rezidențial este 
situat lângă Școala Generală Nr.2 și Grupul Școlar Avram Iancu. Dis-
tanța de aici până în zona Palatului Culturii poate fi parcursă la pas 
în 3-4 minute. 

Ansamblul Rezidențial Crinului este format din trei clădiri (C1, C2 și 
C3 ) și un număr de 53 de apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Stilul ar-
hitectural cu accente nordice, cu linii simple, curate, oferă o notă ac-
centuată de liniște și relaxare, atât de necesare odată ajunși acasă.
Proiectul a fost gândit pentru familii moderne, care își doresc o viață 
mai bună. Din acest motiv, locuințele au fost concepute cu dotări 
premium, cum ar fi: încălzire în pardoseală, geamuri termopan profil 
70mm tripan (3 sticle), centrale termice de calitate, iar pentru fie-
care apartament este prevăzut un loc de parcare la subsolul clădirii. 
Amplasarea parcărilor în zona subterană va aerisi mult spațiul din 
jurul imobilului și va oferi un plus de siguranță locatarilor, în special 
copiilor, care se vor putea juca în voie.   
Referitor la circumstanțele și oportunitatea dezvoltării proiectului 
Crinului Residence, compania care a investit aici a meționat urmă-
toarele:  ”Considerăm că vom reuși să venim în întâmpinarea clien-
ților prin construirea unei oaze de liniște în inima acestui municipiu 
frumos, un loc care, chiar dacă este situat destul de central, este 
liniștit.
Vom oferi mureșenilor locul în care să se odihnească, sau să se 
relaxeze, respectând nevoile lor de ordin funcțional, dar suplimen-
tând cu amprenta modernistă pe care știm să o asigurăm acestor 
produse, prin experiența noastră mult verificată”.

Situat la 3 minute de mers pe jos față de 
centrul Târgu Mureșului, Crinului Residence 
este un ansamblu de locuințe premium desti-
nat celor care își doresc un standard de viață 
ridicat. Toate apartamentele au dotări de top 
și dispun de locuri de parcare subterană.  

Crinului Residence este un proiect dezvoltat de APC INVEST 
CENTER, care face parte dintr-un grup de firme cu experiență 
bogată în domeniul construcțiilor civile și al instalațiilor.
Compania a mai dezvoltat proiecte similare în Cluj Napoca, 

București și alte localități, cu sute de  apartamente și locuințe 
familiale construite. 
La toate proiectele, calitatea a fost principalul atribut care a 
convins clienții. 

CRINULUI RESIDENCE

Complexul este alcătuit din 3 corpuri: 
C1, C2 și C3.

Corpul C1 este compus din 4 apartamen-
te cu 2 camere și unul cu 3 camere, pe 
două nivele. Fiecare apartament are in-
trare separată, direct din stradă.

Corpurile C2 și C3 sunt amplasate tot pe 
2 nivele și au câte 24 de apartamente, 
care asigură un grad ridicat de intimitate 
și confort. 

Apartamentele sunt vândute la stadiul se-
mifinisat, incluzând aici încălzire în par-
doseală, centrală termică, ușă de intrare 
metalică, geamuri termopan profil 70mm 
tripan (3 sticle), pereți finisați cu un strat 
de lavabil alb aplicat, instalațiile sanitare 
și electrice trase la poziție.

CRINULUI RESIDENCE

E-mail: vanzari@crinuluiresidence.ro
Telefon: 0727888808
str. Crinului 12, Târgu Mureș

PREDARE ÎN TOAMNA ACEASTA
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REICHON, 
betoane pentru structuri durabile

Oferta de produse si servicii:

-CONSULTANŢĂ GENERALĂ ÎN UTILIZAREA CLASELOR DE BETON
-PRODUCEREA, LIVRAREA ȘI POMPAREA BETOANELOR 
+PROIECTARE, CONCEPŢIE ȘI TESTAREA BETOANELOR CU 
APLICABILITATE SPECIALIZATĂ
-PROIECTĂRI REŢETE BETOANE – avizate de laborator încercări grad I
-BETOANE – toate clasele si tipurile conform NE
-BALAST SI AGREGATE STABILIZATE 3 – 7 % CEM.
-MORTARE si ȘAPE DE BETON -TRANSPORT SPECIALIZAT 
BETOANE SI MORTARE
-SERVICII DE POMPARE A BETOANELOR – autopompe sau 
pompe stationare

Lucrări si structuri executate cu utilizarea 
betoanele produse de SC REICHON SRL: 

-ansambluri rezidenţiale P + 12
-poduri si podeţe
-platforme betonate cu risc mare de expunere chimică
-ermetizări bataluri dezafectate
-bazine rezervor – din betoane impermeabile
-staţii epurare
-fose colectoare deșeuri animale
-regularizări ape
-parapeţi, piloţi, grinzi coronament, stâlpi foraje, ziduri sprijin
-rigole rutiere, camere de cădere
-rampe depozit gunoi menajer
-confecţionări elemente prefabricate

Betonul, produs indispensabil pentru orice 
construcţie importantă. Calitatea și cantităţile 
de betoane  comercializate au impus societa-
tea ca fiind un producător important la nivel 
zonal. Creșterea portofoliului de clienţi și ce-
rinţele acestora au condus și la dezvolatrea 
capacităţilor de producţie a betoanelor.

Date de contact:

Tg. Mureș: str. Depozitelor, nr. 30
Telefon: 0265 25 20 19,0265 25 35 74
E-mail: office@reichon.ro
Web: www.reichon.ro

Centrala de betoane Reghin:
Petelea, DN 15 km 102+900
0728 34 70 90; 0744 66 06 70
E-mail: office@reichon.ro

Centrala de betoane Sighișoara:
str. Venchi nr.6A (E60 km 182)
Telefon/Fax: 0365 430048/0365 430049
E-mail: office@reichon.ro
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Negro Construct, un partener 
care-ți oferă sentimentul de „acasă”

Noul magazin de prezentare al 
companiei Negro Construct este, 
probabil, cel mai complet show-
room din Târgu Mureș specializat 
în comercializarea de materiale 
și finisaje interioare și exterioare, 
conceput pentru satisfacerea tutu-
ror exigențelor. Amenajat într-o lo-
cație de excepție, pe Strada Depo-
zitelor nr. 45-47, în incinta fostului 
magazin Ambient - pe o suprafață 
de 1500 m.p., din care 900 m.p. 
expunere și 600 m.p. logistică și 
depozitare - showroom-ul Negro 
Construct îți oferă o gamă variată 
de produse și servicii, adaptată 
perfect nevoilor locuinței tale.

Proiectarea și funcționalitatea 
noului showroom Negro Construct

Crearea unui spațiu de lucru care să funcționeze ca showroom, 
dar și ca zonă de birouri operaționale a constituit o adevărată 
provocare pentru companie, pentru că ambele funcții trebuie să 
activeze concomitent, să comunice vizual și să nu se deranjeze 
reciproc. Echipa Negro Construct a rezolvat cu succes această 
necesitate în noul magazin de prezentare de pe Strada Depozitelor 
45-47. A optat pentru o etalare a materialelor cât mai diversifi-
cată astfel încât să expună cât mai multe produse, într-un mod 
atent selecționat, fără să afecteze unitatea de ansamblu. Spațiul 
combină două tipuri de funcționalitate și imagine: zona de expu-
nere a producătorilor, mostrelor, cataloagelor și zona informală, 
de birouri. Zonele de discuţii create în showroom sunt destinate 
clienţilor, pentru ca decizia de achiziţionare luată să corespundă, 
atât din punct de vedere al designului cât și din punct de vedere 
tehnic, tuturor exigenţelor calitative necesare proiectului de mo-
dificare a locuinței.

Alinierea la concepte noi, 
inovație, profesionalism

Pornită ca o afacere de familie, în anul 2006, Negro Construct 
SRL a atins în scurt timp gradul de maturitate, datorită experien-
ței managementului firmei, impunându-se prin calitatea ofertei, 
profesionalism și inovație.
Staff-ul companiei a implementat concepte noi, urmărind ultime-
le tendințe și linii în trendurile internaționale atât în domeniul ma-
terialelor cât și al finisajelor interioare și exterioare. Parteneriate 
cu producători de top din întreaga lume asigură o permanentă 
aliniere la conceptele actuale în amenajări. Atenția față de nou în 
amenajările interioare și exterioare se transpune în colaborări cu 
numeroși clienți și dezvoltatori imobiliari locali de renume. 
Aproape 80 de procente din totalul clienților firmei sunt persoane 
fizice, chiar dacă există colaborări și cu societăți dezvoltatoare în 
zona proiectelor rezidențiale.
Compania pune la dispoziție materiale și finisaje produse de 
branduri de lux, dar și solutii corelate cu un buget accesibil, pen-
tru ca fiecare client să aibă posibilitatea să-și finalizeze modifi-
cările și îmbunătățirile dorite. 
În showroom-ul firmei, din incinta fostului magazin Ambient, Str. 
Depozitelor nr. 45-47, etajul 1, găsești cam tot ce ai nevoie în 
domeniul produselor de design interior și exterior.

Un ajutor semnificativ, 
bonus din partea companiei

Designul interior și exterior bine realizate cresc funcţionalitatea 
și calitatea spaţiilor. Vorbim aici de un spațiu al ideilor care vin 

să-ți redimensioneze noțiunea de acasă sau spațiul de relaxare 
al familiei, unde tehnologia și cunoașterea designului merg mână 
în mână, transformând locuința într-o adevărată operă de artă, 
perfect funcțională și adaptată nevoilor tale. Acest lucru presu-
pune implementarea unor planuri cu scopul de a îmbunătăţi con-
fortul, de a proteja sănătatea, siguranţa și bunăstarea.
Pentru a te ajuta să-ți concretizezi planurile făcute privind modi-
ficarea locuinței, Negro Construct a pus la punct un program de 
consiliere gratuită, prin care depune eforturi în a-ți oferi soluția 
corectă la problema cu care te confrunți. Totodată, la achizițio-
narea de materiale, firma îți va oferi servicii gratuite de proiecta-
re 3D, complete, pentru baie și mobilă de bucătărie.

Culoare, formă și armonie, 
pentru un spațiu modern și stilat

În varietatea de produse pe care le descoperi în showroom se 
numără o gamă diversificată de accesorii pentru băi și bucătării, 
instalații sanitare, mobilier baie – bucătărie – grădină - divers, 
produse pentru placări, gresie și faianță, parchet, corpuri de ilu-
minat și decorațiuni, materiale pentru finisaje etc.
Ceea ce impresionează, din prima clipă, este ambientul gândit 
până la cel mai mic detaliu, pentru a avea în fața ochilor nu doar 
forme, culori și materiale, ci un univers interior real, plin de fan-
tezie și eleganță. 
În ofertă găsești cele mai noi obiecte sanitare, baterii, soluții de 
amenajare inovatoare, de la furnizori de top etc.

Produse ale unor branduri cunoscute, 
prezente în showroom-ul Negro Construct

ACCESORIZĂRI BĂI: SAN SWISS, Boxdocce, Treesse, 
Geberit, Olympia Artceram, GSG, GALASSIA, Gaia, TECE, 
Stilhaus, IO BAGNO etc.
MOBILIER BUCĂTĂRII: VAMA CUCINE, Pyramis, Franke, 
Smeg
RUBINETĂRIE (BATERII): EFFEPI, TREMME, REITANO, 
Grohe, DPM Electronics etc.
PLACĂRI CERAMICE: Roberto Cavalli, Cercom, Marazzi, 
IMOLA, CERDOMUS etc...
PARCHET: Aliparquets, TAVAR, Meister

Găsiți si puteți vizualiza toate produsele 
pe pagina web a companiei.

Mai mult decât o carte de vizită

Fiecare dintre noi visăm la o casă care să arate ca cele văzute în-
tr-o revistă de amenajări interioare. Pierdem zile sau săptămâni 
lecturând articole cu sfaturi sau îndrumări de design interior.
Mai furăm câte o idee de la alții sau ne inspirăm din fiecare loc 
pe care l-am vizitat și ne-a plăcut ceea ce am văzut, apoi ne 

punem pe treabă și încercăm să ne amenajăm singuri locuința.
Și dacă unii par a avea un talent înnăscut în a-și decora casa 
armonios, pentru cei mai mulți rezultatul final nu seamănă deloc 
cu ceea ce ne-am dorit în primă fază.
Acum vine clipa în care realizăm că avem nevoie de niște profesi-
oniști care înțeleg ce ne dorim și care știu să-și pună în practică 
simţul estetic și experienţa pentru a ne ajuta să retrăim senti-
mentul de „ACASĂ”.
Acesta e momentul în care realizezi că echipa Negro Construct îți 
poate fi de un real ajutor.
 

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

• Maurer Imobiliare • 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 (Elec-
trocasnice 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 poate continua, cu peste 6.000 de clienți 
deserviți de la înființarea companiei.

 

NEGRO CONSTRUCT, ORIUNDE ÎN ȚARĂ!
MATERIALE ȘI FINISAJE INTERIOARE/EXTERIOARE.

Date de contact Showroom Negro Construct:
Str. Depozitelor, nr. 45-47, etaj 1 (în incinta vechiului magazin 
Ambient), Târgu Mureș, Județul Mureș,
• Telefon: 0265-259.215 • Mobil: 0752-242.998,
• e-mail: negro.construct@yahoo.com, negro.construct@gmail.com,
 comenzi@negroconstruct.ro 
Web: https://www.negroconstruct.ro/
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De vânzare casă/vilă în Târgu Mureș

Demisol cu garaj, cameră tehnică, ca-
mere de depozitare și sală de sport. 
Parter cu bucătărie spațioasă, baie și 
living. Etaj cu 3 dormitoare, fiecare cu 
baie proprie. Pod spațios care poate fi 
mansardat. Curte cu gazon, arbori de-
corativi și zonă de gratar. Casa se vinde 
semimobilată. Pret 227.000 de euro.

Prestimob Târgu Mureș propune inves-
titorilor o afacere la cheie, un restau-
rant pe Valea Mureșului în localitatea 
Andreneasa. Localul nu are datorii nici 
către furnizori, nici către angajați, este 
productiv, toate actele pot fi verificate. 
Actualul proprietar acceptă orice ve-
rificare în cazul unui investitor serios. 
Restaurantul are 5 camere folosite de 
angajați si poate fi extins in funcție de 
viziunea investitorilor având teren adia-
cent de 4.600 m². Preț: 400.000 euro.

De vânzare, vilă în Sovata la 3 km 
de lacul Ursu și 8 km de pârtia de ski 
Aluniș. Proprietatea este recent finali-
zată și poate fi transformată în Pensi-
une. Vila are 11 dormitoare, 8 băi cu 
duș, șemineu, panou solar, garaj, curte 
cu gazon, bucătărie de vară, grătar, 
magazie. Încălzirea se face cu centrală 
pe lemne. Gaz tras până la marginea 
proprietății. Prețul este de 260.000 
de euro, ușor negociabil.

