
o parte din viaţa ta

MUREȘ

www.zi-de-zi.ro

apare în judeţul Mureş
director fondator 
Aurelian GRAMA
Publicație în curs  
de auditare BRAT

Marți, 27 aprilie 2021
Anul XVII, nr. 3964

40 pagini

Ediţie îngrijită şi coordonată 
de Florin Marcel SANDOR

Adresa redacției:
Str. Primăriei nr. 1 

Tg. Mureș, Tel: 0265215613
redactia@zi-de-zi.ro

publicitate@zi-de-zi.ro
Abonamente:

Pentru abonamente îți 
stăm la dispoziție la sediul 

redacției sau la telefon 
0265215613

Mureșul Rezidențial. Noutăți 2021
Green Residence. Provocarea de a regăsi 
starea de bine, la bloc, în mediul urban

Bastion Luxury Residence.  
Capodopera arhitecturală din Târgu Mureș

Concept 9. Proiect imobiliar de anvergură 
marca Mircea Musgociu

Beneficiile achiziționării unui apartament 
construit recent

2-3 4-5 7 8

Impactul 
pandemiei 
asupra pieței 
imobiliare din 
Târgu Mureș
Analiză 
Fayora 
Imobiliare pa

g.
 1

0

Cărămizi decorative MELDORFER®
Fațade de înaltă calitate 
Flexibile, Durabile, Pline de caracter

La Sovata continuă 
investițiile în 
infrastructură

pa
g.

 3
5

pa
g.

 2
0-

21

La sfârşitul lunii martie 2021, Compania AQUASERV S.A. a primit 
confirmarea oficială privind câştigarea finanţării pentru proiectul Reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru 
producere de energie electrică şi termică, în valoare de peste 2 
milioane de euro, finanţat cu sprijinul granturilor acordate de 
Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin mecanismul financiar SEE 
2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Compania AQUASERV S.A.  
a câştigat un nou proiect  
cu finanţare internaţională
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Provocarea de a regăsi starea de bine, 
la bloc, în mediul urban
Trecut printr-un revigorant proces de rebranding, unul din cei mai importanți jucători de pe piața dezvoltatorilor imobiliari din 
Mureș se așează într-un veritabil blockstart, cu planuri extrem de ambițioase pentru viitor, atât pentru dezvoltarea companiei, 
cât și pentru publicul căruia i se adresează. Am aflat câteva din culisele acestor transformări profunde prin care dezvoltatorul a 
trecut și despre proiecția pe următorii ani, direct de la cei din leadership-ul FomCo Imobiliare.

Premisele și rețeta 
FomCo Imobiliare
Pentru cei care nu sunt familiarizați cu numele 
FomCo Imobiliare, trebuie spus că acest brand 
pur sânge mureşean este parte a Fomco Group, 
o prezență extrem de activă şi dinamică în 
mediul de afaceri mureşean, încă din 2002. 
Inițial o mică afacere de familie, Fomco a 
evoluat urmând o traiectorie exponențială, iar 
în prezent a ajuns un grup cu 140 de angajați 
activ în domenii precum industria auto, 
imobiliare, producția de mobilă şi prelucrarea 
lemnului sau energie regenerabilă. Misiunea 
asumată de a răspunde nevoilor venite din 
comunitate se pare că a fost o rețetă de 
succes până acum. Revenind cu focusul la 
FomCo Imobiliare, dezvoltatorul a trecut de 
curând printr-un proces intern de cristalizare 
a planurilor pentru viitor şi de repoziționare 
ca brand de sine stătător, cu personalitate. Și 
după cum se vede, o personalitate puternică, 

marcantă. FomCo Imobiliare a ieşit din optica 
dezvoltării de apartamente şi blocuri şi propune 
potențialilor clienți un stil de viață extrem de 
bine ancorat în contemporan, în mediul urban. 
Propune de fapt o viață în care perspectiva 
timpului petrecut în apartament să fie una 
radical diferită, iar tot ceea ce apartamentul 
şi complexul în care acesta este integrat îți 
oferă să alimenteze plăcerea de a locui la bloc. 
Confort, vecinătatea naturii, linişte, spațiu şi un 
mediu curat sunt ingredientele pe care FomCo 
Imobiliare le propun în acest proces de regăsire, 
de construcție a stării de bine. Iar repoziționarea 
se doreşte a fi un semnal clar de maturizare 
şi de continuitate în planurile imobiliare ale 
dezvoltatorului.

Ambiții susținute de un 
istoric și planuri temeinice
De la primul proiect, Parângului Smart 
Residence, un bloc cu patru etaje şi 25 de 

apartamente, demarat în 2016, dezvoltatorul 
a avansat rapid la Green Residence, un proiect 
extrem de ambițios, din care a livrat până acum 
2 imobile construite în regim P+10 etaje, cu un 
total de 183 de apartamente. În plus, un alt 
proiect notabil, deja livrat, a fost construcția 
unei hale noi de producție pentru divizia de 
mobilă a grupului, unde FomCo Imobiliare a 

fost antreprenor general şi manager de proiect. 
Bernát Nyulas, managerul general Fomco 
Group precizează: „Ca dimensiune, este vorba 
despre o hală cu suprafața utilă de 3.000 de 
mp, edificată în urma unei investiții de 3,5 
milioane de euro şi dotată cu maşini şi utilaje 
de producție de ultimă generație. În esență sunt 
două linii de producție, una dedicată producției 
de uşi şi ferestre din lemn stratificat şi una 
pentru fabricarea mobilei din pal melaminat. 
Dorim să producem acolo acel tip de uşi şi 
ferestre din lemn stratificat, placat cu aluminiu, 
care sunt nişte produse mai prietenoase cu 
mediul şi de o calitate net superioară”.

Planurile ambițioase
Cum dinamica de dezvoltare a prins aderență, 
era firesc să vină „o nouă mare provocare”. 
Pentru FomCo Imobiliare, aceasta va fi preluarea 
PUZ-ului autorizat pentru Ansamblul Rezidențial 
Dolomiți, redenumit astfel Green Residence, în 
procent de 100 %. Concret, asta înseamnă încă 
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7 imobile a câte 10 etaje, plus 3 imobile a câte 6 
etaje, inclusiv cu destinatie de zona comercială, 
un aport de peste 900 de apartamente, care 
vor fi construite în cadrul proiectului Green 
Residence într-un orizont de 3-5 ani.
Din acestea, primele două deja au obținut 
autorizația de construire şi lucrările au fost 
demarate, întrucât termenul de livrare este 
finalul acestui an. Asta înseamnă că 2021 
va aduce 200 de apartamente noi gata de 
livrare. „Acest gen de provocări sunt în ADN-
ul nostru. Nu ne sperie cifrele mari, aşa că 
vrem ca proiectul Green Residence, când 
acesta va fi finalizat, să însemne un total de 
15 imobile, 1.100 de apartamente, tot atâtea 
parcări interioare şi exterioare şi o suprafață 
desfăşurată de peste 60.000 de mp. Iar cifrele 
spun doar o parte din poveste, pentru că pe 
lângă ele, Green Residence chiar înseamnă 
un stil de viață şi o provocare de a regăsi 
plăcerea, starea de bine şi confortul într-un 
stil de viață urban, cosmopolit, la bloc. La bloc, 
însă conectați la natură”, mai spune Szidónia 
Székely, director executiv FomCo Imobiliare.

Construcția stării de bine
Pe lângă provocările tehnice sau logistice, 
dezvoltatorul pare să ia foarte în serios şi ideea 
de a livra un stil de viață, nu doar imobile cu 
apartamente. Aşadar, Green Residence are 

prevăzute spații comerciale, o grădiniță, parcuri 
şi spații special concepute pentru relaxare, 
care vin să completeze infrastructura din 
proximitatea complexului - vecinătatea unor 
supermarketuri, stații de autobuz sau şcoli. 
Toate acestea se traduc într-un nivel ridicat 
de confort, un contact minimizat cu maşina şi 
un grad avansat de autonomie de agitația şi 
zgomotul urban. 
Și pentru că trăim într-o lume mai dinamică 
decât oricând, care asistă la o revoluție 
a mobilității, e firească şi preocuparea 
dezvoltatorului pentru energie regenerabilă 
şi pregătirea tranziției spre maşinile electrice. 
Prin urmare există planuri ca pe viitor parcările 
complexului Green Residence să fie acoperite 
parțial cu panouri solare şi să fie dotate cu 
stații de încărcare pentru maşinile electrice. 
Managerul general Fomco Group, Bernát Nyulas, 
explică: „Aşa vrem să concepem proiectul, încât 
totul să fie cât mai sustenabil, cu impact cât mai 
mic asupra mediului şi cu confort cât mai mare 
pentru locatari. De la grădiniță, after-school, 
facilități de sport şi până la clădiri de birouri, 
magazine şi altele, să încercăm să venim cu 
cât mai multe servicii care să fie concentrate 
în cartier. Vrem să reducem la minim nevoia 
locatarilor de a apela la ele în oraş, deci totul să 
fie cât mai accesibil, mai la îndemână. Această 
grad de autonomie vrem să se regăsească 
inclusiv în consumul de energie electrică, pe 
care cel puțin în parte, prin panouri solare, 
cartierul şi-l va produce singur”. 
Iată cum se conturează această provocare de 
a regăsi starea de bine, plăcerea de a locui la 
bloc. O provocare pe care FomCo Imobiliare o 
pune într-o piață concurențială interesantă, în 
care apartamentele vechi sau proiectele noi fără 
viziune au din ce în ce mai puține argumente 
în fața unor proiecte imobiliare închegate cum 
e Green Residence.