De vânzare hală industrială 3120 m² + 
1 ha de teren, în Iernut, județul Mureș. 
Hala are macara mobilă și spațiu de bi-
rouri la etaj. Pe proprietate se mai află și 
un lac de recreere. Preț 355.000 euro.

• Bulvardul 1 Decembrie 1918, Nr. 171, Tîrgu Mureș, România
• Telefon: 0722.405.007
• E-mail: office@prestimob.ro

Demarat în urmă cu 2 ani, proiectul rezidențial Casa Galbenă, din 
Cartierul Unirii, a trecut anul acesta într-o nouă etapă. Primele 
două blocuri au fost finalizate și au deja locatari, iar alte 36 de 
apartamente, dispuse pe 4 nivele și dotate cu lift, sunt acum în 
lucru. Drumul care leagă strada Voinicenilor de complexul rezi-
dențial a fost asfaltat de curând.

„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. Dacă totul 
decurge normal, în toamnă vom fi gata cu această etapă și 
demarăm etapa a 3-a care prevede încă un imobil cu 18 apar-
tamente.”

Iustinian Rus
Manager Proiect Casa Galbenă Residence

Din cele 5 imobile P+3+Penthouse, prevăzute în proiectul Casa 
Galbenă Residence, situat lângă magazinul Penny, de pe strada 
Voinicenilor, două sunt deja date în folosință, iar acum dezvolta-
torul lucrează la cel de al 3-lea bloc. Apartamentele sunt 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 apar-
tament cu o cameră, în fiecare bloc. Spațiul generos, de 52 mp, 
se pretează pentru o familie în vârstă sau pentru una tânără, la 
început de drum.

Apartamentele vor fi predate în stadiu semifinisat având:
- pereți interiori tencuiți 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 indivi-
duală pe gaz în condensație, inclusiv calorifere

- balcoane placate cu gresie de exterior
- izolație interioară peste placă, cu polistiren
- toate utilitățile sunt contorizate individual, în exteriorul apar-
tamentelor

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.
Ansamblul este prevăzut cu tâmplărie/feronerie de calitate su-
perioară, 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, spații comune finisate complet. 
Proiectul a fost prevăzut și cu locuri de parcare generoase, alee 
de promenadă pentru locatari, cu bănci de odihnă și relaxare, 
spațiu verde și locuri de joacă pentru copii.

Plata pentru achiziționare de apartamente în Ansamblul Casa 
Galbenă se poate face și prin credite tip „Prima Casă” sau credite 
imobiliare și ipotecare.

A consemnat Florin M. Sandor

Casa Galbenă Residence, 36 de noi apartamente în etapa a 2-a

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
Spații verzi 
Locuri de joacă pentru copii
Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 
0720529509
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Complexul AMA Residence trece în etapa a IV-a

Începând din 2020, odată cu finalizarea celor 9 blocuri P+2+M 
din etapa III, Maco Construct, compania care a dezvoltat pro-
iectul, are în plan și 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 vor avea un regim de înălțime P+3-4 re-
spectiv P+2-3, iar apartamentele vor fi diversificate, având op-
țiunea de 1, 2, 3 și 4 camere, inclusiv tip penthouse cu 3 ori 
4 camere, cu scară interioară, în număr de 84 apartamente în 
primă fază și încă 96 de apartamente și 6 locuințe individuale 
în regim cuplat, în faza a doua. Locuințele au prevăzute alveole 
de parcări (în jur de 200 locuri), locuri de joacă și odihnă, spații 
verzi, în zone ferite de circulație. 
Investitorul a reușit să ofere, într-un cost foarte bun, un alt gen 
de locuințe decât cele cunoscute, construite din materiale de ca-

litate, fără nici o abatere sau concesie în ceea ce privește exe-
cuția 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 și de 
interesul ridicat al clienților pentru etapele următoare.
Ama Residence IV, faza I este prevăzută să se desfășoare pe 
5450 metri pătraţi, iar faza a II-a pe o suprafață de 11300 metri 
pătraţi.
Străzile propuse vor avea două benzi de circulaţie și trotuare. Pe 
trotuare va fi montat 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 grădiniță, 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 me-
tri de podul care leagă cartierul Unirii de strada 
Călărașilor. AMA Residence IV vine după alte 3 pro-
iecte 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, în etapa a II-a, respectiv încă 9 blo-
curi aflate în faza de finalizare din etapa a III-a. 

Informaţii suplimentare găsiți pe: 
www.amaresidence.ro 
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Pascu Imobiliare. 
Apartamente și case la cheie. Calitate bazată pe experiență.
Pascu Imobiliare este unul dintre dezvoltatorii 
care au ridicat numeroase imobile în ultimii  
15 ani în Târgu Mureș și împrejurimi.  
Bazându-se pe o experiență amplă, dezvoltatorul 
a început acum 7 luni un nou proiect ambițios.  
Un imobil cu 30 de apartamente oferă confort și 
liniște, la câteva minute de mers cu mașina de 
centrul Târgu Mureșului. Frații Cristian și Daniel 
Pascu ne-au oferit detalii despre proiectele lor.

„De-a lungul a 15 ani am realizat numeroase proiecte imobiliare, 
în general pe zona Sâncraiu de Mureș. 
Am construit case trainice, care oferă confort și liniște celor ce 
au ales să locuiască la casă. Ne-am axat, în general, pe constru-
irea de case pe un nivel, care oferă un confort sporit.
Recent, mai exact în toamna anului trecut, am demarat un pro-
iect mai îndrăzneț. Pe strada Mureșului, în Sâncraiu de Mureș 
am început construirea unui bloc de locuințe, cu un total de 30 de 
apartamente. Dintre acestea, 6 (cu 30 mp utili) sunt cu o cameră 
și 24 cu două camere (56 mp utili). Apartamentele sunt predate 
finisate, la cheie, locatarul având nevoie doar de mobilier.
Prețurile sunt: 30.000 euro pentru cele cu o cameră și 48.000 
euro pentru cele cu două camere. Imobilul dispune și de parcări 
amenajate, în curtea interioară, la prețul de 1200 Euro. Toate 
apartamentele sunt realizate cu mare atenție, de o echipă ex-
perimentată. În contrucții este foarte important rolul celor care 
lucrează. Cu mari eforturi, am reușit să menținem o echipă de 
oameni stabilă și experimentată.

Accesibil și cu multe facilități

Important de remarcat este faptul că în apropierea imobilului se 
află stație de autobuz, grădiniță, școală și un super market Dari-
na. Practic, locatarii au la dispoziție toate facilitățile de bază.
Blocul este amplasat la aproximativ 3 km față de zona centrală a 
orașului, adică la 5 minute de mers cu mașina.
Din totalul de 30 de apartamente, 18 sunt finalizate, iar câțiva lo-
catari s-au mutat deja. Lucrările la corpul 2 de clădire vor începe 
peste aproximativ 1 lună și vor fi încheiate cel târziu în primăvara 
anului viitor. 

Case, pentru iubitorii de mai mult spațiu

Pentru cei care doresc să aibă mai mult spațiu, avem în lucru 
case la cheie, în zone din Sâncraiu de Mureș. În Cartierul Răsări-
tului, construim case pe suprafețe între 100 și 125 mp utili, cu o 
suprafață totală de teren cuprinsă între 4 și 6,5 ari.
Casele au un design modern și sunt construite cu materiale de 
calitate. Opțional, clienții pot alege între  case pe un nivel sau 
case cu etaj. Prețurile pornesc de la 78.000 de euro.
Tot la capitolul case, ar fi de amintit și proiectele de pe străzile 
Pieței și Apelor. Acestea se află aproape de strada Mureșului, 
având în proximitate, ca și blocul, facilități precum școală, gră-
diniță sau magazine.
În complexul de pe strada Pieței avem disponibile momentan 
proiectele a 11 case la cheie, cu prețuri începând de la 80.000 
de euro, iar în cel de pe strada Apelor, 5 case.  

Proiect special cu panoramă deosebită 
în Remetea
Un proiect amplu al nostru va fi demarat anul acesta între Sân-
craiu de Mureș și Remetea. Pe un platou cu acces din Remetea 
și cu drum asfaltat în apropiere, va fi construit un ansamblu rezi-
dențial de 50 de case, cu loturi de teren între 4,5 și 13 ari. Lucră-
rile de infrastructură vor fi demarate în acest an, iar construcția 
caselor anul viitor.
Pentru toate proiectele există un interes mare, deoarece ne reco-
mandă calitatea imobilelor realizate și mulțumirea celor ce ne-au 
devenit clienți.  
Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați cu încredere nu-
merele de telefon: 0742-435646, 0741-500318 sau la agentia 
partenera True Imobiliare, care vă oferă în exclusivitate aceste 
case cu design inclus!

„Numeroasele proiecte finalizate în 
cei 15 ani de când activăm pe pia-
ța construcțiilor, cum ar fi peste 
100 de case și apartamente de pe 
străzile: Zorilor, Toamnei, Verii, Nu-
cului, Paltinului, ne permit să con-
struim cu încredere și convingerea 
că imobilele realizate de noi sunt de 
calitate. Suntem atenți la detalii și 
ținem cont de dorințele și observa-
țiile clienților, pentru a îmbunătăți 
în permanență locuințele pe care le 
realizăm”.  
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Piața imobiliară din Târgu Mureș revine pe plus.
Analiza FAYORA IMOBILIARE

Una dintre cele mai bune investiții pe termen 
mediu și lung rămâne investiția imobiliară, 
astfel că piața și-a revenit rapid  
la nivelul lunii Iunie 2020.

Dacă la intrarea în pandemia Covid-19, odată cu 
starea de urgență, am asistat practic la înghe-
țarea pieței, surprinzător este faptul că odată cu 
relaxarea măsurilor cererea de locuințe a avut o 
evoluție ascendentă, iar apetitul cumpărătorilor 
a fost unul foarte ridicat. Astfel, la nivel național 
numărul de unitați locative tranzacționate de la 
începutul anului și până în Iunie 2020 a fost de 
46.818 față de 40.207 unități locative vândute 
în aceeași perioadă a anului 2019. Am asistat 
deci la o creștere de 16,4 % a numărului de 
tranzacții imobiliare.
În ceea ce privește județul Mureș, la nivelul lunii 
Iunie 2020 conform datelor furnizate de ANCPI 
au fost tranzacționate un număr de 1005 imo-
bile față de 854 în aceeași lună a anului 2019 
deci, în luna Iunie am avut o creștere de 15,01 
% față de iunie 2019.
Dacă ne raportăm la evoluția vânzărilor efective 
în județul Mureș, de la începutul anului 2020 
(inclusiv în lunile de stare de urgență) si până în 
luna Iulie inclusiv putem concluziona că în acti-
vitatea de tranzacționare rezultatele din 2020 
sunt similare celor din 2019. 
În cel de-al doilea trimestru (T2 2020) în con-
textul în care autoritățile au luat măsuri pentru 
prevenirea răspândirii Covid-19, iar în luna Apri-
lie și jumătate din luna Mai am avut instaurată 
stare de urgență, cel mai recent raport realizat 
de partenerii noștri de la Imobiliare.ro relevă 
doar o scădere moderată a prețurilor locuințelor 

față de T1 2020, respectiv cu 1,7 % ce nu a 
fost resimțită în toate marile orașe, reședințe 
de județ și în marile centre regionale ale țării. 
În plus, datele statistice arată că atât cererea și 
oferta, cât și achizițiile de imobile și-au revenit 
după impactul pandemiei.
Dacă ne raportăm însă la perioada similară din 
2019 (T2 2020 față de T2 2019) prețurile solici-
tate pentru proprietățile rezidențiale au fost cu 
7,1 % mai mari decât anul trecut, iar prețurile 
de tranzacționare la nivel național s-au majorat 
cu 8,1 %.
O tendință interesantă în contextul actualei pan-
demii este reprezentată de modificarea compo-
nenței cererii prin creșterea numărului de poten-
țiali cumpărători interesați de achiziționarea de 
case noi (atât de tip individual cât și de tip duplex/
cuplate). Astfel, la nivelul principalelor orașe ale 
țării, dar și la nivelul orașului Târgu Mureș împre-
ună cu localitățile limitrofe s-a constatat o creș-
tere a solicitărilor cu 15 – 20 % mai mare față de 
primele trei luni ale anului 2020.
Piața chiriilor este, de asemenea, direct influ-
ențată de efectul măsurilor luate de autorități 
pe fondul epidemiei Covid-19, în sensul în care 
asistăm la o stabilizare a prețurilor chiriilor în 
raport cu creșterile constante avute în perioa-
da anterioară. Această tendință de stabilizare 
a prețurilor chiriilor va continua în Târgu Mureș 
și în orașele mari din centrele regionale, dar va 
fi direct influentață de anumite proiecte locale 

de anvergură (lucrări la autostradă, deschide-
rea unor centre comerciale noi, etc) și desigur 
creșterea numărului de investitori care doresc 
să investească în Târgu Mureș. 

Avantajele colaborării 
cu o agenție imobiliară 
profesionistă în filosofia  
de business Fayora Imobiliare

În actualul context al pieței imobiliare și pe fon-
dul efectelor pandemiei Covid-19, atât în ceea 
ce privește achiziția, dar și închirierea unei pro-
prietăți rezidențiale sau de business, există tot 
mai multe persoane sau corporații care aleg să 
colaboreze cu agențiile imobiliare.
Unul dintre motivele principale în această de-
cizie este diversitatea proprietăților imobiliare 
aflate în portofoliul agențiilor și, în consecință, 
posibilitatea clientului de a alege în conformita-
te cu specificațiile și nevoile pe care le are. 
Intermedierea imobiliară presupune mai multe 
etape, de la oferirea de informații la prezen-
tarea și vizionarea proprietăților, la încheierea 
și finalizarea tranzacției la notar sau, în cazul 
închirierii, prin semnarea contractului de închi-
riere între părți. Pe tot parcursul acestor etape, 
agențiile imobiliare cu un grad crescut de profe-
sionalism, oferă consiliere și asistență efectivă 

ambelor părți implicate.
Căutarea unei locuințe sau a unui imobil pe cont 
propriu necesită un efort considerabil și nu în-
totdeauna clienții dispun de timpul necesar des-
fășurării acestui demers. Opțiunea apelării la o 
agenție imobiliară profesionistă aduce astfel la 
“pachet” mai multe avantaje și anume:
- în momentul colaborarii cu o agenție imobilia-
ră, timpul necesar găsirii unei locuințe se reduce 
substanțial, agenția având în portofoliul propriu o 
gamă diversificată de proprietăți atât de pe piața 
locuințelor vechi deja construite, cât și oferte de 
locuințe noi, în curs de construcție, promovate 
prin parteneriatele pe care agenția le derulează 
cu investiorii și dezvoltatorii imobiliari.
- un alt avantaj ar fi selectarea locuințelor și 
imobilelor, conform necesității clientului, luând 
în calcul faptul că agenția imobiliară cunoaște 
proprietățile din portofoliul propriu, dar și pe 
cele existente pe piață, putând astfel elimina, 
în avantajul clientului, acele proprietăți care nu 
corespund întru totul cerințelor acestuia, clien-
tul economisind astfel efort și timp. 
- verificarea documentelor și înscrisurilor ofi-
ciale emise de autorități, rolul agenției fiind de 
a oferi asistență și implicit, încredere clienților. 
Avantajul în acest caz pentru client devine evi-
dent, prin conferirea certitudinii și a garanției 
unei tranzactii legale și certe.