Locuințele
O altă abordare interesantă este cea a finisajelor 
şi a modului în care apartamentele se livrează 

viitorilor locatari. Dezvoltatorul a realizat 
diferența dintre apartament şi locuință şi a 
sesizat nevoia de individualizare a spațiului 
pentru a-i da personalitatea dorită de cei care 
îl vor utiliza. Din 2016 a lucrat constant la 
colectarea feedback-ului de la beneficiari şi 
a încercat să-l fructifice cât mai mult şi mai 
bine. Aşadar a optimizat finisaje exterioare, 
interioare, materialele folosite sau metode de 
execuție. Prin urmare a reuşit să completeze 
doza de libertate în finisare (apartamentele se 
predau semifinisate) cu un caracter premium 
al lucrărilor executate.
Concret, dacă e să intrăm în detalii, vă putem 
spune că dezvoltatorul oferă opțiuni de 
modificare a compartimentării locuințelor. Apoi 
oferă posibilitatea de alegere între încălzire în 
pardoseală sau în sistem clasic cu radiatoare. 
Un alt exemplu de îmbunătățire este alegerea 
tâmplăriei din lemn stratificat în locului celei 
de PVC mai larg răspândite - un serios update 
în privința calității.

Local & responsabil
Mai țineți minte ce spuneam în debutul 
articolului despre misiunea de a răspunde 
nevoilor venite din comunitate? Ei bine, 
ea se regăseşte şi în modul de abordare a 
furnizorilor de materiale şi a diverselor servicii 
subcontractate. Dezvoltatorul face constant 
eforturi ca toate resursele materiale şi umane 
implicate în proiect să fie în procent cât mai 
mare de origine locală. Toate materialele de 
construcții folosite sunt achiziționate de la firme 
locale, deşi e evident că opțiunile şi tentațiile 
sunt numeroase. Materiale de izolare de la 
Daw Bența, lemn stratificat de la Fomco Wood, 
instalații şi materiale sanitare de la Instaldi, 
materiale electrice de la Proenerg sau o pleiadă 
de contracte de subcontractare cu echipe de 
muncitori din Mureş sunt doar câteva din 
principalele argumente care susțin misiunea 
asumată de Fomco Group.
Într-o perioadă dificilă, cu o sumedenie de 
provocări şi elemente de neprevăzut, cum 

este contextul pandemic în care ne regăsim, 
abordarea celor FomCo Imobiliare are şi o 
componentă importantă de răspundere socială. 
Dezvoltatorul introduce astfel în mediul de 
afaceri mureşean un parteneriat nescris cu 
profund caracter uman într-un domeniu de 
business perceput de multe ori ca fiind animat 
de actori necruțători şi lipsiți de scrupule. 

Un alt gen de dezvoltare
Starea de bine pe care dezvoltatorul o 
construieşte şi o promite clienților săi are o 
importantă componentă socială, aşa cum am 
văzut. Pornind chiar de la misiunea organizației, 
FomCo Imobiliare a dorit să imprime această 
constanță şi în relația cu propria echipă şi cu 
colaboratorii cu care este în contact. Pe termen 
lung, asta se traduce într-o preocupare constantă 
şi o atenție sporită acordată inovației continue, 
dezvoltării personale a angajaților şi prin extensie 
a organizației, adoptarea de tehnologii noi şi o 
reîntoarcere constantă la valorile cultivate de 
organizație. De pildă, în cultura Fomco, timpul 
are o componentă esențială şi este foarte prețuit. 
Este motivul pentru care FomCo Imobiliare 
cultivă petrecerea timpului şi a vieții de calitate, 
prin senzația oferită de un cămin pentru întreaga 
viață. În acelaşi timp, este şi motivul atenției 
sporite acordate timpului petrecut de angajați 
la serviciu sau a termenelor care să fie cât mai 
strict respectate. În esență, este vorba despre 
un respect reciproc pe care Fomco îl cultivă, 
iată, la atâtea nivele.
La final, mai trebuie spus că dacă sunteți 
interesați de următorul val de apartamente 
care vor fi livrate la finele lui 2021, ar fi bine 
să vă grăbiți, devreme ce aproximativ 60% 
din apartamente disponibile pentru anul 2021 
sunt deja rezervate. Echipa Fomco Imobiliare 
vă  aşteaptă zilnic, în noul birou de vânzări, 
amenajat chiar în complex, str. Livezeni Nr. 
34/D, iar mai multe informații despre proiect, 
puteți găsi şi pe pagina lor oficială la adresa 
www.apartamentemures.ro sau la telefon 
0726-136653. 
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Încălzire  Climatizare  Energii Regenerabile 
Vaillant este lider de piaţă la nivel global în domeniul tehnologiei instalaţiilor de încălzire și ventilaţie cu un consum redus 
de energie, bazate în mare parte pe surse de energie regenerabilă. Cu peste 140 de ani de cercetare și experiență, Vaillant 
dezvoltă produse ce pot fi integrate atât în aplicații uni-familiale, multi-familiale sau clădiri comerciale.

În Mureş ne găsiți prin partenerul 
nostru autorizat service şi 
comercial G&M International,  
cu adresa Târgu Mureş, 
Str. Gheorghe Doja, Nr. 76, 
Tel: 0265/210.955;
      0265/211.339,  
Fax: 0265/211.339; 
e-mail: office@g-m.ro.

aroTHERM split - 
pompă de căldură  
aer-apă, este o 
alternativă interesantă 
la sistemele de încălzire 
cu biomasă, gaz lichefiat 
sau motorină.  
Asigură inclusiv răcirea 
pe timpul verii.

VAILLANT GROUP ROMANIA
 Global City Business Park  - 10 Bucuresti Nord Str. 21-O Building, Voluntari, Ilfov 077190    Tel: 0212095102    Fax: 0212322275    Email: office@vaillant.com.ro    Website: www.vaillant.com.ro

ecoTEC intro, centrală 
termică murală de 28 
kW, oferă performanță 
ridicată cu un consum 
redus de energie, datorită 
schimbătorului de căldură 
din oțel inoxidabil şi a 
pompei de înaltă eficiență.

ecoCRAFT exclusiv, cazan 
compact preechipat cu arzător 
şi placă electronica pentru 
comandă. Echipament proiectat 
pentru un randament mai mare 
şi un consum mai mic, capabil să 
încălzească unități locative multi-
familiale, precum: şcoli, fabrici, 
birouri şi centre comerciale.

Gândește înainte!
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Concept 9. Proiect imobiliar de anvergură 
marca Mircea Musgociu
Concept 9, noul proiect imobiliar al omului de afaceri Mircea Musgociu, se înscrie în rândul celor 
mai ingenioase inițiative imobiliare din România anului 2021. Situat lângă cel mai important pol 
de afaceri al orașului, în imediata vecinătate a Shopping City Târgu Mureș, Concept 9 duce ideea 
de clădire rezidențială la un nivel foarte înalt...   

De ce Concept 9? Cu siguranță toți cei care aud 
despre noul proiect imobiliar al mureşeanului 
Mircea Musgociu se întreabă acest lucru. 
Răspunsul vine de la cel care lansează noi 
provocări pieței imobiliare din Transilvania, 
prin acest proiect novativ: ”Concept 9 a 
avut ca temă de proiectare realizarea unui 
ansamblu rezidențial care să se adreseze 9 
tuturor, cu o arhitectură avangardistă care 
oferă o imagine 9, aducând oraşul Târgu Mureş 
printre oraşele cu o dezvoltare imobiliară de 
nivelul anului 2021. Concept 9 este situat la 
9 minute de centrul oraşului şi doar 9 minute, 
la pas, ne despart de o scurtă alergare în 
liziera pădurii sau de o plimbare în natură.  
Vom fi la maxim 9 minute, de mers pe jos, 
de cele mai importante spații comerciale ale 
oraşului, cel mai reprezentativ fiind Shopping 
City Târgu Mureş, pe care îl avem vecin”. Astfel 
motivează Mircea Musgociu alegerea denumirii 
complexului rezidențial, pe care îl pregăteşte 
cu minuțiozitate, de mai mulți ani.  

Cum va arăta
Prima fază de amenajare a început odată cu 
construirea unui bulevard, cu acces din Calea 
Sighişoarei, care prin intermediul a 3 sensuri 
giratorii face legătura dintre Centrul Comercial 
şi de Afaceri Profitec, Shopping City Târgu 
Mureş şi ansamblul rezidențial Concept 9. În 
această fază au fost deviate rețelele de gaz 
şi electricitate şi aduse utilitățile necesare 
investiției. Investiția a fost integral privată 
şi este rodul asocierii Musgociu-Profitec 
(asociat unic Musgociu) şi Fondul de Investiții 
care a dezvoltat Shopping City Târgu Mureş. 
Costul primei faze de dezvoltare a fost de 
peste 4.000.000 Euro.”
Etapa 1 din Concept 9 este compusă din 3 
imobile cu 12 niveluri (D+P+10) şi va îngloba 

aproximativ 330 apartamente, cu suprafețe 
între 40 şi 180 mp utili. Va fi situată în 
imediata vecinătate a complexului comercial 
Shopping City Târgu Mureş.
Pentru că a fost gândit ca un răspuns la 
cele mai exigente dorințe privitoare la ceea 
ce înseamnă  ”acasă”, imobilul rezidențial 
este proiectat cu o grijă deosebită pentru 
detalii, atât în privința designului, cât şi a 
finisajelor. Dezvoltatorul anunță că va folosi 
cele mai bune materiale, iar iluminatul natural 
şi artificial vor fi elemente definitorii pentru 
ceea ce înseamnă cu adevărat o clădire 
rezidențială. 
Conform proiectului, de la primul pas în 
clădire, locatarii vor fi întâmpinați de o 
recepție somptuoasă de 80 mp, cu înălțimea 
de 6m, iluminată de un candelabru elegant, 
apoi urmează parcurgerea unor spații 
generoase de trecere pe holuri şi scări, 
iluminate ambiental şi funcțional moderne 
şi originale. Fiecare unitate din ansamblul 
rezidențial va fi dotată cu două lifturi OTIS de 
8 persoane, silențioase şi izolate fonic. OTIS 
este lider mondial în producția de lifturi de 
persoane, majoritatea clădirilor din USA fiind 
dotate cu acest tip de lift.

Standarde 
cu adevărat înalte
Pentru un plus de confort şi eleganță, locuin-
țele, fie că vorbim de studio, apartament 
cu două, trei sau patru camere, vor avea o 
înăl țime de 2,70 m iar penthouse-urile 2,9 m.  
Această înălțime permite proprietarilor ame-
najarea locuinței cu tavane false, scafe sau 
elemente de design, rămânând în conti nuare 
o înălțime generoasă a încăperilor. 
Decomandarea apartamentelor care asigură 
intimitate prin holuri largi, băile amplasate 

fie în locuri comune familiei şi vizitatorilor, 
fie în „master bedroom” (dormitor cu 
baie şi dressing), bucătăriile cu centrală 
în condensație cu exhaustare pe coloană 
comună, logii spațioase, sunt atribute care 
fac din Concept 9 un ansamblu ce va redefini 
noțiunea de confort şi calitate la ceea ce 
înseamnă dezvoltare rezidențială în județul 
Mureş.
Este important de remarcat faptul că 
în dotarea standard a apartamentelor, 
dezvoltatorul oferă  termostat de temperatură 
în fiecare încăpere, iar în zona de zi, aer 
condiționat. La cerere, Concept 9 oferă 
automatizările unei case inteligente, deoarece 
apartamentele vor fi cablate pentru această 
opțiune (comenzi vocale sau prin telefon, 
pentru iluminat, încălzire, etc.)

Confort și în exterior
Spațiile interioare cu standard ridicat de 
confort vor avea un corespondent pe măsură 
şi în zona exterioară a complexului rezidențial.
Un număr suficient de locuri de parcare subte-
rane şi supraterane vor asigura necesi tățile 
posesorilor de autoturisme, fără a diminua 
spațiul verde, deoarece Concept 9 va avea un 
parc propriu de 2000 mp, construit exclusiv 
pentru locatari, cu locuri de joacă pentru 
copii, cu alei de promenadă şi recreere. De 
asemenea, accesul facil la zonele limitrofe le 
va permite locatarilor să petreacă momente 
de relaxare sau să aibă activități sportive 
aproape de casă. Pentru cei care nu au sau nu 
doresc să folosească un autoturism, există la 
numai 50 de m distanță o stație de autobuz.
Ar mai fi de amintit dotarea complexului cu 
pubele de gunoi ecologice, pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor menajere. Accesul în 
parcarea privată subterană şi supraterană 

este făcut cu bariere telecomandate, iar 
supravegherea video a locurilor comune 
este menită să ofere siguranță şi protecție 
tuturor locatarilor. Referitor la siguranță, 
monitorizarea complexului rezidențial 
va fi făcută de o firmă de pază, care va 
supraveghea dintr-un imobil, destinat special 
acestei activități, toate informațiile transmise 
de camerele de supraveghere. Două locuri 
de parcare vor fi destinate maşinilor de 
intervenție ale societății de pază.
Lucrările la Concept 9 vor începe în 2021, iar 
termenul de finalizare este prevăzut, pentru 
primele două imobile, în 2022, iar pentru al 
treilea, în 2023. Vânzările vor începe în luna 
mai 2021.

”Concept 9 este un proiect special, rodul 
mai multor ani de muncă. Pe parcurs 
am făcut multe modificări, pentru ca 
în final să ajungem la cea mai bună 
variantă posibilă. Concept 9 va fi diferit 
de tot ceea ce există la această oră în 
județul Mureș, distingându-se prin toate 
componentele ce alcătuiesc un adevărat 
complex rezidențial.”     
Mircea Musgociu
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Cu ÎNCREDERE și cu o dorință 
puternică de schimbare, 
acum 14 ani am făcut primii 
pași pe un drum pe care îl 
vedeam atunci atât de ușor 
de parcurs. ENTUZIASMUL și 
DETERMINAREA ne-au însoțit 
pas cu pas și fiecare zi ce trecea 
reprezenta o materializare 
atât de frumoasă a eforturilor 
noastre.

Azi numărăm 9000. Sunt visurile celor care 
ne-au oferit încrederea lor şi au ales să păşim 
împreună spre ACASĂ – acel loc care, mai mult 
decât cărămidă, beton şi ciment, înseamnă 
EMOȚII şi tablouri de familie pictate în culorile 
proiectelor noastre.
Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Constanța, 
Sighişoara, Cluj,  mai mult decât puncte 
de pe harta României, înseamnă locurile în 
care ne-am pus amprenta şi am contribuit la 
crearea unor comunități tinere şi dinamice şi  
ansambluri rezidențiale.
Ansamblurile rezidențiale aflate în construcție 
oferă facilități şi servicii devenind astfel jucători 
importanți pe piața imobiliară. 
În ciuda faptului că opiniile sunt împărțite între 
apartamentele mai vechi şi cele nou construite 
privind achiziționarea unei locuințe, acestea 
din urmă au multiple avantaje şi se impart în:
Personalizare – Uită de apartamentul de 
prost gust, renovat de proprietarul ante rior! 
Proprietățile nou construite vin cu perso-
nalizarea finisajului, alegerea schemei de 
culori, a podelor, a instalației sanitare din  
baie şi multe altele. De la început, te poți 
bucura de viața într-o casă confortabilă şi 
personalizată, fără a fi necesar să investeşti 
bani sau timp în plus .
Întreținere cu un cost redus - apartamentul 
nou construit, cu instalații moderne de apă, 
electricitate şi gaz, sistem de încălzire şi toate 
facilitățile necesare, va asigura o viață fără griji 
timp de mai mulți ani.

O gamă largă de tipuri de apartamente - 
Două camere sunt prea puține, trei poate prea 
mult? Este important pentru tine să ai o terasă 
spațioasă sau este suficient un balcon mic?
Dezvoltatorii ansamblurilor rezidențiale 
moderne se străduiesc să țină cont de toate 
nevoile cumpărătorilor, de aceea oferă o gamă 
largă de tipuri de apartamente, în alegerea 
cărora o echipă profesională stă la dispoziția 

cumpărătorului cu sfaturi şi soluții, pregătiți 
pentru a răspunde la orice întrebare.
Mediu înconjurător - Este prioritar pentru tine 
un spațiu verde îngrijit şi estetic, locuri de joacă 
moderne şi de calitate, loc de parcare privat 
pentru fiecare apartament? Toate acestea sunt 
facilități pe care se pune un accent deosebit 
în noile complexe rezidențiale, astfel încât 
proprietarii să se simtă cu adevărat acasă în ele.

Modalități de plată flexibile - Nu în ultimul 
rând, ceea ce este probabil cel mai important 
lucru când căutăm o locuință nouă, este prețul. 
Un avantaj semnificativ al unei zone rezidențiale 
construite recent este varietatea de opțiuni de 
plată oferite de dezvoltator, astfel încât există 
o metodă de finanțare personalizată pentru 
fiecare buget.
Detaliile, precum şi calitatea materialelor 
utilizate fac diferența între un apartament 
obişnuit şi unul de calitate.
Acordăm o atenție deosebită tuturor acestor 
lucruri şi nu numai, pentru a oferi un cămin de 
calitate viitorilor proprietari. Întrucât Maurer 
Residence Târgu Mureş doreşte să ofere cele 
mai bune servicii, îți stăm la dispoziție pentru 
a răspunde oricăror întrebări pe care le-ai 
putea avea cu privire la apartamentele pe 
care le-am construit la numărul 0724 341 931 
sau direct la biroul de pe  strada Ion Heliade 
Rădulescu nr.4.