 
Raul Truța - Manager Fayora Imobiliare
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SOLUL - APA - AERUL 
Resurse inepuizabile de energie

Opțiunile de încălzire și răcire din surse regenerabile nu oferă doar avantajul de a trăi într-o locuință confortabilă, ele elimină riscurile la care ne expun echipa-
mentele clasice și generează emisii de CO2 mult mai scăzute decât sistemele convenționale de încălzire.

Mulți oameni mai cred că tehnologia pompelor de căldură este o inovație recentă. Nu știu însă că această tehnologie a fost creată acum mai bine de 150 de ani, iar 
prima pompă de căldură cu sursă subterană a fost pusă în funcțiune cu 70 de ani în urmă, în Marea Britanie. 

Pompa de căldură este un dispozitiv care transferă căldura de la un mediu cu temperatură mai joasă, la un mediu cu o temperatură mai înaltă, și invers, consumând lucru mecanic. Pompele de 
căldură sunt destinate climatizării locuințelor și a diverselor spații, incluzând atât răcirea și încălzirea, cât și producerea apei calde menajere. Ele au capacitatea de a prelua din apă, sol sau atmosferă, 
energia necesară încălzirii unei locuințe în procent de 65-80%.  Astfel, cu 1 kwh energie electrică consumată se produc între 3-6 kwh energie termică pentru încălzirea sau răcirea locuinței.

Ce este o pompă de căldură și la ce o putem utiliza?

- părțile constructive ale unui astfel de echipament sunt 
de ultimă generație și sunt silențioase;

- efort minim de întreținere fără verificări tehnice specifice 
instalațiilor de gaz și centralelor termice;

- au un coeficient de performanță ridicat COP, ceea ce 
conduce la realizarea de economii de până la 70% la factura 
de încălzire față de un sistem clasic (COP - reprezintă câți 
kilowați-oră termici produce pompa de căldură prin 
consumarea unui kilowatt-oră de energie electrică).

Avantajele pompelor de căldură:

- asigură în același timp încălzirea și răcirea locuinței;

- siguranță, deoarece nu există combustie, prin urmare 
nici emisii de gaze;

- sunt complet automatizate și se pot comanda cu ajutorul 
telefoanelor smart, aplicațiile fiind disponibile în AppStore și 
Google Play;

- sursa de energie este inepuizabilă;

- sunt potrivite pentru a înlocui un cazan într-o instalație 
existentă;

- investiția se amortizează între 5 - 10 ani.
- durata lungă de viață;

Pompe de căldură SOL - APĂ
Pompa de căldură SOL - APĂ permite utilizarea 

energiei acumulate în sol și transformarea ei în 
căldură. În fiecare an pământul absoarbe și 
stochează căldura de la soare, astfel avem o sursă de 
energie constant reînnoită, în mod natural și totodată 
gratuit. La o adâncime de circa 15 m temperatura 
solului este constantă tot timpul anului, iar pe 
măsură ce adâncimea crește, temperatura solului 
este mai mare. Această energie stocată poate fi 
colectată de către o pompă de căldură și 
transformată în energie termică utilizată la încălzirea 
casei sau pentru producerea apei calde menajere. 

Energia din sol este captată de către pompa de căldură prin intermediul unor colectori (sonde), care 
pot fi verticali sau orizontali. Sondele verticale sunt introduse într-un foraj, sau mai multe, prin care 
circulă un agent intermediar (glicol). Forajul are o adâncime variabilă în funcție de mărimea pompei 
de căldură și a tipului de sol. Distanța între foraje este si aceasta variabilă. Colectorul orizontal 
(serpentină orizontală) constă într-o țeavă de polietilenă îngropată la adâncimea de minim un 
metru prin care circulă glicol. Lungimea unei bucle variază între 250 - 500 m, iar deasupra acestora 
nu trebuie să existe asfalt, clădiri, pomi sau beton. Cel mai bun randament poate fi obținut din solul 
cu un conținut ridicat de apă. Acest sistem de pompă de căldură permite utilizarea energiei termice 
de la o adâncime cuprinsă între 50 și 150m.

În sezonul rece extrage caldura din pământ, aer sau apă, și cu ajutorul unui compresor, agentul frigorific este încălzit.  Ulterior, 
acesta transferă căldura în interiorul locuinței, cu ajutorul unui schimbător de căldură. În sezonul cald, ciclul se inversează, iar locuința 
este răcită.

Sunt două tipuri de încălzire din surse regenerabile: tipul cu pompă de căldură cu sursă subterană și cel cu pompă de căldură cu aer.

ÎNCĂLZIREA DIN SURSE REGENERABILE 

Cum functionează o pompă de căldură?    

75% 
Energie gratuită

din natură
+

25%
Energie electrică

=

100%
Energie termică

Pompele de căldură APĂ - APĂ  sunt cele mai 
eficiente și se pretează la orice tip de construcție. Au 
ca principiu extragerea apei dintr-o pânză freatică, 
de regulă cu temperatura constantă 12-14°C. Pentru 
captarea energiei din pânza freatică sunt necesare 
cel puțin 2 foraje, unul pentru extracție, iar celălalt 
pentru deversarea apei din pompa de căldură. Se 
pretează mai ales în zonele unde prezența apei în 
pânza freatică este la o adâncime mai mică de 40 m. 
Este foarte important ca debitul să fie constant tot 
timpul anului! 

Pompe de căldură APĂ - APĂ

Dintre toate tipurile de pompe de căldură, la 
momentul de față, pompa de căldură APĂ – APĂ dispune de cele mai bune randamente, având 
valori COP de până la 6, având și cea mai ridicată eficiență.

Pompe de căldură AER - APĂ
Pompa de căldură AER - APĂ folosește energia 

extrasă din aer, iar cu ajutorul unei cantități mici de 
energie electrică asigură apa caldă menajeră, 
încălzirea și răcirea locuinței. Acest sistem poate 
produce până la 5 kwh de energie termică cu 
ajutorul 1 kwh de energie electrică, în timp ce o 
centrală electrică produce doar 0,95 kw termici cu 
ajutorul unui kwh de energie electrică. Un alt avantaj 
al acestui echipament este că funcționează la 
temperaturi scăzute de până la -25°C și permite 
conectarea într-un sistem bivalent cu cazane ce 
funcționează pe gaz, combustibil solid, etc. Pompele de căldură AER - APĂ au integrat în 
automatizare și partea de control la distanță prin internet, care cu ajutorul  unei aplicații simple 
permite să controlăm, monitorizăm  și configurăm pompa. Datorită tehnologiei de top, aceste 
echipamente sunt silențioase și au un coeficient de performanță COP de până la 5, fiind una dintre 
cele mai avantajoase sisteme, cu montare simplă și cu posibilitatea de a răci locuința pe timp de 
vară, și asigurarea apei calde menajere, însă cu cel mai scăzut randament pe timp de iarnă.

Beneficiile folosirii pompelor de căldură: 

- întreținere redusă la funcționare pe termen lung. Deoarece pompa de căldură nu implică nici o 
formă de ardere, aceasta are o durată de viață mai mare decât a unei centrale termice tradiționale 
și necesită o întreținere mai redusă. Pompa de căldură cu aer are o durată de viață în condiții 
optime între 15 și 20 de ani. Sistemele cu sursă subterană ar trebui să funcționeze mai mult de 30 
de ani, de trei ori mai mult decât o centrală termică modernă în condensare.

- generează amprentă de carbon redusă comparativ cu alte surse de energie.

- reduce valoarea facturilor de încălzire - în unele cazuri până la 70% - deoarece o pompă de 
căldură utilizează mult mai puțină energie decât o centrală termică pe gaz sau ulei.

Sursa de căldură
din natură

Pompa de căldură

Compresie

Expansiune

Distribuție căldură

Echipa ORDEA Instalații vă stă mereu la dispoziție cu recomandări, informații și consultanță profesionistă.

Adresa: str. Libertății nr. 122A, Târgu Mureș, România      Tel: +40 265 269 079     Email: tehnic@ordea.ro     www.ordeainstalatii.ro

ing. Oroian Aurelian

Evaporare

Condensare
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Numărul vânzărilor de imobile a crescut în Mureș 
semnificativ în luna iulie, față de iunie

Cu peste 1200 de imobile vândute, luna iulie a acestui an mar-
chează o creștere semnificativă a numărului de tranzacții, față 
de luna iunie. Termenul ”imobile” definește terenuri, cu sau fără 
construcții, apartamente și spații cu altă destinație. Parcurgând 
statisticile puse la dispoziție de Marcel Ggrigore, Director - Ofi-
ciul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, puteți afla o se-
rie de informații interesante despre mișcările imobiliare survenite 
în ultimele luni.  

LA NIVELUL JUDEȚULUI MUREȘ:

În luna iulie 2020,în județul Mureș, au fost vândute 1228 de imo-
bile(terenuri cu sau fără construcții, apartamente și spații cu altă 
destinație),cu 223 mai multe față de luna iunie.

Numărul imobilelor care au făcut obiectul contractelor de vân-
zare, la nivelul județului Mureș, în luna iulie 2020, este cu 268 
mai mare față de perioada similară a anului trecut 960 imobile 
vândute în luna iulie 2019).
Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) (top 5) din județul Mureș 
cu cele mai multe vânzări de imobile, în luna iulie 2020, sunt în 
următoarele:

Numărul ipotecilor înscrise în cartea funciară, în luna iulie 2020 a 
fost de 253, cu 20 mai puține față de luna iulie 2019.

Topul localităților în funcție de numărul de ipoteci înscrise în car-
tea funciară în județul Mureș, în cursul lunii iulie 2020, este:

Numărul terenurilor agricole din extravilan vândute, în luna iulie 
2020 este de 181, cu 8 vânzări mai puține față de cele 189 tere-
nuri agricole vândute în luna iulie 2019. 

Cele mai multe terenuri agricole din extravilan s-au vândut, în 
luna iulie 2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale 
(UAT) (top 7):

Numărul terenurilor cu sau fără construcții din intravilan vândute, 
în județul Mureș, în luna iulie 2020, este de 732 terenuri față de 
532 terenuri din intravilan vândute în luna iulie 2019. 

Cele mai multe terenuri din intravilan s-au vândut, în luna iulie 
2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale (UAT) (top 
5):

Numărul unităților individuale (U.I.) vândute (apartamente și spa-
ții cu altă destinație din construcțiile tip condominiu), în județul 
Mureș, în luna iulie 2020, este de 275 U.I. față de 204 U.I. vân-
dute în luna iulie 2019. 

Cele mai multe unități individuale s-au vândut, în luna iulie 2020, 
în următoarele unități administrativ-teritoriale (UAT) (top 5):

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de internet 
a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, 
www.ancpi.ro, la secțiunea Presă/Statistici. 
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0800 800 477

Descoperă o gamă extinsă de soluții inovatoare pentru afacerea ta.

Eşti antreprenor, 
energia noastră te susţine

În plus, poţi opta pentru serviciile E.ON ServExpress pentru verificarea instalației de utilizare
la pachet cu verificarea tehnică periodică a centralei termice şi ai siguranţă 24/7 
în cazul defecţiunilor la instalaţia electrică şi la centrala termică.

E.ON Duet - electricitate şi gaze naturale la pachet,
tarife avantajoase şi termene de plată flexibile

E.ON Life - prima soluție completă de încălzire a locuinței sau a spațiilor comerciale mici 
disponibilă la un furnizor de energie: centrală termică împreună cu servicii tehnice, 
cu plata în rate lunare egale

E.ON Cool - soluția de aer condiționat cu servicii tehnice incluse: echipament, instalare 
în 5 zile, servicii post-instalare și garanție 5 ani, totul cu plata în rate lunare egale

eon.ro
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Compania CARTACON SRL are o experiență de peste 10 ani în executarea și coordonarea 
lucrărilor de construcții, topografie/cadastru și dirigenție de șantier. După ce a finalizat 
cu succes proiecte importante pentru clienți diverși din județul Mureș, următorul pas în 
dezvoltarea companiei a fost să intre pe piața imobiliară, pentru a contribui cu experti-
za acumulată la creșterea nivelului de profesionalism.

Onești 5 – apartamente moderne cu două camere,  
curte interioară, într-o zonă liniștită, aproape de centru.
Blocul de locuințe de pe Onești 5 s-a dorit de la început a fi pentru oameni 
moderni, care aleg întotdeauna calitatea. S-au folosit soluții de top, așa 
că toate apartamentele au tâmplărie PVC de ultimă generație, cu 3 sticle 
și 3 rânduri de garnituri, încălzire în pardoseală și aer condiționat. Pentru 
confortul pe termen lung al locatarilor, blocul e izolat cu vată bazaltică și 
toate locurile de parcare sunt în curtea interioară 
Predarea este în septembrie 2020.

Duplexuri moderne în cartierul Unirii, str. Cotitura de Jos.

Situate pe o stradă asfaltată, liniștită și cu toate utilitățile, duplexurile construite de CARTACON 
au un design modern și beneficiază de un drum privat pentru doar patru locuințe.  Locuințele se 
vor preda în luna martie 2021 și vor avea încălzire în pardoseală și tâmplărie de ultimă generație. 

Pentru detalii legate de proiectele în curs sau viitoare, accesați site-ul www.cartacon.ro.

GAT CONSTRUCT SRL, 
experții tăi în instalații de apă și canalizare
GAT CONSTRUCT SRL, o societate cu capital 
românesc, dinamică și cu o poziție bine sta-
bilită, fondată în 2001, oferă lucrări și ser-
vicii de calitate superioară datorită “cărții 
sale de vizită”: calitate, preț, performanță.