Beneficiile achiziționării unui apartament 
construit recent



mureșul rezidențial
27.04.20219

Shamrock Gardens
Primele case foarte aproape de finalizare!

WWW.SHAMROCKGARDENS.RO

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

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

ANDY BURTON
Investitor

Andrew este implicat 
într-o serie de afaceri  

şi organizații 
caritabile din Marea 

Britanie.

DAVID ALDRIDGE
Investitor

David este Directorul 
Grupului DGA,  
o companie de 

consultanță internațională 
în publicitate şi 

programare.

MIKE THOMPSON
Investitor

Mike este Directorul 
companiei Anthesis,  

o firmă de consultanță  
în sustenabilitate  
globală din UK.

ROBERT FARCZADI
Arhitect și Manager  

de Project

Robert este din Mureş şi 
în ultimii 15 ani a activat 
în peste 100 de proiecte 
rezidențiale şi comerciale  

din România.

S-P O’MAHONY
Coordonator de Proiect

S-P locuieşte în țară încă 
din 1999 şi este activ în 

diferite afaceri şi ONG-uri 
din România şi Ungaria.

TIM RAULT-SMITH
Investitor

Tim este Managerul 
echipei Customer Success 
la ForgeRock, o companie 

de identitate digitală  
din San Francisco.

Un concept nou cu investiție 
străină bazat pe calitate și confort
Design-ul fiecărei locuințe este gândit pentru a 
o face cât mai eficientă pentru tine, maximizând 
potențialul spațiului în casă şi afară.  Sunt montate 
cele mai moderne soluții electrice şi termice, ce 
ridică standardul calității, locuințele fiind construite 
cu materiale de înaltă certificare.
Confortul pe care Shamrock Gardens ți-l oferă 
este unul de exceptie. Toate locuințele sunt izolate 
termic, astfel că te poți bucura de spațiul deschis 
al casei tale, dotată cu o sufragerie generoasă şi 
terasă, o bucătărie în stil american, trei dormitoare 
şi trei băi. Suprafața terenului este de 250 m2, 
grădina fiind un spațiu perfect pentru recreere în 
aer liber alături de prieteni, iar gazonul verde din 
fața casei te conduce către spațiul comun şi aleile 
cu pomi şi verdeață. Mai mult, cartierul dispune de 
locuri de parcare şi un loc de joacă pentru copii. 
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Impactul pandemiei asupra 
pieței imobiliare din Târgu Mureș
Analiză Fayora Imobiliare
Piața imobiliară din Târgu Mureș și din localitățile învecinătate, nu numai că a rezistat 
în fața pandemiei, dar a avut și creșteri atât în ceea ce privește prețul de tranzacționare 
cât și în privința numărului de unități locative vândute.

S-a dovedit încă o dată că una dintre cele mai bune investiții 
pe termen mediu şi lung rămâne investiția imobiliară. Cererea 
crescută din partea clienților a pus o presiune pozitivă asupra 
dinamicii pieței, astfel că la nivelul trimestrului IV al anului trecut 
(T4 2020) au fost tranzacționate la nivel național un număr de 
221.213 imobile față de 157.188 de unități locative tranzacționate 
la nivelul trimestrului IV din 2019 (T4 2019). Am asistat deci, la 
o creştere a tranzacțiilor de 40,74% la finele anului 2020, față 
de aceeaşi perioadă a anului 2019.
În ceea ce priveşte județul Mureş, la nivelul trimestrului IV (T4 
2020) conform datelor furnizate de ANCPI au fost tranzacționate 
un număr de 3.758 imobile față de 3.009 în acelaşi trimestru 
din 2019 deci, în ultimul trimestru al anului trecut am avut o 
creştere de 24,89% față de T4 2019.
De asemenea, la nivelul lunii martie a acestui an vânzările de imobile 
la nivelul județului nostru au rămas la un nivel ridicat, ajungând 
la un număr de 1.370 de unități, similar practic cu luna martie 
a anului 2020 când acestea au însumat 1.394 unități vândute.
Și din punct de vedere a evoluției prețurilor, oraşul Târgu Mureş 
se încadrează în trendul crescător moderat înregistrat atât la nivel 
național cât şi în principalele centre regionale ale țării la nivelul 
lunii martie 2021. Astfel, suma medie solicitată de vânzătorii 
de imobile (atât apartamente noi cât şi vechi) s-a majorat cu 
1,5% luna trecută, revenind pe o traiectorie ascendentă după 
uşoare scăderi consemnate în primele două luni ale acestui an, 
conform indicelui partenerilor noştri de la Imobiliare.ro.
Un factor de influență şi catalizator în acelaşi timp al creşterii cererii 
din piața imobiliară, atât ca număr de tranzacții cât şi ca preț de 
tranzacționare al imobilelor, resimțită la nivelul anului 2020 şi în 

primele luni ale acestui an, este întoarcerea în țară în contextul 
pandemiei a concetățenilor noştri care au considerat că resursele 
financiare pe care le-au acumulat ar fi cel mai potrivit de investit 
în piața imobiliară, creând astfel o presiune crescută a cererii.
O tendință interesantă în contextul actualei pandemii este 
reprezentată de modificarea componenței cererii prin creşterea 
numărului de potențiali cumpăratori interesați de achiziționarea 
de case noi (atât de tip individual cât şi de tip duplex/cuplate). 
Astfel, la nivelul principalelor oraşe ale țării, dar şi la nivelul 
oraşului Târgu Mureş împreună cu localitățile limitrofe, s-a 
constatat o creştere a solicitărilor de aproximativ 20% față de 
perioada de dinaintea pandemiei COVID-19.
Pe piața chiriilor, nu s-au înregistrat practic modificări 
semnificative, proprietarii fiind într-o perioadă de expectativă 
şi de aşteptare în ideea ieşirii din pandemie şi a revenirii la normal 
a vieții economice, sociale şi universitare a oraşului. Desigur, 
prețul chiriilor va fi direct influențat pe viitor de anumite proiecte 
locale de dezvoltare economică, de finalizarea lucrărilor la 
autostradă şi centuri ocolitoare precum şi de creşterea numărului 
de investitori care doresc să investească la Târgu Mureş.

Fayora Imobiliare
Servicii de excepție  
în consilierea imobiliară pe piața 
din Târgu Mureș 
În actualul context al pieței imobiliare, atât în ceea ce priveşte 

achiziția, dar şi închirierea unei proprietăți rezidențiale sau 
de bussiness, există tot mai multe persoane, dezvoltatori şi 
corporații care aleg să colaboreze cu agențiile imobiliare cu 
un grad crescut de profesionalism.
Obiectivul Fayora Imobiliare este să fim prima opțiune a 
clienților în alegerea partenerului lor imobiliar, dat fiind faptul 
ca suntem unul dintre cei mai activi consultanți de pe segmentul 
rezidențial şi nu numai, dar şi partenerul principal al celor mai 
importante proiecte rezidențiale la nivelul oraşului Târgu Mureş 
şi  împrejurimi.
Părerea şi gradul de mulțumire a clienților nostri ne încurajează 
să continuăm cu profesionalism, seriozitate şi bineînteles cu 
eficiență. În ideea de a consolida şi a oferi o consiliere de excepție 
clienților, inclusiv printr-o finanțare adecvată, avem semnate 
parteneriate cu principalele instituții bancare existente pe piață.
Le mulțumim tuturor clienților şi partenerilor noştri pentru 
colaborarea de succes pe care o avem, oferindu-le în continuare 
garanția seriozității şi a implicării noastre.
Va învităm să ne vizitați şi pe www.fayoraimobiliare.ro

Raul Truța
Manager Fayora Imobiliare
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Case premium – Unirii Green Park Residence
Între proiectele rezidențiale ale dezvoltatorilor mureșeni se distinge în mod special un minicomplex de case premium, investiție a fotbalistului 
Sepsi Laszlo. Imobilele vor fi ridicate lângă complexul Unirii Park Residence, pe un amplasament cu o panoramă deosebită și poziționare optimă.

Implicarea cunoscutului fotbalist mureşean Sepsi 
Laszlo în domeniul imobiliar s-a concretizat în mai 
multe proiecte, între care cel mai important este 
Unirii Green Park Residence, parte din complexul 
Unirii Park Residence, ridicat în ultimii 3 ani, într-o 
zonă liniştită, la 4 km de centrul Târgu Mureşului, 
aflată între cartierele Remetea şi Unirii.
Aici dezvoltatorul Sepsi Laszlo a ridicat peste 100 de 
apartamente în locuințe colective (blocuri), P+2+etaj 
retras. Majoritatea apartamentelor sunt finalizate, fiind 
vândute la stadiul semifinisat.

Case premium 
cu vedere spre oraș
Aproape de blocurile construite, Sepsi Lazslo va 
ridica în curând un minicomplex de 6 case premium, 
destinate locatarilor care îşi doresc o casă cu design 
aparte, construită din materiale de calitate. 
Pe scurt, este vorba despre un complex de 6 case, 
situate pe un deal terasat, cu o panoramă deosebită 
spre oraş. Terenul a fost îndreptat şi consolidat, astfel 
că oferă condiții optime pentru ridicarea de imobile.   
Aici vor fi construite case individuale pe o suprafață 
totală de 400 mp, cu o poziționare optimă față de 
punctele cardinale. Casele vor avea o arhitectură 
modernă, ridicate pe 2 nivele, parter + etaj, cu o 
suprafață construită generoasă, de 200 mp.
Parterul va fi compus din bucătărie, living spațios, 
baie, hol intrare, spațiu depozitare/debara, cămară 
şi garaj lipit de clădire. La etaj casele au prevăzute: 
un hol, un dormitor matrimonial (master bedroom), 
cu baie şi dressing şi alte două dormitoare. Încă o 
baie, plus o terasă generoasă, cu acces din fiecare 
dormitor, completează componența etajului.

Stadiul de predare
Casele Unirii Green Park Residence vor fi predate în 
stadiul semifinisat, ceea ce înseamnă că vor avea: 
uşă de intrare, uşă de garaj, geamuri termopan 
salamander tripan, interior tencuit/gletuit, şapă de 
egalizare, centrală termică în condensare şi calorifere 
montate (opțional cu încălzire în pardoseală). Curtea 
va avea gard şi va fi amenajată.
Prețul de vânzare al caselor din complexul Unirii 
Green Park Residence va fi de 149.900€ la stadiul 

semifinisat. 
Lucrările de construcție vor începe în curând, iar 
casele vor fi finalizate la sfârşitul anului 2022. 
În afara celor 6 case pe care urmează să le 

construiască în curând, 
Sepsi Laszlo are în pregătire, tot în zona Unirii Park 
Residence, o nouă etapă de imobile P+2+etaj retras, 
despre care va oferi detalii în curând.

Cei interesați de proiectele imobiliare Unirii 
Green Park Residence, pot afla detalii pe paginile  
www.uniriigreen.ro, https://www.facebook.com/
uniriigreen sau la numărul de telefon 0752.319794.

”Casele care constituie 
obiectul actualului proiect 
au fost gândite ca o variantă 
pentru cei care își doresc o 
locuință generoasă, fie că  
vorbim despre spațiu, confort, 
amplasare și calitate a execuției 
lucrărilor. Terenul pe care vor 
fi construite casele beneficiază 
de o poziționare optimă față de 
soare, iar orientarea caselor 
oferă o panoramă deosebită. 
Nu este un proiect mare, dat 
fiind spațiul limitat pe care 
îl avem la dispoziție în acea 
zonă, însă îl vom trata cu toată 
atenția, pentru că orice lucrare 
pe care o facem ne definiște 
ca dezvoltator, ca jucător pe 
piața imobiliară”

Sepsi Laszlo
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Maurer Residence Sighișoara, 
un altfel de acasă în orașul cetate
Maurer Residence Sighișoara face parte din proiectul de extindere la nivel național al dezvoltatorului Maurer Imobiliare și aduce în 
prim-plan stilul de viață dezvoltat deja în toate proiectele care poartă amprenta Maurer Imobiliare. În toate proiectele dezvoltate, 
ne-am dorit să schimbăm modul în care oamenii trăiesc și își construiesc viitorul prin crearea de comunități entuziaste și pline 
de vitalitate. Maurer Residence Sighișoara va însemna, întocmai, materializarea acestor valori care stau la baza oricărui proiect 
aflat sub semnătura noastră, un drum sigur și frumos către un „acasă” modern în orașul-cetate.

Complexul Maurer Residence dezvoltat în 
Sighişoara se va întinde pe o suprafață de 2,8 
hectare, este localizat în cartierul 7 Noiembrie, 
pe locul fostei baze TCM şi vizează construcția 
a aproximativ 195 apartamente, cu structuri 
de tip studio, 2 camere, 3 camere, penthouse. 
În urma obținerii autorizației de construcție 
pentru toate cele 5 imobile din ansamblu, 
compania Maurer Imobiliare a demarat lucrările 
în Sighişoara anul trecut, în luna august. În 
prezent, sunt în construcție două imobile: 
B3 (structura în curs de finalizare, instalații 
electrice, de apă şi gaz în curs, montaj geamuri 
termopan) şi B4 (fundație), vândute în proporție 
de 80% încă din stadiul de proiect. În perioada 
următoare compania va scoate la vânzare şi al 
treilea imobil - B5. Termenul de recepție pentru 
primele apartamente este preconizat pentru 
toamna acestui an. Predarea apartamentelor 
se va face la cheie, cu finisaje la alegerea 
clientului. 
Experiența de peste 15 ani în domeniul 
dezvoltării imobiliare, precum şi cele peste 
9000 de visuri care au devenit realitate în 
ansamblurile dezvoltate de Maurer Imobiliare 
în oraşe cheie din România: Braşov, Sibiu, 
Constanța, Târgu-Mureş şi Cluj-Napoca 
garantează capacitatea noastră de a livra nu 
doar simple locuințe, ci acel loc pe care să-l 
numească acasă.
Vrem să oferim clienților noştri care aleg cu 
încredere să facă parte din comunitatea Maurer 
Residence Sighişoara sentimentul de împlinire, 
pe care-l simt când se mută în propria casă. 
Confortul este resimțit datorită facilităților pe 
care le-am dezvoltat astfel încât să ne ridicăm 
la nivelul aşteptărilor tot mai mari. De pe harta 
ansamblului nu vor lipsi spațiile verzi şi zonele 
de recreere pentru care am alocat peste 30% 
din suprafața terenului şi bineînțeles locurile 
de joacă pentru copii. 

Ai cel puțin 10 motive  
să alegi Maurer 
Residence Sighișoara:
• Zonă rezidențială liniştită la câteva minute 

de centrul oraşului;
• Locație istorică înscrisă în patrimoniul 

UNESCO;
• 30% spații verzi şi zone de recreere;

• Loc de joacă pentru copii;
• Imobile dotate cu lift modern, silențios de 

ultimă generație;
• Rampă pentru persoanele cu dizabilități
• Interfon la intrarea în imobil;
• Pază, sistem de supraveghere video şi barieră;
• Gamă variată de apartamente - studio, 2 

camere, 3 camere, penthouse.
• Predare la cheie - finisaje de calitate la 

alegere;
• Modalități de plată flexibile: plata integrală, 

3 tranşe, credit bancar, rate dezvoltator;
• Aproape de obiective turistice de interes 

național şi internațional;
• Cel mai modern ansamblu rezidențial din 

Sighişoara.

Zonă liniștită la câteva 
minute de centrul orașului
 "Viața trăită departe de zgomotul oraşului" 
este principiul care ne ghidează în alegerea 
locațiilor în care construim. Astfel, ansamblul 
Maurer Residence Sighişoara marchează o 
zonă liniştită, ferită de aglomerație, însă 
aproape de tot ceea ce contează pentru 
tine: obiective turistice de interes național şi 
internațional, magazine şi centre comerciale, 
instituții de învățământ, aeroportul Internațional 
Transilvania etc. 

Locație istorică, înscrisă 
în patrimoniul UNESCO
Suntem foarte mândri să putem oferi oamenilor 
oportunitatea de a locui în una dintre cele mai 
frumoase aşezări din Europa. Acum te poți 
plimba pe străzile vechi ale oraşului, poți 
retrăi şi învăța istoria cetății şi, totodată, te 
poți întoarce la stilul de viață modern din noul 
tău apartament.

O gamă variată de 
apartamente cu predare 
la cheie, complet finisate
La Maurer Residence Sighişoara ne concentrăm 
pe confortul unui spațiu potrivit pentru fiecare 
membru din familie. Gândind apartamente de 

diferite tipuri, suntem convinşi că vom reuşi 
să acoperim dorințele clienților noştri:  studio, 
2 camere, 3 camere, penthouse cu diverse 
structuri şi compartimentări. Apartamentele 
se predau la cheie, complet finisate. Clientul 
are posibilitatea de a alege finisajele. 

Modalități flexibile 
de plată
Vom fi partenerii tăi de încredere în drumul către 
acasă. Motiv pentru care îți punem la dispoziție 
variante de finanțare avantajoase, pentru a-ți 
face alegerea mai uşoară: plata integrală, 3 
tranşe, credit bancar, rate la dezvoltator.

Multifuncționalitate
Acum poți transforma apartamentul clasic 
într-unul multifuncțional datorită conceptului 
RoomInnovation disponibil în toate proiectele 
Maurer Imobiliare. 
Cum ar fi ca ziua să poți trasforma dormitorul 
matrimonial într-o camera de joacă pentru 
copii, un birou de lucru sau un spațiu pentru 
hobby-urile tale? Acum este posibil datorită 
conceptului inovator RoomInnovation Bed, patul 
care se ridică la nivelul plafonului cu o simplă 
apăsare de buton, în mai puțin de un minut. 
Sau cum ar fi să poți transforma o structură 
clasică de apartament într-una de tip open-
space? Acum este posibil. Datorită conceptului 
RoomInnovation Wall, peretele mobil care cu 

o simplă apăsare de buton transformă orice 
încăpere închisă într-una luminoasă, deschisă, 
aerisită. Designul casei tale se va schimba 
radical. Te vei bucura din plin de spațiul generos 
din casa ta şi vei putea descoperi o altă latură 
estetică şi funcțională a locuinței tale. 