SC GAT Construct SRL are expertiză 
în lucrări care constau în: 
• Reabilitări și extinderi rețele de alimentare 
cu apă și canalizare menajeră.
• Sisteme de aducțiuni, transport și distribuție 
apă. 
• Sisteme complete de rețele de alimentări 
cu apă. 
• Sisteme complete centralizate de rețele 
de canalizări ape uzate menajere si pluviale. 
• Transportul si colectarea apelor pluviale 

„Serviciile furnizate de către societatea noastră acoperă toată 
plaja de clienți: gospodării private, construcții rezidentiale&indus-
triale, lucrări publice. Ne recomandă profesionalismul, integrita-
tea morală, experiența, flexibilitatea și cunoștiințele personalului, 
societatea oferind servicii de calitate, soluții concrete, realiste, ce 
permit clienților luarea celor mai bune decizii în afaceri.”, 
a declarat Ovidiu Pop, directorul general al GAT Construct.
În scopul asigurării unei game complexe de lucrări și servicii, 
societatea cooperează permanent cu diverse societăți din țară și 
străinătate pentru introducerea de noi tehnologii și modernizări.

Compania dispune de utilaje și echipamente de ultimă generație, 
garantând astfel executarea lucrărilor într-un timp foarte scurt și 
la parametrii tehnici calitativi ridicați. 
„Suntem angajați într-un proces de dezvoltare dinamică, focalizat 
pe construirea unui sistem care să producă, pe termen lung, soluții 
prompte, adaptate nevoilor clienților.”, a mai explicat Ovidiu Pop.

Iată câteva nume și lucrări 
din portofoliul societății:  

Companii de apă județene:

Compania de Apă Someș Cluj-Napoca/„Reabilitarea rețelelor 
de apă pe străzile Avram Iancu și Calea Moților din Municipiul 
Cluj-Napoca”;  Apa Canal SIBIU SA/ ”Rețea apă și branșamente 
Săliște”, ”Rețea apă și branșamente Făgăraș”, ”Branșamente 
consumatori în localitatea Rășinari”; Compania de Apă Brașov/ 
”Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în Brașov, 
Săcele, Feldioara, Sânpetru și Harman”, ”Reabilitarea și Extinderea 
rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare inclusiv stații de 

pompare apă uzata în Rupea și Prejmer”.

Exemple de companii private din țară și străinătate:

CONDMAG SA, HIDROCONSTRUCTIA SA, FLOWTEX TECHNO-
LOGY S.A, OMS-ROMANIA SRL, OMS UNGARIA, KFT UNGARIA, 
ELECTROSERV SRL, TEHNIC TRUST SA, IZOREP SRL, CON-
STRUCT MAPCOM SRL, PROBICONS SRL.

Primării ale comunelor:

Județele Mureș, Sibiu, Brașov, Harghita: Comuna Valea Largă, 
Comuna Livezeni, Comuna Lunca Bradului, Comuna Mădăraș, 
Comuna Band, Comuna Bunești, Comuna Cârța, Comuna Șelim-
băr, Comuna Suseni, Comuna Frumoasa, s.a. 

„Pentru o mai bună cunoaștere și comunicare asteptăm cu in-
teres și deschidere orice solicitare din partea dumneavoastră. În 
speranța unei colaborări benefice reciproc vă asigurăm de bunele 
noastre intenții. Puteți să ne contactați cu încredere pe canalele de 
comunicare oficiale ale companiei”, a mai spus directorul general.

CONTACT:
S.C GAT CONSTRUCT S.R.L Sediu: 
Loc. Corunca, str.Margaretelor, nr. 569 
Adresa de corespondență: 
Târgu-Mureș, str.Revolutiei,17 

Tel./Fax: +(4) 0365-814.881; 
+(4) 0265-333.440 
E-mail: gatconstruct@gmail.com
Proiecte: 
https://www.facebook.com/gatconstruct/
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Ce trebuie să știi ca să îți echipezi casa cu ferestre și uși de calitate. 
Recomandările Ferestre Partner
Ferestrele și ușile de calitate oferă confort și  
siguranță și contribuie la aspectul plăcut al casei. 
Pentru a afla cum trebuie să alegem tâmplăria  
termoizolantă, am discutat cu Florin Muntean, 
reprezentantul firmei mureșene Ferestre Partner, 
companie cu peste 18 ani de experiență în domeniu. 
Acesta ne-a oferit un mic ghid al echipării casei.

Când ai în plan să construiești casa visurilor tale, sau să o reno-
vezi, prima etapă pe care trebuie să o parcurgi este informarea. 
Consultă specialiștii în domeniu și vezi ce soluții oferă – astfel, 
este mult mai ușor pentru tine să construiești bine de la început, 
decât să corectezi ceva ulterior, generând costuri suplimentare.
Pentru alegerea celor mai bune soluții este de mare ajutor și 
chiar necesară vizitarea showroom-ului și a sediului furnizorului 
tău de ferestre si uși. Vizualizând soluțiile propuse, iei decizia de 
cumpărare în cunoștință de cauză. 

Ia in considerare și timpul alocat de către consultant proiectului 
tău, dar și valoarea informațiilor oferite.
Ferestrele și ușile sunt elemente importante în construcția unei 
case, alături de fundația, zidăria, acoperișul. Atunci când nu 
acorzi suficientă atenție elementelor esențiale, există riscul să 
faci alegerea nepotrivită. Ai auzit și tu de la prieteni sau cunoș-
tințe că „termopanele” nu sunt bune? Că au numai probleme….
Cu atenție și puțin interes din partea ta, poți evita problemele și 
să faci o alegere reușită în ceea ce privește echiparea casei cu 
ferestre și uși de calitate.
Calitatea ferestrelor și a ușilor ar trebui să fie cel mai important 
criteriu atunci când iei decizia de cumpărare, mai ales că fereas-
tra este cel mai subțire perete al casei tale! Dar ce înseamnă to-
tuși ferestre și uși de calitate? Ce îți oferă o fereastră de calitate? 
De ce anume trebuie să ții cont?

O fereastră și o ușă de calitate îți oferă în același timp:
- izolare termică
- confort acustic
- securitate și siguranță
- durată mare de viață
- design și intretinerea usoară

Dacă vrei să optezi pentru ferestre și uși de calitate, fii atent la 
următoarele aspecte:

1. Profilul din PVC din care este confecționată fereastra. 
- Asigură-te că ai un profil Clasa A (se refera la grosimea pere-
ților exteriori și este cel mai înalt grad de calitate). 
Atenție! Nu marca profilului este neapărat importantă, ci calita-
tea acestuia, dotările pe care le are. Nu confunda marca / numele 
unui profil din PVC, care este materia primă, cu fereastra, care 
este un produs finit. Pentru realizarea unui produs finit 
(fereastră /ușă) pe lângă profilul din PVC sunt folosite multe alte 
componente, cu o importanță la fel de mare.
Din cauza cerinței consumatorilor de produse economice, fiecare 
producător de profile a implementat în portofoliul său de produ-
se și variante economice, care se regăsesc sub același nume / 
brand, în acest caz nu mai pot fi satisfăcute cerințele în calitate 
și fiabilitate.  
Acordă atenție maximă ”produselor premium” oferite la preț 
standard! 

2. Rigidizarea profilului, este de asemenea o condiție esentială, 
pentru o durată mare de viață a ferestrei / ușii. Ține minte! Oțel 
zincat – obligatoriu de 2mm, închis în toc (rectangular).

3. Echiparea cu feronerie. Ce este feroneria? Reprezintă ansam-
blul de piese care permite manevrarea ferestrei / ușii, adică în-
chiderea și deschiderea acesteia. Siguranța și securitatea casei 
tale sunt foarte importante pentru familia ta. De aceea, feroneria 
joacă un rol vital în sistemul de protecție antiefracție, apărân-
du-te de vizitatorii nepoftiți. De asemenea, izolarea termică și 
fiabilitatea ferestrelor și ușilor sunt influențate de sistemul de 
feronerie. Ca să îndeplinească cerințele mai sus menționate, asi-
gură-te că feroneria are următoarele dotări: închidere perimetra-
lă, toate punctele de închidere antiefracție, mecanism împotriva 
acționării incorecte și microventilație sunt câteva dintre cele mai 
importante echipări.
În cazul ușilor de intrare, sistemul de feronerie este cu atât mai 
important, cu cât ușa de intrare este intens folosită, iar siguranța 
oferită trebuie sa fie maximă.

4. Echiparea cu geam termoizolant. Este de mare importanță 
alegerea vitrajului adecvat, având în vedere că geamul (sticla) 
reprezintă peste 80 % din suprafața unei ferestre și aici are loc, 

în principal, transferul termic. Alege cu atenție! O sticlă perfor-
mantă va ridica performanțele întregii ferestre. Alegând sticla cu 
simț de răspundere, te poate ajuta la scăderea costurilor cu în-
călzirea. Distanțierul dintre foile de sticlă, ce intră în componența 
geamului termoizolant, este de asemenea, foarte important. Cu 
un distanțier termic de tip Warm Edge (bagheta caldă) – Du-
raTherm, crești performanțele de izolare ale ferestrei și reduci 
riscul de formare a condensului, fenomenul natural atât de ne-
plăcut în sezonul rece.

5. Măsuratorile și montajul. O fereastră de calitate poate fi pusă în 
valoare doar printr-un montaj corect al acesteia. Altfel vor apărea 
disfunctionalități majore ale ferestrei / ușii și îi vor diminua drastic 
durata de viață. Montajul clasic sau profesional se realizează de că-
tre echipe specializate și se execută în conformitate cu cataloagele 
tehnice, folosind materiale de montaj de cea mai bună calitate, agre-
mentate tehnic (Atenție! – spumă poliuretanică cu densitate mare în 
cazul montajului clasic și folie anti-vapori sau bandă precomprimată 
cu Agremente Tehnice, în cazul montajului profesional). Măsurătorile 
au, de asemenea, o importanță mare, aspectul final al casei fiind 
afectat de unele neconformități sau măsurători deficitare. 

Ca un ultim sfat, investește timp și energie în alegerea ferestrelor 
și ușilor din PVC care îți vor utila casa, nu face rabat de la cali-
tate, pentru că deși aparent obții un pret mai scăzut, de fapt, vei 
obține cel mai scump lucru din casa ta! 

Ferestre Partner  
Show-room: Târgu Mureș, str. Livezeni nr.4
Telefon: 0744 201 848, 0723 201 848
www.ferestrepartner.ro
Facebook: Ferestre Partner
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Când vine vorba despre vopselele pentru interior, 
calitatea și performanța ce rezultă din zeci de ani de 
cercetare și dezvoltare germană se regăsesc pe deplin 
în produsul emblematic Indeko-plus.
 Vopseaua pentru interior Indeko-plus se comercializează 
cu succes pe piața germană de mai bine de 40 de ani fiind 
considerată de aplicatori cea mai bună alegere din gama 
de top. Acest produs este o calitate în sine, maximul 
din ce poate oferi o vopsea mată pentru interior: cea 
mai bună clasă de lavabilitate, cea mai bună clasă de 
acoperire, ecologică şi cu miros redus, cu un înalt grad de 
alb, proprietăți excelente privind reparațiile (retușurile) 
ulterioare, fără emisii și fără solvenți, nuanțabilă în 

sistem de colorare computerizată ColorExpress într-o 
paletă de culori extrem de bogată și cuprinzătoare. 
Cercetarea și dezvoltarea fiind pasiunea noastră, 
pentru Caparol „cel mai bun” nu a fost de ajuns și 
recent a introdus un nou standard al calității și 
totodată un deziderat pentru piața de profil dezvoltând 
și implementând o nouă tehnologie pentru vopselele 
lavabile.
Multe dintre studiile de specialitate ale Uniunii Europene 
atrag atenția asupra faptului că numărul de persoane 
cu alergii este în creștere. Cert este că ne petrecem tot 
mai mult timp în interior, fie acasă, fie la birou. Este 
firesc să ne dorim ca acest mediu să fie cât mai sănătos 

pentru noi și pentru cei dragi.  
Noul Indeko-plus este o vopsea fără conservanți, de 
înaltă puritate, potrivită și pentru persoanele cu alergii, 
cu anumite sensibilități sau pentru cei care doresc să 
aibă grijă de sănătatea lor. Acest produs a fost dezvoltat 
pe baze complet noi. O tehnologie nou patentată a 
aditivilor facilitează renunțarea completă la conservanți, 
optimizând totodată proprietățile de prelucrare, acestea 
fiind adaptate la cerințele stilului modern de finisare. 
Caparol este primul producător care oferă produse la o 
calitate înaltă, adecvate persoanelor alergice, vopselele 
de interior fără conservanți fiind marcate cu logo-ul 
„E.L.F. plus”.
Indeko-plus este  vopseaua care reușește să protejeze în 
mod natural datorită folosirii unor materii prime speciale, 
fără a fi necesară adăugarea de conservanți (biocide), 
păstrându-și performanțele ce o promovează ca vopsea 
de top: cu cea mai bună capacitate de acoperire, foarte 
ușor de aplicat, în cea mai bună clasă de lavabilitate 
(super-lavabilă), de un alb intens.
Oferă căminului tău nu doar prospețime, ci frumusețe 
și încăperi sănătoase pentru familia ta.

De aproape 20 de ani, prin vopselele Caparol produse 
și comercializate, Daw Bența promovează în România 
calitatea și performanța.

Indeko-plus - prospețime, frumusețe 
și încăperi sănătoase pentru familia ta

Dr. Robert Murjahn  
a dezvoltat tehnologia 
modernă a vopselelor 
de dispersie fără ulei

Este lansată Indeko-plus, 
prima vopsea de interior 
E.L.F. (fără emisii, fără 
solvenți) din lume

Introducerea primei  
vopsele de dispersie 
E.L.F. fără conservanți 
din lume

Odată cu E.L.F. plus 
Caparol prezintă noul 
standard al zugravilor, 
vopsele fără conservanți

ROLUL CONSERVANȚILOR (denumiți și BIOCIZE)
Evitarea dezvoltări micro-organismelor (bacterii responsabile pentru mirosuri neplăcute sau 
mucegaiuri) în vopselele pe bază de apă. Protejează vopselele de atacurile microbiene / fungice în 
timpul depozitării și (uneori) după aplicare.

POSIBILE RISCURI ALE CONSERVANȚILOR
Declanșarea sensibilităților pielii la anumite persoane, având ca rezultat roșeața pielii, eczema în 
contact cu vopseaua sau prin simpla inhalare a substanțelor din aer după aplicare.