Oportunitate de investiție 
Vrei să dezvolți o afacere în domeniu imobiliar sau 
eşti atras de investiții? Investeşte în Sighişoara 
alături de noi! Îți punem la dispoziție modalități 
flexibile de plată şi suport din partea întregii 
echipe pentru dezvoltarea ideii tale de business 
în domeniul imobiliar. Împreună contribuim la 
dezvoltarea oraşului cetate şi aducem piața 
rezidențială locală la un alt nivel, prin construcția 
a 195 de locuințe noi într-un ansamblu rezidențial 
modern cu multiple facilități.
De-a lungul timpului, ne-am dezvoltat astfel 
încât am ajuns să fim constructori de visuri, 
iar acest lucru ne face să ne dorim un loc de 
care să se bucure fiecare membru al familiei 
tale. Atât individual, la nivelul apartamentelor 
moderne din ansamblu, dar şi colectiv, la 
nivelul întregii comunități. Mai mult decât 
apartamente, ne-am propus să construim un 
altfel de acasă pentru tine şi, totodată, vom 
pune şi în Sighişoara bazele unei comunități 
marca Maurer Imobiliare. 
Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile 
pe site-ul nostru https://www.maurerimobiliare.
ro/maurer-residence-sighisoara/  sau la telefon 
0784 336 669.
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Felul în care ritmul de viață trepidant se răsfrânge asupra noastră ne întărește dorința ca mare parte din timpul liber să ni-l petrecem 
acasă, în interiorul primitor al căminului, alături de cei dragi. Cei mai mulți dintre noi ne dorim ca spațiul în care locuim să arate bine, să 
aibă funcționalitate, să ne confere o stare de siguranță și armonie. Luând în considerare contextul actual, generat de pandemie, ”acasă” a 
devenit nucleul universului nostru, lucru care își pune serios amprenta asupra deciziilor pe care le luăm în a ne reamenaja locuința.

Dorim să ne exprimăm  bucuria de a avea parteneriate cu 
tineri arhitecți și designeri locali. Alături de specialiștii 
cu care colaborăm, le putem oferi clienților noștri o nouă 
viziune asupra spațiului pe care doresc să îl amenajeze, 
indiferent de destinația acestuia.
Recomandarea noastră, ca firmă de profil, este să apelați 
la un specialist. Prin urmare, vă punem la dispoziție câteva 
studiouri de interior design:
Home Style Design - Designer & product manager 
       Pepe Giurgiu;
Studio de interior design - Arh. Cosmina Iliescu;
Atelierul Goa – Arh. int. Gall-Oravecz Agnes;
RuN STUDIO - Arh. Ruxandra Neagoș;
Simona home styling – designer Simona Ungurean;
Designer Roxana Sand;
Arh. Daniela Suciu

Oferta nu se încheie aici 
Specialiştii în materie de produse şi finisaje pentru interior 

şi exterior ai showroom-ului Negro Construct sunt conectați 
continuu la tendințele mereu în schimbare, în materie de 
design interior şi exterior. Îşi diversifică permanent gama de 
produse şi servicii, pentru a-ți oferi cele mai eficiente soluții 
în (re)amenajarea locuinței.

Un an atipic, cu o evoluție surprinzător de bună
Cea mai convingătoare dovadă a succesului consecvent al 
companiei Negro Construct o reprezintă creşterea cifrei de 
afaceri în anul 2020, în ciuda pandemiei declanşate chiar în 
perioada deschiderii noului showroom. Acest lucru defineşte 
încă o dată valorile pe care firma îşi cimentează existența: 
profesionalism, viziune şi muncă, dar mai ales respect acordat 
clienților şi mult suflet pus în consilierea lor.

Caută calitatea acolo unde poate fi găsită!
Cert este că designul interior s-a adaptat „noului normal”, 

de după izbucnirea pandemiei. Mai mult, o parte dintre noi 
au realizat că este necesar să aducă modificări mici, medii, 
poate majore în interiorul locuinței sau în afara ei, pentru a 
se acomoda unui stil de viață în parte diferit față de cel ce a 
precedat pandemia. Amenajarea apartamentului sau a casei 
a devenit unul dintre subiectele familiare între cei ai casei, 
colegi de muncă sau simple cunoştințe.
Însă experiența celor mai multora dintre noi este destul de 
limitată în a găsi materialele sau soluțiile potrivite pentru 
reamenajarea sau redecorarea locuinței. Avem nevoie de 
specialiştii potriviți, care ne pot consilia cu succes pentru a 
ne pune în practică ideile în concretizarea unui spațiu primitor 
şi intim, în care să ne putem relaxa după o zi aglomerată. 
Viziunea echipei Negro Construct este aceea că orice client, 
indiferent de bugetul de care dispune, merită tratat cu atenție 
şi, în acest sens, i se oferă consultanță de specialitate gratuită. 
Primeşte deci, în dar, experiența şi creativitatea unor 
profesionişti! Îți vor fi de folos în punerea în practică a ideilor 
pentru casa visurilor tale. 

Negro Construct, cheia pentru confortul casei tale

Găsește locul care te inspiră, 
când vrei să (re)modelezi

Cu puțin mai mult de un an în urmă, în 3 februarie 
2020, compania Negro Construct inaugura noul 
showroom, specializat în furnizarea de materiale 
şi finisaje interioare şi exterioare.
În modernul magazin de prezentare şi comer-
cializare – situat la etajul 1 al fostului magazin 
Ambient de pe Strada Depozitelor, nr. 45-47, 
Târgu Mureş – poți descoperi un întreg univers 
de produse necesare (re)amenajării interioare 
sau exterioare a căminului tău. 
Desfăşurat pe o suprafață considerabilă, de 
1.500 metri pătrați, din care 900 metri pătrați 
expunere şi 600 metri pătrați logistică şi 
depozitare, showroom-ul îți pune la dispoziție 
o multitudine de accesorii şi produse, pliate 
pe alegerile tale.
Starea de bine care te cuprinde - de cum intri 
în interiorul umplut de forme, culori şi nuanțe 
ale showroom-ului, plin de eleganță - te îmbie 
să-ți transformi imaginația şi ideile în realitate. 

Amenajări creative, 
servicii și produse inovative

De la idee până la înfăptuirea ei nu trebuie 
neapărat să parcurgi o cale lungă şi complicată. 
E necesar doar să descoperi experții de care ai 
nevoie, care înțeleg ce îți doreşti şi sunt gata 
să-ți pună la dispoziție profesionalismul lor în 
domeniu şi materialele de care ai nevoie. 
Dacă ai decis să-ți amenajezi casa, 
apartamentul sau alt spațiu, te afli în căutare 
de idei şi inspirație, specialiştii Negro Construct 

îți vor oferi exact ce îți doreşti:
• Consultanță gratuită.
• Servicii gratuite de proiectare 3D, 
complete, pentru baie și mobilă de bucătărie, 
în cazul achiziționării de materiale.
• Materiale și finisaje fabricate de branduri 
de lux sau alte mărci.
• Soluții și produse corelate unui buget 
accesibil.

Rețeta din spatele succesului

Anul acesta compania Negro Construct SRL 
împlineşte 15 ani de existență. 
Aceşti 15 ani spun multe despre profesionalism, 
seriozitate, respect față de clienți şi adaptarea 
continuă la cerințele cumpărătorilor.
Este singura afacere familială din Municipiul 
Târgu Mureş, specializată în comercializarea 
de materiale şi finisaje interioare şi exterioare, 
care nu numai că a rezistat, dar s-a dezvoltat 
cu succes în acest răstimp. 
Staff-ul firmei dă dovadă de multă adaptabilitate 
şi competență, prin câteva caracteristici 
definitorii: 
- diversificarea constantă a gamei de produse 
oferite clienților;
- parteneriate directe (unele chiar exclusive, 
pentru România) cu producători de top din 
întreaga lume;
- urmărirea tendințelor actuale în trendurile 
internaționale, în domeniul materialelor şi al 
finisajelor interioare şi exterioare;
- deschidere către tot ce înseamnă inovație 
în domeniu;
- alinierea continuă la noile concepte.
Dovada certă a calității produselor şi serviciilor 

oferite de companie este dată de procentul 
ridicat de clienți, persoane fizice – circa 80 
la sută din total. Persoanele fizice exprimă 
majoritatea constantă în vânzările realizate 
de companie. Diferența este reprezentată 
de colaborări stabile, cu societăți mureşene 
consacrate în dezvoltarea de proiecte imobiliare.
Compania se mândreşte cu un portofoliu 
impresionant de produse: de la mobilier (pentru 
bucătărie, baie, grădină şi mobilier divers) până 
la finisaje (gresie şi faianță, parchet, vopsele 
de design, placări speciale), de la produse 
sanitare şi spa (cabine de duş, căzi de baie, 
baterii sanitare, instalații sanitare, radiatoare 
etc.), până la obiecte de iluminat şi decorațiuni 
(corpuri de iluminat, mochetă tapet).
Firma îți pune la dispoziție produse fabricate de 
branduri de lux, dar şi mărci accesibile, produse 
de calitate adaptate planului tău de investiții. 

Toate brandurile prezente, clasificate pe domenii 
şi categorii de produse, pot fi găsite pe pagina 
web a companiei: www.negroconstruct.ro.

Parte din proiectele realizate, finalizate 
sau în derulare  cu materiale de finisaj 
furnizate – PARȚIAL sau în TOTALITATE 
– de compania NEGRO CONSTRUCT:

• TVR Târgu Mureş • UMFST Târgu Mureş 
• Go Kart • CASTELUL HALLER OGRA 
• Hotel Fabesca – Sovata • Danubius – 
Centrul Spa • Spital Nova Vita • Spital 
Galenus • Bloc locuințe (Spital Regina 
Maria) • AAGES • Gedeon Richter  
• Fuchs – Fabrica de Condimente  
• Indlacto • Mirdatod (Telemeaua de 
Ibăneşti) • MAURER RESIDENCE • Acta 
Residence • Color Residence • Citadela 
Residence • Ford-Showroom • Central 
Residence • Teatrul Național Târgu 
Mureş • Cocoşul de Aur • Castelul din 
Dumbrăvioara.
Lista poate continua, cu peste 20.000 de 
clienți deserviți de la înființarea companiei 
Negro Construct.

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 Mureş, Județul Mureş
• Telefon: 0265-259.215 
• e-mail: negro.construct@yahoo.com, 
                negro.construct@gmail.com, 
                comenzi@negroconstruct.ro 
Web: http://www.negroconstruct.ro/
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Complex rezidențial cu 200 de apartamente 
aproape de centrul Târgu Mureșului!

APC INVEST CENTER face parte dintr-un grup de firme 
cu experiență bogată în domeniul construcțiilor civile şi al 
instalațiilor, cu mai multe proiecte dezvoltate în Cluj-Napoca, 
Bucureşti şi alte oraşe, cu sute de apartamente şi locuințe 
familiale construite. 
În ultimii 2 ani, APC Invest a ridicat la Târgu Mureş complexul 
Crinului Residence, situat aproape de zona centrală a oraşului, 
vândut aproape în totalitate.
Noul proiect dezvoltat la Târgu Mureş de APC Invest Center va 
acoperi o suprafață de aproape 10.000 de mp, amplasată între 
străzile Mihai Eminescu, Sinaia şi Pavel Chinezu, cu acces din 
toate cele 3 străzi. 
Ansamblul va însuma imobile cu apartamente, maxim P+3, cu 
parcări subterane. Gestionarea eficientă a parcărilor va genera 
mai mult spațiu în jurul imobilelor. În mijlocul complexului va 
fi amenajat un parc de mari dimensiuni, care va oferi o zonă 
generoasă cu spații verzi.   
În curând, dezvoltatorul va veni cu detalii despre noul complex. 

Acesta va reprezenta o opțiune bună pentru toți cei care îşi 
doresc o locuință construită la standarde ridicate de calitate, 
situată foarte aproape de centrul municipiului Târgu Mureş.     

Despre Crinului Residence
Situat la 3 minute de mers pe jos față de centrul Târgu Mureşului, 
Crinului Residence este un ansamblu de locuințe premium 
destinat celor care îşi doresc un standard de viață ridicat. 
Toate apartamentele au dotări de top şi dispun de locuri de 
parcare subterană.  
Crinului Residence a adus un nou concept în Târgu Mureş: 
posibilitatea de a locui foarte aproape de centrul oraşului, dar, 
în acelaşi timp, într-o zonă ce poate oferi linişte. Complexul 
rezidențial este situat lângă Școala gimnazială dr. Bernády 
György şi Grupul Școlar Avram Iancu. Distanța 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 

şi C3 ) şi un număr de 53 de apartamente cu 1, 2 şi 3 camere.
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 fiecare 
apartament este prevăzut un loc de parcare la subsolul clădirii. 
Amplasarea parcărilor în zona subterană a aerisit mult spațiul 
din jurul imobilului şi oferă un plus de siguranță locatarilor, în 
special copiilor. 
Peste 90 la sută dintre apartamente au fost deja vândute, 
dezvoltatorul anunțând că mai are disponibile doar 3 locuințe. 
Detalii despre acestea şi informații referitoare la noua investiție  
APC INVEST CENTER din zona străzii Sinaia, puteți afla la e-mail: 
vanzari@crinuluiresidence.ro, telefon: 0727888808.

Forin Marcel SANDOR

APC INVEST CENTER, compania care a dezvoltat complexul Crinului Residence, pregătește un proiect de anvergură, amplasat la câteva sute 
de metri de zona centrală a Târgu Mureșului. Proiectul prevede ridicarea a aproximativ 200 de apartamente, pe o suprafață de 10.000 mp.
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CARTIER BAVAREZ „Olari Yuhuu” 
„Un vis, o dorință, un cămin pentru familia ta”
Proiect imobiliar de anvergură, Cartier Bavarez se adresează celor care caută o locuință la câteva minute de mers cu mașina de 
oraș, într-o oază de liniște, în mijlocul naturii. Cele 25 de case care vor alcătui proiectul au prevăzute suprafețe construite între 
150 și 231 mp. Parcelele de teren vor fi între 550 și 650 mp. Primele 10 case vor fi gata în acest an. 

Poziționarea construcțiilor, nu întâmplător 
aleasă, este pe dealurile domoale şi însorite, 
la ieşirea din loc. Voiniceni – intrarea în loc. 
Ceuaşu de Câmpie, la aproximativ 8 km de 
centrul oraşului Târgu-Mureş şi la mai putin 
de 5 km de cartierul Unirii.
Dezvoltat de compania Proconstruct 
Corporation, Cartier Bavarez este un 
proiect compact, practic, ergonomic şi util, 
alcătuit din case compartimentate eficient, cu 
o arhitectură atât interioară, cât şi exterioară 
deosebită. Utilizarea terenului este eficientă, 
fiecare familie având spațiu de parcare pentru 
cel puțin două autovehicule, fără a neglija zona 
de agrement şi relaxare, foarte generoasă la 
fiecare locuință.

Soluția constructivă 
propusă – informații 
tehnice
Construcțiile din Cartier Bavarez sunt realizate 
din structură de beton armat (stâlpi, grinzi, 
centuri, planşee) şi zidărie din cărămidă 
portantă eficientă. 
Sub placa pe sol, realizată din beton armat, 
este prevăzut un strat de pietriş pentru 
ruperea capilarității şi termoizolație de 10 
cm. Fundațiile vor fi izolate termic.
Subsolul tehnic (la unitatea locativă 2) este 
realizat din beton armat, termoizolat. Înălțimea 
utilă la nivelul spațiului tehnic este de 2.20 m.
Parterul clădirii este realizat din zidărie de 
cărămidă cu eficiență şi portanță marită (10 
N/mm2), cu grosimea de 30 cm şi structură de 
stâlpi şi centuri din beton armat. Placa peste 
parterul clădirii şi scara de acces la nivelul 
etajului vor fi realizate din beton armat, cu 
grosimea de 15 cm. Înălțimea utilă a parterului 
este de 2,80 m.
Soluția constructivă a etajului se păstrează 
ca cea de la nivelul parterului, cu modificarea 
că, între nivelul etajului şi cel al şarpantei 
din lemn, a podului peste etaj, planşeul va 
fi realizat din grinzi de lemn şi termoizolație 

cu grosimea de 15 cm, care asigură confort 
termic corespunzător între nivelul etajului şi 
cel al podului. La partea inferioară a acestuia 
va fi un planşeu din elemente uşoare - gips 
carton pe structură metalică. Înălțimea utilă 
la nivelul etajului este de 2,70 m.
Șarpanta clădirii va fi realizată din material 
lemnos, grinzi de lemn profilat, tratate ignifug, 
împotriva cariilor, ciupercilor şi mucegaiului. 
Învelitoarea va fi din tablă metalică fălțuită tip 
„Clik” în fâşii fălțuite, sistem de învelitoare 
modern, elegant, cu garanție mărită, 
montate pe suport din aşterială de lemn, 
şipcă şi contra şipcă pentru asigurarea unei 
ventilații corespunzătoare şi folie anticondens. 
Înălțimea utilă la nivelul şarpantei, a podului, 
este de 2,20 m.

Arhitectură, finisaje
Termoizolația clădirii va fi din polistiren 
expandat EPS 80, cu grosimea de 10 cm, 
pe toată înălțimea construcției, iar la nivelul 
fundațiilor/elevațiilor, cu polistiren extrudat. 
Termoizolația dintre etaj şi pod va fi realizată 
cu vată minerală din sticlă în 2 straturi de 
plăci, aşezate decalat (10+5 cm).
Astfel va fi realizată o anvelopare termică a 
clădirii, eficientă, durabilă şi performantă. 
Sistemul de transfer al vaporilor va fi realizat 
conform normelor - folie barieră de vapori 
aluminizată cu bule de aer, iar la partea 

superioară a termoizolației, folia anti-condens.
Tâmplăria exterioră va fi realizată din profile 
PVC de calitate, iar sticla tip tripan-3 coli, 
cu protecție mărită la UV.
Tencuiala decorativă va fi realizată din 
materiale moderne de înaltă calitate, imitând 
tencuiala clasică. 
Uşa de intrare este modernă, rezistentă, cu 
sisteme performante anti efracție.
Împrejmuirea, poarta de acces pietonal şi 
acces auto, vor fi executate din elemente 
metalice, combinate cu lemn, atent prelucrate 
şi tratate, sau cu panouri din plasă metalică. 
Balcoanele realizate din beton armat sunt 
încununate într-un stil clasic şi cald bavarez, 
cu balustradă de protecție şi panouri din lemn.