Pietre de hotar în dezvoltarea vopselelor de interior 
pentru o viață sănătoasă



21 mureșul rezidențial
august 2020

Indeko-plus
Vopsea premium fără conservanți potrivită și pentru cei alergici
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Str. Depozitelor nr.4 et. 4
Cod Postal 540198 
Targu Mures

TEL: +40-265-267562
MOBIL: +40-371-336567
FAX: +40-265-227059
EMAIL: tmgipsa@gmail.com

TMGIP, soluţii pentru lucrări speciale în construcţii

Societatea S.C. TMGIP S.A. 
Tg-Mureș are o experienţă 
acumulată pe durata a 20 
ani de activitate, desprin-
să din grupul de firme  
SC GIP GRUP SA București 
cu o experienţă de peste 
42 ani în activitatea  
de construcţii montaj  
și în mod deosebit în exe-
cuţia lucrărilor speciale 
în domeniile: construcţii 
civile, industriale.   

• Structuri  inalte
 - Coșuri de fum
 - Castele de apă

• Recipiente pentru lichide și gaze
 - Rezervoare (500-20.000 mc)
 - Decantoare
 - Bazine de fermentare (metantancuri)
 - Gazometre

• Turnuri de răcire

• Silozuri  (pentru stocare produse și 
materii prime)

 - Cereale
 - Zahăr  
 - Ciment

• Piscine  

Suntem printre puţinele firme 
care realizează lucrări speciale, 
cum ar fi:

• Injecţii
• consolidarea terenului de fundare;
• repararea fisurilor si crapăturilor în struc-

turile degradate;
• hidroizolaţii subsoluri, parcari subterane și 

altele;
• Sablare suprafeţe din oţel și beton;
• Torcretare structuri din beton si zidărie;

Societatea noastră prin specialiști competenţi și cadre universitare participă la elabo-
rarea proiectelor de execuţie pentru lucrări noi si reparaţii, expertize și asigură exe-
cutia lucrarilor de construcţii civile și industriale, reparaţii, izolaţii si consolidări ca:
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Rolul și secretele unei dirigenții de șantier reușite
Domeniul construcțiilor  
a crescut exponențial în ultimi ani. 
La fel și exigențele investitorilor. 
dar și legislația aplicată dome-
niului. Situațiile în care poți să 
construiești sunt din ce în ce mai 
provocatoare și necesită cunoștin-
țe de specialitate din ce în ce mai 
diverse.

Un proiect reușit trebuie să aibă o echipa de 
calitate. Un actor important din această echipa 
este Dirigintele de șantier, consultantul tehnic 
dar și birocratic indispensabil în industria actua-
lă a construcțiilor. Este persoană acreditată care 
poate certifica calitatea lucrărilor de construcții, 
în față unui investitor sau a instituțiilor statului 
cu rol în verificarea și administrarea pieței de 
construcții (Inspecția de Stat în Construcții, Pri-
mărie, etc). Rolul Dirigintelui de șantier este 
de a reprezenta Investitorul în toate verificările 
și deciziile de pe șantier și nu numai.

Lucrările de construcții se pot împărți în două 
mari categorii: lucrări de anvergură redusă 
(construcții de locuințe unifamiliale sau con-
strucții de interes privat) și lucrări de anvergură 
mare (ansambluri rezidențiale, clădiri de birouri, 
clădiri comerciale și industriale, infrastructură 
rutieră sau edilitară etc).

Dirigenția poate avea o plajă largă de servicii, 
de la stricta verificare a lucrărilor pe șantier și 
gestionarea completă a parcursului birocratic, 
la managementul complet al unei investiții din 
faza de idee, proiect, până în faza de materia-
lizare fizică. 

Piața serviciilor de dirigenție este o piață în 
creștere, dinamică, care are nevoie de speci-
aliști din ce în ce mai bine pregătiți și dedicați 
acestei meserii. Acești diriginți se specializează 
atât prin experiența dobândită în derularea di-
verselor proiecte cât și prin cursuri de specia-
litate realizate de diferite universități sau aso-
ciații de profil. 

Sunt diriginte de șantier cu o experiență de 11 
ani în domeniul construcțiilor, cu numeroase 
lucrări în toate domeniile, rezidențial, industrial 
și comercial. Din 2015, de când sunt diriginte 

acreditat, am participat cu succes la peste 60 
de proiecte, de la locuințe unifamiliale până la 
sedii de birouri sau centre comerciale de zeci de 
milioane de euro, în județul Mureș și nu numai.
Perseverența, reziliența și ambiția, pe lângă cu-
noștințele tehnice, sunt calități necesare pentru 
a gestiona atât relația cu investitorul cât și cea 
cu executantul lucrării. Consider că fiecare pro-
iect trebuie luat ca pe o provocare profesională 
și de ce nu, personală, și dus la bun sfârșit in-
diferent cât de greu încercat este acest parcurs. 
Dirigintele este un SPECIALIST care poate să 
facă diferența dintre un proiect reușit sau un 
proiect eșuat.

Ing. Ovidiu Baciu,
Administrator 

SC MAY VDR CONSTRUCT MANAGEMENT SRL
Firmă specializată în dirigenție  

și management în construcții
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ORDEA - Instalații bine alese

Calitatea materialelor de instalații este 
confirmată de către documentele de origine și 
certificatele de calitate emise de către 
producători.

Treptat și odată cu cerințele pieței, dar cu 
scopul clar urmărit de satisfacere a clienților, 
compania a dezvoltat o rețea de distribuție a 
materialelor de instalații pe întreg teritoriul 
României.

Î n  p rezen t  compan ia  ORDEA es te 
recunoscută în domeniul instalațiilor ca fiind un 
etalon pe pia ța județului  Mureș și  a l 
Transilvaniei.

Realizările companiei ORDEA se datorează 
unei echipe de specialiști compusă din ingineri 
și tehnicieni dedicați instalațiilor, care asigură 
consultanță, proiectare, furnizare, service și 
instalare. Echipa ORDEA numară în momentul 
de față peste 30 de angajați.

Începând cu beneficiari casnici până la 
societăți comerciale, ORDEA Instalații mizează 
pe încredere, dăruire și profesionalism urmărind 
deviza „Instalații bine alese”.

Cu încredere, echipa ORDEA.

Importam direct  de la producător i 
consacrați, din Europa, întreaga gamă de 
fitinguri și accesorii pe care le distribuim în toată 
țara.

Adresa: str. Libertății nr. 122A, Târgu Mureș, România      Tel: +40 265 269 079     Email: office@ordea.ro     www.ordeainstalatii.ro

Satisfacția clienților este obiectivul nostru, știind cum să răspundem diferitelor nevoi și prin angajamentul 
personalului nostru, ne putem declara cu mândrie a fi în măsură de a finaliza cu succes cerințele dumneavoastră, 
ajutându-vă cu recomandări, informații și consultanță profesionistă în domeniul furnizării instalațiilor.
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Podreg, experții în construcții 
din lemn de pe Valea Mureșului

Cu peste 25 de ani de experiență, SC PODREG 
SRL, îngemănează abilitățile ancestrale ale 
meșterilor artizani cu tehnicile moderne de 
prelucrare a lemnului, cu un portofoliu de pes-
te 300 de proiecte finalizate constând în case 
si cabane din lemn masiv sau în sistem hibrid 
(grinzi din lemn masiv/osatură lemn). Aflată la 
a doua generație de antreprenori in domeniul 
construcțiilor din lemn, firma este administra-
tă de Adrian Boilă, directorul general, care a 
preluat de la părinți tradiția și meșteșugul con-
strucțiilor din lemn masiv.

„Cu sediul în Răstolița, județul Mureș, o zona cu 
tradiție în prelucrarea lemnului, am avut ocazia 
de a învăța tainele meșteșugului lemnului de la 
cei mai buni și de a beneficia de calitatea lem-
nului certificat FSC provenit din pădurile munților 
Călimani. Inovarea continua, colaborarea perfec-
tă cu proprii angajați și calitatea produselor noas-
tre ne-a recomandat mereu spre noi clienți, atât 
în România cât și în Europa, îndeosebi în Franța, 
unde am realizat peste 200 de construcții. Pen-
tru piața din România producem atât cabane din 
lemn masiv, cât și scări interioare, foișoare de 
grădină, terase, pergole și acoperișuri”, a decla-
rat directorul general Adrian Boilă.
Statornici în tradiția construcțiilor din lemn ma-
siv, echipa PODREG dezvoltă și inovează fazele 
de producție care garantează calitatea produ-
sului final. De exemplu, toate componentele din 
lemn sunt produse de ei, astfel încât există o 
coordonare optimă între specialiștii proprii și ma-

terialele utilizate în construcția caselor din lemn. 
”Interioarele sunt realizate cu utilaje de ultimă ge-
nerație în atelierul nostru de tâmplărie, aici confec-
ționăm componentele viitoarelor case, respectiv 
scări interioare, uși, geamuri, lambriuri, dușumele, 
elemenți de gard și mobilier. Toate acestea ne reco-
mandă a fi partenerul ideal în construcția clădirilor 
de lemn masiv.”, a mai adăugat Adrian Boilă.
Obiectivele companiei pe termen lung urmăresc 
îndeosebi respectarea resursei naturale, păstra-
rea tehnicilor tradiționale de lucru și implemen-
tarea responsabilă a tehnologiilor inovatoare în 
procesul de producție. ”Am investit în tehnologie 
de ultimă generație prin două proiecte de finan-
țare Minimis în retehnologizare, în valoare totală 
de peste 170.000 euro. Astfel am adus la noi în 
fabrică utilaje de ultimă generație capabile să 
asigure fluxul de producție și o calitate ridicată a 
produselor noastre.”, a explicat Adrian Boilă. Po-
dreg este producător direct pentru toate elemen-

tele constitutive ale propriilor construcții de lemn.

Proiect premiat la nivel internațional 
la Paris
Unul dintre cele mai apreciate proiecte realiza-
te de compania mureșeană a fost cel din sudul 
Franței, la Carcassonne, un complex turistic 
format din cabane în copaci. ”Complexul ”Les 
Cabanes dans les bois” cu 29 cabane în copaci, 
în sudul Franței, la Carcassonne a fost realizat 
de noi, iar dezvoltatorul proiectului a câștigat 
premiul “Palm D’Or” pentru inovație hotelie-
ră de la Targul de Turism-Paris în 2015. Acest 
premiu ne-a onorat, avem o imagine foarte bună 
în Franța pe piața construcțiilor din lemn, care 
ne-a făcut să fim responsabili și atenți cu toate 
construcțiile pe care le realizăm”, a mai spus di-
rectorul general Podreg. Puteți găsi aici https://
www.facebook.com/lescabanesdanslesbois  
mai multe informații despre acest proiect.

În portofoliul internațional al companiei, pe lângă 
multitudinea de case și cabane realizate pentru 
diverși beneficiari, cele mai cunoscute proiecte 
sunt cele 5 cabane de lemn în Parc de la Belle 
din localitatea Magne, un Conac pe piloni situat 
într-un parc de distracții de lângă Poitiers și cele 
12 cabane într-un resort de ski de la Sainte Anne 
la Condamine-Franta. 

E-mail: office@podreg.ro, www.podreg.ro, 
facebook.com/casedinlemnmasiv
Telefon: 0265532335, +40746213762 
Rastolița nr. 345/B, jud. Mureș, România
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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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MobilaDalin - mobilier tapițat de top, 
fabricat La Reghin
Renumită în special pentru  canapele, col-
țare, fotolii și scaune, compania mureșeană  
MobilaDalin este un producător de top din 
industria mobilierului tapițat. Produsele fa-
bricii din Reghin sunt vândute cu succes în 
peste 150 de magazine din România și mai 
multe țări europene. Designul inspirat, aten-
ția la detalii și durabilitatea, sunt  doar câte-
va dintre atributele care definesc munca unei 
echipe ce constituie o afacere 100 % româ-
nească.

MobilaDalin este o companie din Reghin, județul 
Mureș, producătoare de mobilier tapițat, care 
activează pe piața de profil din 1992. La baza 
acestei afaceri de familie stau experiența activi-
tății în industria lemnului, acumulată în mulți ani 
și dorința de a oferi produse de calitate, utile și 
plăcute ca aspect.
Grație inspirației, eforturilor și experienței vaste în 
domeniul prelucrării lemnului, echipa MobilaDalin 
furnizează pe piața de profil un mobilier tapițat de 
excepție, adaptat mereu tendințelor pieței. 
Poziționarea firmei reghinene în topul producăto-
rilor de mobilier tapițat din România (Studiu Inter-
biz), confimă performanțele echipei MobilaDalin.
Dan Cotoi, managerul fabricii din Reghin ne-a 
oferit detalii despre ceea ce reprezintă compania 
MobilaDalin:  ”În 28 de ani de activitate, am dez-
voltat  permanent un portofoliu de produse care 
acoperă cererea clienților pe trei direcții: cana-
pele, scaune și paturi, alături de accesorii și alte 
produse de mobilier tapițat, concepute pentru a 
aduce un plus de bucurie în casele clienților. 
Produsele noastre sunt vândute astăzi în apro-
ximativ 150 de magazine din România, Ungaria, 
Franța, Germania, Spania, Italia, Republica Mol-
dova  etc. Estimăm că peste 130.000 de familii 
se bucură de confortul obiectelor de mobilier ta-
pițat, care au fost rodul muncii echipei noastre. 
Le mulțumim tuturor pentru încredere”

Evenimente și Scaun Papal 
realizat la Reghin

De-a lungul anilor, MobilaDalin a devenit un 
partener tradițional al unor importante eveni-
mente culturale precum: TIFF, Festivalul George 
Enescu,  Electric Castle, Untold. 
Pe lângă implicarea în evenimentele mai sus 
amintite, MobilaDalin a participat la momente 
cu caracter unic, deosebit de diverse, cum a 
fost vizita Papei Francisc în România, onorată 
prin realizarea Scaunului Papal și a scaunelor 
dedicate suitei papale, după conceptul designe-
rului Mihai Grama.
„Prezenţa exponatelor noastre la târguri na-

ţionale sau internaţionale facilitează noi pieţe 
de desfacere, dar și perspectiva unor relaţii de 
durată, bazate pe seriozitate, încredere și res-
pect”, a precizat Dan Cotoi, managerul compa-
niei MobilaDalin.
Fabrica din Reghin are, de asemenea, un aport 
important la viața economică mureșeană, prin 
numărul mare de angajați (peste 300), recruta-
rea personalului din mediul local și prin perfor-
manțele economice.
 

Design, inovație tehnică 
și calitate
 

În procesul de concepere și producție a obiec-

telor de mobilier, specialiștii MobilaDalin sunt 
preocupați atât de confortul și durabilitatea pro-
dusului, cât și de aspectul atractiv al acestora, 
care să ofere un maxim de satisfacție clienților 
ce aleg produsele fabricii din Reghin. 
”Acordăm foarte multă atenție detaliilor și fa-
cem o selecție riguroasă a materialelor utilizate, 
atât din puncte de vedere calitativ cât și estetic.  
Prin varietatea de materiale, texturi și culori pe 
care le punem la dispoziția clienților, încurajăm 
creativitatea și personalizarea spațiilor de in-
terior, în funcție de personalitatea și dorințele 
clienților.  Toate aceste elemente oferă garanția 
unui produs de calitate, adaptat precis nevoilor 
unor clienți exigenți, buni cunoscători ai tendin-
țelor în ceeea ce privește mobilierul modern”,  a 
mai precizat Dan Cotoi.
MobilaDalin deţine o reţea proprie de showro-
om-uri, francize, lanţuri de magazine care ex-
pun și vând produse, atât în România, Ungaria 
sau Republica Moldova, cât și în comunitatea 
europeană, prin intermediul partenerilor.
Detalii despre numeroasele colecții din porto-
foliul MobilaDalin puteți găsi pe pagina web a 
producătorului mureșean www.mobiladalin.ro, 
unde există și o prezentare detaliată a punctelor 
de vânzare din România.  Pe pagina web găsiți, 
de asemenea, detalii despre produse, configu-
rări de materiale și prețuri. 

Produse marca MobilaDalin

• Canapele 
• Scaune  
• Mese 
• Măsuțe și accesorii 
• Paturi 
• Mobilier HORECA
• Covoare
• Poșete și marochinărie



28 mureșul rezidențial
august 2020

Marmura și granitul. Soluții pentru amenajarea casei, 
propuse de firma mureșeană Keroxro

Keroxro - prelucrări din marmură, 
granit și travertin

• placări scări exterioare și interioare 
• trepte, contratrepte, balustrade, balustri
• pardoseli, fațade, design interior
• glafuri pentru geamuri (prelucrate și cu picurător de apă)
• blaturi mese de bucătărie
• obiecte ornamentale 
• mobilier de baie și nu numai
• monumente funerare
• diferite tipuri de mese cu blaturi sau inserție de marmură, 

granit și travertin

Despre propritățile marmurei și granitului

Plăcile din granit sunt foarte dure și rezistente, se zgârie greu, 
nu se pătează de la produsele de curățat și au o gamă largă 
de culori. 

Pardoselile din granit sunt cel mai des întâlnite în spații cu tra-
fic intens, cum ar fi magazine, mall-uri, dar și în locuințe. 
Granitul este o piatră naturală foarte dură și rezistentă, dar nu 
are porozitatea marmurei. De aceea, este de evitat folosirea 
granitului în zone cu umezeală foarte mare.
În schimb pardoselile de granit nu se pătează atât de ușor pre-
cum marmura sau travertinul

KEROXRO 
Târgu Mureș, str.Viile 1 Mai nr. 2

Tel: +4 0745 378021
e-mail: contact@kerox.ro

www.kerox.ro

Granitul și marmura sunt materiale folosite pentru placări diverse 
atât în exteriorul, cât și în interiorul unei locuințe. De la placarea de 
scări sau pardoseli, la glafuri de geam, executare de ornamente, 
pavări de curți ori șeminee,  marmura și granitul reprezintă soluții 
elegante și durabile. Cei care doresc să aibă în bucătărie un blat 
de lucru rezistent în timp și cu aspect plăcut, pot, de asemenea, să 
opteze pentru granit sau marmură. Un blat de marmură sau unul 
din granit își pot păstra aspectul timp de zeci de ani.  
Desigur, costurile nu sunt la fel ca la alte materiale obișnuite, 
dar investiția este pe deplin justificată. Referitor la costuri, ar fi 
de menționat că în unele cazuri, cum ar fi, de exemplu, glafurile 
de geam, diferențele de costuri față de glafurile confecționate 
din aluminiu sunt mici, în timp ce confortul și aspectul sunt net 
superioare în cazul optării pentru glafuri din granit.

În cazul clădirilor de birouri, eleganța și stilul pot fi subliniate de 
placarea cu plăci masive de marmură, în timp ce rezistența mar-
murei la acțiunea factorilor naturali este foarte bună. 

Până și în industria mobilei, producătorii de mobilier folosesc 

marmura și granitul în combinație cu lemnul masiv, pentru a da 
mobilierului rezistență în timp, cu un aspect plăcut.

Granitul este folosit  relativ mai nou în construcții, decât mar-
mura, dar acest lucru nu a împiedicat să devină foarte utilizat. 
Pentru condițiile climatice din România, granitul este roca cea 
mai indicată, la placări de scări exterioare, glafuri sau pavaje, 
pentru că își menține timp îndelungat aspectul inițial. 

Fiind atât de rezistente, marmura și granitul nu sunt ușor de pre-
lucrat.  Din acest motiv, nici numărul  companiilor care activează 
în acest domeniu nu este foarte mare. 

În județul Mureș, o firmă care prelucrează cu succes marmura,  
granitul, dar și travertinul  (un produs din piatră naturală) este 
Keroxro. Materiale prelucrate de această companie au utilat mul-
te imobile din județul Mureș și nu numai. 

Printre proiectele mai importante și de actualitate se numără 
Unirii Park Residence, complex rezidențial din cartierul Unirii, 

unde firma Keroxro a realizat terase elegante din granit. 

Kerekes Andras, administratorul firmei Keroxro ne-a oferit câteva 
amănunte despre  avantajele utilizării granitului și marmurei în 
construcții și amenajări : ”Marmura este utilizată de mult timp 
în construcții pentru aspectul său plăcut și rezistența mare. În 
ultimii ani, granitul a devenit, de asemenea, un material optim 
pentru amenajări, deoarece își păstrează neschimbat aspectul 
pentru foarte multă vreme, este rezistent și conferă eleganță 
locurilor unde este folosit. Avem o echipă bună, care știe să pre-
lucreze bine aceste materiale, așa că putem face față oricărui 
proiect.”     
 

Florin Marcel Sandor

Eleganța și durabilitatea sunt 
principalele atribute care ca-
racterizează folosirea marmu-
rei și a granitului la amenajarea 
locuinței. Compania mureșeană 
Keroxro este un furnizor impor-
tant pentru dezvoltatori imobili-
ari, instituții, firme sau persoa-
ne fizice care își doresc dotări 
de top la amenajarea spațiilor 
exterioare sau interioare.
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TÂRGU MUREȘ
 STR. LIBERTĂȚII 134

0722 385 107
MURES@AERDEAL.RO

CLUJ NAPOCA
STR. CONSTANTIN NOICA 2

0722 385 116
CLUJ@AERDEAL.RO

WWW.AERDEAL.RO

Suntem partener premium Daikin 

Avem experiență de peste 15 ani în proiectarea și
implementarea soluțiilor de climatizare.

Oferim cele mai bune soluții de climatizare pentru
proiectele rezidențiale, comerciale și industriale.

Vă stăm la dispoziție cu două showroom-uri fizice în
orașul Târgu-Mureș și Cluj Napoca unde avem
expuse echipamentele Daikin comercializate. 

Alegerea sistemului perfect depinde de specificul
fiecărui proiect. Pentru noi, fiecare proiect e unic,
indiferent dacă este vorba de construcții noi sau
renovări, spații mici sau mari, sistemele noastre
Daikin se adaptează în mod eficient la orice
configurație.

EXPERIMENTEAZĂ
CLIMATUL
PERFECT
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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 
Centru de sticlă, soluții 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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Achiziționarea unui apartament nou, este una dintre cele mai im-
portante decizii financiare pe care o vei face în timpul vieții tale. 
Calcularea prețului final și luarea în considerare a posibilității de 
colaborare cu un agent imobiliar cu experiență, sunt doar două as-
pecte pe care trebuie să le ai în vedere.
Concret, iată tot ce trebuie să verifici atunci când vrei să cumperi 
un apartament nou:

1. Verifică documentele juridice ale apartamentului nou
Pentru început, poți discuta cu dezvoltatorul sau agentul imobiliar 
care îl reprezintă și le poți solicita următoarele documente, după 
caz: certificat de urbanism, autorizație de construire, proces verbal 
de recepție, extras de carte funciară. 

Adică, poți vedea dacă s-a ținut cont de înălțimea maximă permisă, 
care sunt distanțele obligatorii față de proprietățile vecine și față de 
axul străzii, dar și alte aspecte care te pot interesa. 
Foarte important: fii sigur că cel ce vinde deține în proprietate apar-
tamentul pe care îl cumperi și că îți transmite ție dreptul de propri-
etate, liber de sarcini.

2. Verifică antecontractul de vânzare-cumpărare
Atunci când vrei să cumperi o locuință nouă prin credit bancar și 
te folosești în prima fază de plata unui avans, vei încheia cu sigu-
ranță, un antecontract de vânzare-cumpărare. Antecontractul este 
denumit din punct de vedere legal promisiunea bilaterală de vânza-
re-cumpărare și este reglementat de Codul Civil. Deși Înalta Curte 
de Casație și Justiție a hotărât că nu este obligatoriu ca antecon-
tractul să îmbrace forma autentică (mai multe detalii în Decizia nr. 
23/03.04.2017 în dosarul nr.3996/1/2016, ICCJ), îți recomand ca 
încheierea antecontractului să o faci la notar. Cere să vezi în prea-
labil draftul antecontractului și comunică-i vânzătorului că dorești 
ca un avocat să-l analizeze și după caz, să negociați clauzele con-
tractuale. Ulterior, vânzătorul te va chema la notar pentru semnarea 
actului.
Câteva lucruri pe care este bine să le verifici:
• identitatea dintre vânzător și cel ce deține dreptul de proprietate 
asupra apartamentului să fie una și aceeași persoană;
• identificarea apartamentului ca adresă, număr, suprafață con-
struită și suprafață utilă, număr de camere;

• prețul apartamentului și modalitatea în care se plătește: de 
exemplu, avans în valoare de x lei la data semnării antecontractului, 
iar diferența de preț de x lei la data încheierii contractului de vânza-
re-cumpărare. Specifică și moneda: lei/euro/usd și dacă vorbim de 
valută, specifică și cursul valutar.
• termenul limită de încheiere a contractului de vânzare-cumpă-
rare, mai ales atunci când imobilul este încă în construcție;
• data predării apartamentului – îți recomand ca apartamentul să 
fie predat (finisat în totalitate) la data la care se încheie contractul 
de vânzare-cumpărare;
• clauză prin care poţi să te răzgândești de la cumpărarea apar-
tamentului, pentru motive neimputabile ţie (de exemplu: banca nu îţi 
mai poate aproba creditul);
• clauză prin care dacă vânzătorul se răzgândește la data vânzării 
imobilului, să îţi restituie avansul în întregime plus o anumită sumă de 
bani. Spre exemplu: dublul avansului plătit sau o sumă fixă.

3. Verifică contractul de vânzare-cumpărare
Dacă de-abia acum apartamentul este gata, verifică încă o dată 
toate documentele juridice și documentele construcţiei (exemplu: 
cartea tehnică) pentru a fi sigur de ceea ce cumperi. Apoi, așa cum 
te-ai obișnuit de la pasul anterior, cere draftul contractului de vân-
zare-cumpărare și cere-i avocatului să-l analizeze. 
Ce trebuie să verifici:
• este necesar în primul rând să te asiguri că vânzătorul nu își 
limitează răspunderea și că îţi acordă toate garanţiile prevăzute de 
lege;
• verifică încă o dată datele apartamentului (ca suprafaţă, ca 
adresă, număr de camere) și preţul;
• verifică data de predare - ideal este ca apartamentul să fie pre-
dat la data la care se semnează contractul de vânzare-cumpărare;
• plata apartamentului - plătește la data semnării contractului de 
vânzare-cumpărare. Există dezvoltatori care cer plata preţului îna-
inte de vânzare;
• verifică dacă vânzătorul își păstrează vreun drept sau îţi impune 
vreo obligaţie mai deosebită: de exemplu, saă închei un contract de 
cablu/internet/pază cu o firmă agreată de vânzător și să plătești o 
taxă lunară „de complex”. Sau să nu poţi modifica faţada imobilului 
fără acordul vânzătorului (de pildă, să nu poţi să închizi balconul, să 
nu poţi monta aer condiţionat).

4. Verifică garanţiile pentru lucrări și certificatele de calitate 
pentru material
Un apartament nou îţi va aduce mai puţine cheltuieli cu reparaţiile, 
în timp, faţă de unul construit cu zeci de ani în urmă. De asemenea, 
peste ani, îl poţi vinde la un preţ mult mai bun.
Dacă vrei într-adevăr să te asiguri că s-au folosit materialele pre-
văzute în proiect și nu altele de o calitate inferioară, este bine să 
ceri certificatele de calitate pentru materiale. În plus, ca masură 
de protecţie împotriva viciilor ascunse, poţi întotdeauna solicita și 
garanţiile pentru lucrări ca să vezi ce și-au asumat antreprizele care 
au realizat blocul în care tu vrei să te muţi.
Verifică unde sunt instalaţiile din imobil.
Dezvoltatorul trebuie să-ţi pună la dispoziţie cartea tehnică a imo-
bilului, astfel încât să știi unde anume sunt reţelele de instalaţii și 
echipamentele, atât pentru spaţiile comune, cât și pentru aparta-
mentul tău. În cazul neplăcut al unei inundaţii sau a oricărei alte 
probleme care poate avea loc în viitor, specialiștii care îţi vin în aju-
tor, trebuie să știe unde să intervină pentru a repara. În caz contrar, 
daunele ce pot apărea pot fi mult mai mari: de la un timp îndelungat 
în care te vei lupta cu problema, la spargeri în pereţi pentru găsirea 
instalaţiilor, urmate de reparaţii ulterioare destul de costisitoare.

Sursa: www.domina.ro

Ce trebuie verificat când cumperi un apartament nou
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Gombos Attila – sfaturi pentru siguranță în vremuri de pandemie
Gombos Attila, managerul companiei Gombos 
Security, una dintre firmele cu mare experien-
ță în domeniul pazei și monitorizării, ne-a oferit 
detalii despre noi măsuri de siguranță, care vi-
zează  persoane, cartiere rezidențiale și obiec-
tive industriale, în această perioadă de timp 
specială.

Cum traversează firma Gombos Security 
această perioadă specială pentru persoane 
și mai ales pentru companii?

Gombos Attila: Este într-adevăr o situație 
aparte în societate. Noi nu am fost afectați prea 
tare de situația generată de pandemie, însă am 
avut clienți cu dificultății. Firme din domeniul 
HORECA, sau companii din diverse industrii 
afectate în această perioadă, au fost nevoite să 
închidă, sau să își restrângă activitatea. Am ve-
nit în sprijinul lor, oferindu-le monitorizare gra-
tuită, mai ales că s-a și înregistrat o creștere a 
infracțiunilor în domeniul spargerilor. 
Aici aș aminti faptul că situția actuală a dat 
posi bilitateta unor administratori să înțeleagă 
că o pază automatizată reduce costurile și sim-
plifică procesul de monitorizare. Noi am dezvol-
tat foarte mult acest tip de pază în ultimii ani 
și considerăm că pe viitor mulți vor alege paza 
automatizată pentru protejarea proprietăților și 
bunurilor. În acest caz, aparatura performan-
tă înlocuiește cu succes paza umană. E vorba 
despre sisteme moderne de monitorizare, ce 

semnalează precis zona prin care se încearcă 
pătrunderea într-un perimetru stabilit și apoi, 
prin supraveghere 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. 

Ce ne puteți spune despre securizarea lo-
cuințelor ?

Legat de securizarea locuințelor, aș aminti fap-
tul că sistemele de alarmă și camerele sunt 
elemente importante, care chiar dacă nu garan-
tează siguranța proprietății, scad mult riscurile, 
descurajând intențiile unor potențiali infractori. 
Apropo de alarmă, precizez că important este 
să și fie folosită, deoarece știm multe cazuri în 
care oamenii își montează sisteme de alarmă, 
dar nu le folosesc.
    
Ce alte utilități au sistemele de alarmă ?

Este o întrebare bună. Să știți că am avut ca-
zuri în care unele companii au reușit să evite 
pierderi masive de buni cauzate de incendii, 
grație alarmelor instalate. Chiar îmi amintesc de 
un caz recent, în Corunca, unde ca urmare a 
declanșării sistemului de alarmă, din cauza fu-
mului, echipa noastră a intervenit rapid și a oprit 
un incendiu ce urma să se producă. 
Sunt, de asemenea, cazuri în care persoane 

bolnave, aflate în situații critice, pot fi ajutate 
de echipa noastră de intervenție. Având un timp 
de reacție foarte rapid, de 4-5 minute, ajungem 
imediat acolo unde este nevoie de ajutor.
Fără să ne lăudăm, putem spune că suntem cea 
mai rapidă entitate de intervenție, care se poate 
deplasa în orice colț al orașului , al județului sau 
al țării.

Ce servicii specifice aveți pentru dezvolta-
torii imobiliari?

Am mai discutat anterior despre acest subiect, 
dar este bine să reamintim că pentru zone re-
zidențiale am dezvoltat un serviciu de patrulare. 
Fără să fie vorba de costuri mari, putem, asigura 
patrulare în cartiere și ziua și noaptea. Echipele 
Gombos Security asigură patrularea în respecti-
va zonă, oferind siguranță atât pentru persoanele 
care locuiesc aici cât și pentru bunuri.
Acest lucru crește semnificativ siguranța loca-
tarilor. Copiii se pot juca în voie, iar proprietățile 
sunt în siguranță.   

Lasă o lumină aprinsă 
Nu trage jaluzelele
Atenţie la bagaje

Întotdeauna, atunci când pleci de acasă, lasă un televizor/radio pornit. Totodată, este foarte 
important să lași minimum o lumină aprinsă în casă. Aceasta este una dintre principalele 
impedimente luate în considerare de hoți atunci când vor să intre într-o casă.
Există prize care pot fi programate să-ți aprindă lumina la o anumită oră, dar și aplicații 
mobile care pot să-ți controleze tv-ul și lumina din casă.

Nu uita de balcon - Foarte multe spargeri au avut ca punct de plecare balconul, cu atât 
mai mult dacă locuiești la un etaj inferior, sau la ultimele nivele. Închide foarte bine ușile și 
geamurile ce comunică cu balconul și nu lăsa lumina aprinsă într-una din aceste camere. 
Dacă ai geamuri la balcon, atunci închide-le bine!

Cutia poștală trebuie să fie goală - O cutie poștală goală le transmite spărgătorilor un 
mesaj extrem de clar: casa este locuită.

În cazul în care ai o casă la curte, fă tot posibilul ca aceasta să fie cât mai vizibilă, cât mai 
bine luminată, iar tufișurile, gardul viu sau copacii să fie în permanență tunse și îngrijite.
La fel, dacă locuiești la curte, este bine ca atunci când pleci de acasă, să lași o mașină 
parcată în fața porții sau chiar în curtea casei (chiar dacă nu e a ta, ci a verișoarei/părinților/
vecinului).

Cunoaște-ți bine vecinii, intră în vorbă cu ei, fii drăguț! A te împrietenii cu vecinii presu-
pune de la sine că oricând, în cazul în care ceva nu este în regulă, te vor anunța sau tu vei 
putea pune o întrebare.

Ia-ți un câine. Un câine MARE. Care să facă gălăgie și să fie scos de rudele sau prietenii tăi 
cât ești plecat. Nu uita de clasicul afiș cu „Atenție! Câine rău!”. Cică funcționează.

Pune-ți o cameră de securitate care să fie la vedere (chiar dacă, între noi fie vorba, nu 
funcționează tot timpul)
De regulă, un hoț ar petrece între 8 și 12 minute în casa ta, așa că dacă totuși ești genul 
de persoană care pune răul înainte, pisica neagră, etc...fă în așa fel încât cele mai de preț 
lucruri ale tale să nu fie găsite în 12 minute.
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Decorex Prod, 
mobilier mureșean pe Costa de Azur și în SUA

Decorex
p r o d

Decorex Prod este una dintre compa-
niile mureșene din industria mobilei 
care confirmă tradiția și renumele 
județului Mureș în materie de mobili-
er. Produse Decorex Prod au ajuns la 
hoteluri de pe Coasta de Azur sau din 
SUA, aeroporturi din Franța, dar și la 
diverse firme sau persoane fizice din 
România, care aleg să își mobileze 
reședințele cu produse de calitate, 
multe fiind unicat prin modul de pre-
lucrare. 

Decorex Prod are 18 ani de activitate, lucru important într-un 
domeniu cum este cel al prelucrării lemnului, unde priceperea 
combinată cu experiență reprezintă atuuri importante, sau chiar o 
condiție obligatorie, când vine vorba de calitate și produse unicat.
Proiectările precise, prelucrările în lemn masiv sau stratificat, 
sculpturile care diferențiază un produs special de unul obișnuit, 
diversitatea de culori sau tipuri de finisare a lemnului nu repre-
zintă nici un secret pentru echipa Decorex Prod. Astfel, firma 
mureșeană oferă produse de top, fie că este vorba despre hote-
lui, cluburi, aeroporturi, instituții publice, clădiri istorice, spitale, 
cabinete medicale etc. Reședințele private în care proprietarii își 
doresc o scară interioară aparte, o balustradă din lemn sculptat, 
uși interioare cu diverse gravuri, foișoare ieșite din tipare sau 
orice produs care are lemnul la bază, pot fi, de asemenea, bene-
ficiare ale mobilierului fabricat la Decorex Prod.    
Gyulai Attila și Constantin Rusu, administratorii firmei, implicați 
și în producție, scot în evidență câteva detalii care pot face dife-
rența între un mobilier frumos și unul de excepție: 
”Proiectarea este un element cheie, un prim pas important spre 
un produs de mare calitate. Apoi vine procesul de producție, 
unde aparatura performantă și, desigur, valoarea oamenilor im-
plicați, definesc produsul final. Aici ar fi de menționat că pentru 
ceea ce producem, oferim garanție și, unde este cazul, asigurăm 
mentenanță. Sunt produse mai deosebite, care presupun o in-
vestiție mare și care au nevoie de întreținere. În cazul acestora 

noi putem oferi garanție, dacă produsele sunt întreținute la stan-
dardul adecvat.”
Legat de proiectele mari, cum ar fi  mobilarea unor obiective tu-
ristice de pe Costa de Azur sau din SUA, administratorii Decorex 
Prod spun că definitorii sunt calitatea produselor și un raport bun 
calitate-preț. ”Prin colaborarea cu parteneri externi, am realizat 
și avem chiar și acum proiecte în Franța, lucrări care necesită 
o exigență deosebită în privința calității. Valoarea mobilierului 
produs ne-a recomandat pentru noi proiecte, astfel că am extins 
activitatea externă. 
În paralel, realizăm în continuare și în România diverse lucrări pe 
care le abordăm cu aceeași exigență ca și pe cele externe. Există 
și în România multe hoteluri, restaurante, cabinete medicale sau 
diverse alte instituții pentru care am produs mobilier. 
De asemenea, fabricăm și mobilier de bucătărie, living, dressing, 
baie etc., de calitate superioară, la prețuri accesibile. În funcție 
de buget pot fi alese soluții economice, dar bune, sau variante de 
top. La toate lucrările oferim garanție.”
Dacă doriți să aflați mai multe despre ceea ce produce Decorex 
Prod, puteți vizita firma din Sâncraiu de Mureș (Principala 201 
b HALA C26, Sâncraiu de Mureș),  sau accesați pagina www.
decorexprod.com.

Florin Marcel Sandor

Din producția 
Decorex Prod

Uși interior, uși de acces, 
tâmplărie geamuri, scări, 
balustrade, parchet
Mobilier bucătărie - clasic 
sau modern, living, dormi-
tor, dressing 
Scaune din lemn sau cu 
elemente de tapițerie 
Mobilier exterior (terase, 
pergole, mese, scaune, 
balcoane etc.)
În funcție de necesități, 
Decorex Prod produce mo-
bilier din lemn masiv, lemn 
stratificat, MDF sau PAL. 
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Kardos Garden și secretele grădinilor

O curte frumoasă, amenajată cu gust înnobilează o casă. 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, administratorul 
companiei Kardos Garden.  

Rep: Ce presupune o activitate în domeniul amenajării cur-
ților, grădinilor?
Kardos Andras: Având o experiență în domeniul cultivării plan-
telor, am înființat anul trecut o firmă care  oferă servicii de ame-
najare 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. Avem 
contracte cu firme din străinătate care cultivă plante ornamenta-
le, fără a apela la intermediari, deci costurile sunt bune. Aș mai 
aminti că putem furniza și plante decorative care rămân verzi și 
iarna, oferind un aspect foarte plăcut curților sau grădinilor.

Rep : Care este secretul unui gazon de calitate?
Kardos Andras: Dacă vrei să ai repede un gazon frumos în 
curte, varianta de rezolvare 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 ca lucrarea să fie gata. De aici 
încolo depinde de beneficiar să aibă un gazon frumos. Iarba tre-
buie doar udată și tunsă.
În cazul însămânțării, costurile sunt mai mici, aproximativ o trei-
me, dar timpul scurs până la formarea gazonului dorit e ceva mai 
lung, cam 7 săptămâni. Noi lucrăm cu semințe de calitate și asi-
gurăm 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 toam-
na, iar rulouri pot fi puse oricând, cu excepția zilelor de vară foar-
te călduroase. Pentru un gazon frumos este foarte importantă 
fertilitatea pământului în care punem semințele și, de asemenea, 

calitatea semințelor. Îndesirea joacă și ea un rol important.
Referitor la udarea gazonului, din rațiuni financiare unii aleg să nu 
monteze sisteme de irigații, spunând că se ocupă personal cu uda-
rea gazonului. Din experiență vă spun că în multe cazuri costurile 
finale vor fi mai mari decât în varianta montării sistemului de iri-
gații. În primul rând, se face economie la apa consumată, datorită 
preciziei de udare, la timpul potrivit și cât este necesar. Împrăști-
erea 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.

Rep: 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 nemul-
țumesc 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 fru-
mosă, iar informațiile oferite de noi la final vor ajuta proprietarul 
să își întrețină mai bine noua grădină.

Rep.: Ce sfat le dați celor care își doresc o grădină frumoasă?
Kardos Andras: În primul rând să își facă un plan temeinic, îna-
inte de a trece la amenajare. Să apeleze la un specialist, chiar 
dacă acest lucru necesită niște investiții. 
Aș mai preciza în final că pentru cei pasionați de grădinărit, care 
au un mic spațiu de grădină în propria curte, putem oferi un 
mini sistem de irigație, prin picurare, care presupune o investiție 
mică, și acoperirea terenului cu o membrană agrotextilă. Acest 
lucru poate îmbunătăți în mod considerabil rezultatele grădinii. 
Practic are loc o udare eficientă, exact la momentul și locul po-
trivit, deci economisiți consum de apă, iar membrana agrotextilă 
vă scapă de grija buruienilor.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina 
www.kardosgarden.com, tel 0754-200-272.
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STATISTICI IMOBILIARE. INDICATORI RELEVANȚI
NUMĂRUL VÂNZĂRILOR IMOBILIARE ȘI A IPOTECILOR ÎNSCRISE  
ÎN CARTEA FUNCIARĂ, ÎN JUDEȚUL MUREȘ

NUMĂRUL DE IPOTECI ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ,
ÎN JUDEȚUL MUREȘ
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NUMĂRUL DE VÂNZĂRI UNITĂȚI INDIVIDUALE NUMĂRUL VÂNZĂRILOR DE TERENURI CU SAU FĂRĂ  
CONSTRUCȚII DIN INTRAVILAN,
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 Lichidatorul Distileriile Regun S.R.L. vinde 
următoarele grupuri de active, în bloc, prin 
licitaţie publică, în fiecare zi de vineri, ora 
11:00, în Tulcea:
1. imobil situat în Reghin, str. Salcâmilor, nr. 50/A, jud. 
Mureș, compus din teren intravilan și spații industriale și 
administrative – preț de pornire la licitație 1.368.015,73 lei;
2. imobil situat în Reghin, str. Iernuțeni, nr. 112, jud. 
Mureș, compus din teren intravilan și clădiri (hală îmbuteli-
ere, casă de caramidă, depozit) – preț de pornire la licitație 
288.392,40 lei;
3. mijloace fixe și parc auto – preț de pornire la licitație 
589.516,38 lei;
4. obiecte de inventar – preţ de pornire la licitație 
13.088,97 lei;
 Prețurile nu conțin T.V.A. Pentru participarea la licitație, 
ofertanţii vor depune documentele indicate în caietul de sar-
cini până în preziua licitaţiei, ora 11:00. Tel. 0730081956.

ROCADA SERV SRL angajează automacaragiu. 
CV-urile se depun la sediul societății din  

Sântana de Mureș, str. Principală nr. 612/A.  
Mai multe informații la nr. de telefon 0746535050

Angajăm personal în atelierul de vulcanizare. Experiența 
constituie avantaj dar nu este obligatorie. Relații: Tg. Mureș, str. 

Iuliu Maniu 17, tel. 0740209003.

SC ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEŢE SRL scoate la lici-
taţie publică cu strigare, în vederea închirierii, următoa-

rele spaţii comerciale în pieţele publice:
 

- spaţiu cu destinația comerț, identificat în Piața Cuza Vodă, 
hală parter, în suprafaţă de 35,5 mp;
- spațiu cu destinația comerț, identificat în Piața Cuza Vodă, 
hală veche, în suprafață de 13,50 mp;
- spațiu cu destinația grup sanitar identificat în Piata Cuza 
Vodă,  în   suprafață de 31 mp;
- spațiu cu destinația grup sanitar identificat în Piata Cuza 
Vodă,  în   suprafață de 13 mp;
- spaţiu cu destinația depozit  , identificat în Piața 22 Decem-
brie 1989 , în suprafaţă de 51 mp;
- spaţiu cu destinația depozit  , identificat în Piața Cuza Vodă , 
în suprafaţă de 23,1 mp;
- spațiu cu destinația alimentație publică / depozit  identificat în 
Piața de Vechituri, în suprafață de 164 mp;
 
        Licitaţia  va avea loc în data  25 august 2020, ora 10, la 
sediul societăţii din municipiul Tîrgu Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 
89, jud. Mureș.
        Informaţiile și detaliile cu privire la condiţiile de depunere 
a dosarelor de licitaţie, precum și organizarea și desfășurarea 
acesteia se găsesc la sediul societăţii, persoană de contact – 
Șomodi Gabriel.
Data limită de depunere a dosarelor este 21 august 2020, ora 
11:00.                                                                                                                                                  

          Conducerea societății

MUREȘ INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Târgu-Mureș, str. 
G-ral Ghe. Avramescu, nr. 4, județul Mureș, în calitate de 
administrator judiciar al debitorului  FA&HA Import Ex-
port SRL în reorganizare, organizează,

LICITAŢIE PUBLICĂ 

- pentru valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul debi-
toarei constând din: 
- magazie semideschisă –C9. Prețul de strigare este de 
80.500,00 lei.
- centrală termică C-3b. Prețul de strigare este de 41.600,00 
lei,
- centrală termică cu uscător C5. Prețul de strigare este de 
6.600,00 lei,
- magazie semideschisă C-7. Prețul de strigare este de 
13.000,00 lei.
- copertină C-8. Prețul de strigare este de 15.200,00 lei.
- șopron închis C-10. Prețul de strigare este de 137.100,00 
lei.
- magazie semideschisă C-12a. Prețul de strigare este de 
6.600,00 lei.
- magazie închisă C-12b. Prețul de strigare este de 9.900,00 
lei. Prețurile nu conțin TVA.

  Lista detaliată a fiecărui bun în parte este prezentată pe 
site-urile https://www.licitatii-insolventa.ro/,  www.sm-
damures.ro și www. olx.ro sau poate fi studiată la sediul 
administratorului judiciar.
Licitația va avea loc la data de 14.08.2020, ora 12,  la se-
diul administratorului judiciar, cu repetabilitate săptămâna-
lă, în zilele de vineri, la aceeași oră, până la valorificarea 
bunurilor. Pot participa la licitație persoanele fizice și/sau 
juridice care  achită garanția de participare de 10% din pre-
țul de strigare, caietul de sarcini și taxa de participare la 
licitație cu 24 de ore anterior organizării licitației.
Cei interesați pot obține informații suplimentare de la 
administratorul judiciar  la telefon nr.  0265/269700; 
0745146096;

Marți, 11 august 2020:
• în intervalul orar 09:00 – 17:00, în localitatea 

Solovăstru, KM 37 spre Gurghiu.

Call Center Distribuţie: TelVerde – 0800 500 929

În atenţia utilizatorilor de energie electrică!
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

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate și vă 
mulţumim pentru înţelegere.*Întreruperile programate pot fi 

vizualizate și pe www.electricats.ro

Activități ale ABA Mureș: flash news iulie-august
17 iulie 2020: Activitatea inspectorilor Administraţiei 
Bazinale de Apă Mureș, perioada ianuarie-iunie 2020
În urma inspecţiilor efectuate, au fost aplicate 95 de sancțiuni 
contravenționale din care 57 de avertismente și 38 de amenzi, 
însumând o valoare totală de 1.715.000 lei.
În prima jumătate a anului în curs, în ciuda perioadei specifice 
stării de urgență, în care au existat unele restricții privind mo-

bilitatea personalului de inspecție în teren, inspectorii din cadrul 
Administraţiei Bazinale de Apă Mureș, incluzând aici și perso-
nalul din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor, au reușit 
să efectueze 757 de controale din care planificate 430 și 327 
neplanificate.
Controalele efectuate în aceasta perioadă au vizat, în principal, 
pe lângă activitatea de cercetare și rezolvare a petițiilor, acti-
vitatea desfășurată în cadrul obiectivelor care au ca obiect de 
activitate exploatarea agregatelor minerale din albii și terase, 
alimentări cu apă și stații de epurare, depozitarea de deșeuri, 
modul de respectare a stării de salubritate a malurilor și albiilor 
cursurilor de apă, urmărindu-se dealfel, modul de respectare a 
actelor de reglementare și a legislației specifice în domeniul gos-
podăririi apelor.
Pentru a se asigura că folosinţele de apă funcţionează cu res-
pectarea legalității în domeniu, inspectorii din cadrul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Mureș efectuează pe tot parcursul anului, 
controale planificate, tematice, inopinate ori de altă natură care 
sunt specifice acestui serviciu, urmărindu-se totodată, modul de 
aducere la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor trasate 
anterior.
 
3 august 2020: Două utilaje trimise de Administrația 
Bazinală de Apă Mureș pe litoral, pentru curățarea algelor
Un utilaj de la Administrația Bazinală de Apă Mureș a fost trimis 
pe Litoral și lucrează pentru colectarea miilor de tone de alge 
ajunse pe țărmul țărmul Mării Negre. În prezent sunt în total de 
24 de utilaje de îndepărtare a algelor marine eșuate pe nisip. La 
cererea directorului general al Agenției Naționale Apele Române, 
Ervin Molnár, au fost trimise pe Litoral două utilaje, de la ABA 
Mureș, respectiv Crișuri, care suplimentează activitatea utilajelor 
deja existente și vin în sprijinul colegilor de la ABADL pentru co-
lectarea algelor. Utilajele trimise se alătură astfel celor două uti-
laje aduse de la Someș-Tisa,precum și celor utilizate de ABADL, 
20 la număr. Cifra oamenilor care manevrează aceste utilaje se 

ridică la 34. Numai pe parcursul lunii iulie 2020 au fost colectate 
6.000 de tone, de alge, reprezentând 75 la sută din cantitatea 
totală colectată de la începutul anului. În ultimele 10 zile au fost 
colectate 2000 de tone.
 
5 august 2020: Administrația Bazinală de Apă Mureș a sem-
nat un acord cu Primăria Târnăveni pentru pista de alergare 
de pe dig
Proiectul „Amenajare căi de acces pietonale și piste de alergare 
pe digurile Târnavei Mici, din Târnăveni” va fi finanțat de la bu-
getul local al municipiului. 
Implementarea proiectului va fi făctută după semnărea unui 
acord cadru între Consiliul Local Târnăveni și Administrația Ba-
zinală de Apă Mureș. 
Înțelegerea a fost semnată pentru realizarea lucrărilor de ame-
najare a unor piste de alergare, acoperite cu zgură, pe digurile 
dintre podul rutier și podul de cale ferată, precum și pe digul de 
pe malul stâng, dintre podul rutier și strada Rampei.
În contract este stipulate faptul că Administrația Bazinală se 
obligă să păstreze drepturile de administrare asupra albiilor și 
malurilor râului Târnava Mică.
Acordul a fost semnat pe o perioadă de doi ani.
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Poartă masca pentru că
îți poate salva viața.

Ai grijă să:

Îți speli/ 
dezinfectezi 

mâinile înainte 
să atingi masca.

Verifici ca masca 
să nu fie ruptă 

sau găurită. 

Pui partea colorată 
a măștii în exterior. 

Identifici latura cu 
fir metalic a măștii 

și să o pliezi pe 
forma nasului.

Fixezi masca 
cu ajutorul firelor 

elastice trecute prin 
spatele urechilor.

Poziționezi masca 
astfel încât 

să acopere atât 
nasul, cât și gura.

Îndepărtezi masca 
întotdeauna trăgând 

de elasticul din 
spatele urechilor. 

Ții masca folosită 
la distanță de tine 
și de suprafețe.

Arunci întotdeauna 
masca la un coș 

de gunoi, preferabil 
cu capac. 

Speli mâinile sau 
să le dezinfectezi 

după ce ai 
aruncat masca.

SC MACO CONSTRUCT S.R.L. titularul planului „Elaborare PUZ intro-
ducere terenuri in intravilan, dezmembrare teren si stabilire regle-
mentari pentru construire case unifamiliale, reglementare accese si 
infrastructura edilitara”  situate  in loc. Tg-Mures, str. Budiului  f.nr. , jud 
Mures, anunta publicul interest ca in sedinta Comitetului Special Constituit  
ce a avut loc la APM Mures, in data de 04.08.2020, s-a decis ca planul 
nu are efect semnificativ asupra mediului, prin urmare nu este necesara 
efectuarea raportului de mediu. Planul urmeaza sa fie supus procedurii de 
adoptare fara aviz de mediu.
Documentatia care a stat la baza deciziei poate  fi consultate la urmatoa-
rea adresa de internet:  http://.apmms.anpm.ro. Observatiile justificate ale 
publicului pentru reconsiderarea deciziei luate, ca urmare a parcurgerii 
etapei de incadrare, pot fi transmise prin posta la adresa: APM Mures, loc. 
Tg-Mures str. Podeni nr. 10, jud. Mures sau la adresa de email office@
apmms.anpm.ro.

Idei și sfaturi esențiale pentru o bucătărie de vis
Bucătăria mai este numită și „inima casei”, pentru că este una dintre cele mai 
speciale camere dintr-o locuință. Aici îți începi ziua, cu o cafea tare, și aici o 
închei, alături de familie și de o cină delicioasă. Este o încăpere în care îți petreci 
mult timp și care merită toată atenția ta.
Ți-am pregătit un ghid complet pentru amenajarea bucătăriei la care ai visat 
dintotdeauna. Indiferent de spațiul de care dispui, de forma ei și de ideile pe care 
le ai, mai jos vei găsi toate informațiile de care ai nevoie, precum și o mulțime de 
fotografii care să te inspire.

Sfaturi pentru amenajarea bucătăriilor mici de apartament

Apartamentele de bloc nu sunt foarte generoase când vine vorba despre spațiul 
dedicat acestei camere, așa că trebuie să alegi cu grijă obiectele de mobilier. Sfa-
tul nostru pentru a amenajarea bucătăriei de apartament este să alegi un colțar 
dotat cu spații de depozitare, un mobilier de bucătărie cât mai compact și culori 
deschise, atât la mobilier, cât și la draperii, covoare și finisaje, pentru a da senzația 
unui spațiul mai mare. În amenajarea unei bucătării mici de bloc optează pentru un 
mobilier realizat la comandă și până în tavan pentru a utiliza la maximum fiecare 
centimetru pătrat de care dispui. Nu ezita să pui în aplicare idei nonconformiste - o 
masă extensibilă de perete sau amenajarea unui bar/masă la glaf, o insulă care să 
fie și blat de lucru și loc de luat masă. Alege electrocasnice încorporabile pentru a 
mai economisi loc și pentru a crea senzația unui spațiu ordonat și aerisit. 

Bucătărie în balcon

O mulțime dintre cei care locuiesc la apartament aleg să-și amenajeze bucătăria 
în balcon, pentru a obține mai mult spațiu în locuință. Trebuie, însă, să te asiguri 
că balconul este bine izolat și nu uita să montezi și o sursă de încălzire (de pre-
ferat un calorifer). Vei avea nevoie de o echipă de profesioniști care să racordeze 
plita și cuptorul la gaz și care să prelungească instalația electrică până în balcon 
în așa fel încât să ai acolo prize și lumină. Și pentru chiuvetă vei avea nevoie de 
ajutor specializat, pentru modificarea traseului țevilor de apă și de canalizare. Nu 
uita că pentru a efectua aceste modificări va trebui să discuți cu administratorul 
blocului, ai putea avea nevoie de niște aprobări pentru a le efectua.

Bucătărie open space în living 

Bucătăria în stil american este din ce în ce mai populară și mai întâlnită în lo-
cuințele românilor. Principalul avantaj al amenajării interioare cu living și bucă-
tărie legate este cel al spațiului – se economisește mult loc și da senzația unei 
bucătării încăpătoare. Un alt avantaj este faptul că îți oferă o libertate crescută 
în ceea ce privește amanajarea, poți să pui în aplicare o mulțime de idei, pentru 
că ai mai mult loc. Poți amplasa o insulă, tot de inspirație americană, și un loc 
de dining mare, cu spațiu pentru familia extinsă. Dezavantajul amenajării unei 
bucătării deschise ar fi cel legat de mirosurile de mâncare ce se vor împrăștia în 
toată casa în lipsa unei uși care să despartă cele două încăperi. Desigur, o hotă 
de bună calitate face această problemă să dispară. În cazul în care locuiești la 
apartament, amenajarea open space necesită o aprobare din partea asociației 
de proprietari, deoarece implică daramarea unui perete.

Bucătării în formă de L sau U?

Când stabilești stilul de amenajare pentru bucătăria ta ai la dispoziție mai multe 
forme gândite în funcție de fronturile mobilierului. Ai la dispoziție varianta cu front 
pe un singur rând, cu două fronturi paralele, dar și variantele în formă de L - un 
front aranjat pe doi pereți - și în formă literei U - un front aranjat pe trei pereți. 
Acestea din urmă în formă de L și U sunt alegeri foarte populare pentru bucătăriile 
mici, pentru că ajută la organizarea mai eficientă a spațiului. În ambele cazuri 
avantajele sunt evidente: un blat spațios și care asigură continuitate zonei de lucru, 
multe spații de depozitare și delimitarea armonioasă față de zona de luat masă. 
Trebuie, însă, să luăm în calcul și faptul că pentru a amenaja astfel bucătăria e 
nevoie de mai mult spațiu pentru că, în definitiv, implică amplasarea de mobilier 
pe minimum doi pereți. În cazul bucătăriei în formă de U există, de asemenea, și 
riscul că încăperea să pară aglomerată și întunecată.

Greșeli de evitat atunci 
când amenajăm bucătăria

Iată cele mai frecvente greșeli care se fac în amenajarea 
bucătăriei:
• Ignorarea spațiilor de depozitare.
• Alegerea principiului estetic în detrimentul celui prac-
tic, sfârșind prin a opta pentru materiale greu de îngrijit 
și care au de suferit din cauza umezelii și a petelor frec-
vente care se produc în bucătărie.
• Supraîncărcarea spațiului cu obiecte de mobilier, nu-
anțe, patternuri și texturi multiple.
• Ghidarea doar după tendințe, ele sunt trecătoare și în 
câțiva ani bucătăria ta va părea desuetă și nici nu îți va 
reflectă personalitatea.

Sursa: bricodepot.ro
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