Instalații termice, sanitare, 
electrice:
Pozițiile instalațiilor sanitare şi termice, 
interioare, fără echipamente, sunt realizate 
la nivelul standardelor occidentale, asigurând 
confort şi eficiență. 
Pentru zonele cu consum încărcat (bucătărie, 
băi) vor fi asigurate circuite independente 
şi suficiente, corect dimensionate, pentru a 
permite utilizarea consumatorilor de puteri 
mai mari, în condiții de siguranță. 

Propunere financiară:
Predarea imobilelor va fi la stadiul semifinisat, 
instalații interioare sanitare, termice, electrice 
(doar pozițiile echipamentelor), şape, tencuieli, 
tâmplărie exterioară, termosistem şi tencuieli 
decorative exterioare, branşamente la utilități 
(contorizarea fiind sarcina şi obligația legală 
a achizitorilor) şi împrejmuire!
Dotările premium, precum şi eventuala predare 
stadiu finisat, “la cheie”, se discută individual.

Imaginile 3D sunt prezentate cu titlu 
informativ și de prezentare!!!

UNITATE LOCATIVĂ 1 – PARTER + ETAJ 1 + POD: 110.000,00 EURO 
Include cele prezentate mai sus, stadiu semi finisat

SUPRAFEȚE UNITATE LOCATIVĂ 1 - PARTER

Terasă 1 - intrare principală   1.25 mp

Hol + Casa scării (debara)   6.50 mp

Baie   1.85 mp

Bucătărie + Sufragerie (Dining) 17.85 mp

Cămară   0.75 mp

Cameră de zi – Living 30.75 mp

Terasa 2 – neacoperită 20.25 mp

SUPRAFEȚE UNITATE LOCATIVĂ 1 - ETAJ

Hol + CS   7.60 mp

Dormitor 1 16.15 mp

Debara   2.65 mp

Baie 1   2.70 mp

Baie 2   4.15 mp

Dormitor 2 13.45 mp

Dormitor 3 14.35 mp

Balcon 1 17.80 mp

Balcon 2 10.95 mp

TOTAL S. utilă UNITATE LOCATIVĂ 1 119.60 mp

TOTAL S. construit desfaşurată 150.70 mp

• înalțimea utilă parter Hparter = 2,80 m

• înălțimea utila etaj 1  Hetaj = 2,70 m

• suprafață teren/unitate locativă = 550,00 mp şi 650,00 mp

UNITATE LOCATIVĂ 2 - SUBSOL TEHNIC + PARTER + ETAJ 1 + 
POD: 120.000,00 EURO
Include cele prezentate mai sus, stadiu semi finisat

SUPRAFEȚE UNITATE LOCATIVĂ 2 – SPAȚIU TEHNIC și PARTER

Spațiu tehnic 61.50 mp

Terasa 1 - intrare principală   1.25 mp

Hol + Casa scării (debara)   6.50 mp

Baie   1.85 mp

Bucătărie + Sufragerie (Dining) 17.85 mp

Cămară   0.75 mp

Camera de zi - Living 30.75 mp

Terasa 2 – neacoperită 20.25 mp

SUPRAFEȚE UNITATE LOCATIVĂ 2 - ETAJ

Hol + CS   7.60 mp

Dormitor 1 16.15 mp

Debara   2.65 mp

Baie 1   2.70 mp

Baie 2   4.15 mp

Dormitor 2 13.45 mp

Dormitor 3 14.35 mp

Balcon 1 17.80 mp

Balcon 2 10.95 mp

TOTAL S. utilă UNITATE LOCATIVĂ 2 119.60 mp

TOTAL S. construit desfaşurată 150.70 mp

• înălțime utilă spațiu tehnic HSpațiu tehnic = 2,20 m 

• înălțime utilă parter Hparter = 2,80 m

• înălțimea utilă etaj 1 Hetaj = 2,70 m

• suprafață teren/unitate locativă = 550,00 mp şi 650,00 mp

Contact:
Tel: 0731 039 034  •  E-Mail: office@proconstructcorporation.ro
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Soluții premium - G&M Internațional Instalații
Prezentă pe piața de instalații HVAC din 1992, cu inițiative de implementare a tot ceea ce este nou, revoluționar în acest domeniu, G&M 
este soluția pentru toți cei care doresc să construiască, să renoveze sau să administreze o clădire/casă, să monteze, să completeze și să 
îmbunătățească instalațiile HVAC, cu scopul clar de a câștiga confort, de a face economie, de a proteja mediul înconjurător! Oferim atât 
ECHIPAMENTE cât și SERVICII în domeniul HVAC.

Reprezentăm mărci recunoscute în întreaga lume: 
Vaillant, Ferroli, Daikin, LG, Wilo, etc.
Construim sistemul adecvat nevoilor voastre şi 
cerințelor tehnice actuale.
Asigurăm Consultanță, Livrare, Montaj şi foarte 
important, servicii de MENTENANȚĂ pe toată 

perioada de viață a echipamentelor. 
Ne asigurăm astfel că investiția dumneavoastră 
va fi funcțională şi îşi va atinge scopul pentru care 
a fost inițial făcută, acela de a creea CONFORT 
în mod eficient şi ‘verde’, blând cu mediul nostru 
înconjurător.

Soluțiile sunt multiple. De la o simplă centrală 
termică şi câteva radiatoare, pe care le ştim cu toții, 
la sisteme complexe, integrate, în care încălzirea, 
ventilarea şi răcirea aerului sunt controlate prin  
simplă apăsare a unui buton, de pe telefonul tău.
Pentru toate acestea e nevoie de un specialist care 

să consilieze, să propună, să urmărească procesul 
de implementare şi să asigure buna funcționare în 
timp a acestor sisteme.
Se ştie, costul construirii unei clădiri (inclusiv 
instalația HVAC, ca parte a acesteia) reprezintă 
doar un sfert din valoarea totală cheltuită cu acea 
clădire pe întreaga perioadă de viață, adică până 
la demolarea ei.  Asta înseamnă că beneficiarul/
utilizatorul trebuie să acorde o atenție deosebită 
costului de întreținere-mentenanță, care este foarte 
mare şi care depinde, deci, de soluția tehnică aleasă 
la început, de performanțele acesteia şi de cum se 
va asigura mentenanța.
G&M este partenerul complet care ştie, poate 
şi doreşte să fie alături de investitori, beneficiari/
utilizatori în tot acest proces şi care confirmă cele de 
mai sus prin experiența celor 29 de ani în domeniu.

G&M INTERNAȚIONAL 
INSTALAȚII SRL

Târgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr 76A
Tel: 0265-211339; 
       0737-553203; 
       0722-363389
E-mail: tehnic@g-m.ro; 
             service@g-m.ro 
www.g-m.ro
www.g-m-store.ro 

Casa Galbenă Residence. Promisiuni onorate!  
Demarat în urmă cu 3 ani, proiectul rezidențial Casa Galbenă, din Cartierul Unirii, se apropie cu pași repezi de finalizare. Au fost 
ridicate 4 imobile P+3+Penthouse, cu 82 de apartamente, toate vândute. 

”Le mulțumim tuturor clienților noştri pentru 
încredere şi mergem înainte cu noi proiecte”, 
a spus Iustinian Rus, în numele echipei pe 
care conduce.
Proiectul Casa Galbenă Residence, situat lângă 
magazinul Penny, de pe strada Voinicenilor, 
cartierul Unirii, a vizat construirea de 
apartamente moderne cu una, două şi trei 
camere, în suprafață utilă cuprinsă între 57 şi 
87 mp + terase între 13-24 mp.
Apartamentele au fost vândute în stadiu 
semifinisat având:
• pereți interiori tencuiți şi finisați
• pardoseli pregătite pentru finisajul final
• uşi de intrare marca DRE, Polonia
• tâmplărie PVC Salamander 5 camere + 3 

rânduri de sticlă
• instalații electrice 
• instalație de încălzire şi apă-canal, cu centrală 

termică individuală 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 apartamentelor
Structura de rezistență a ansamblului rezidențial 
este din beton armat, având la exterior pereți din 
cărămidă de 30 cm grosime, la care se adaugă 
izolația de polistiren de 10 cm.
Ansamblul este prevăzut cu tâmplărie/feronerie 
de calitate superioară, placaj ceramic în casa 

scării, terase finisate cu gresie de exterior 
antiderepantă, granit de trafic intens la casa 
scării şi holul de acces în imobil, trotuar 
perimetral al blocului placat cu dale prefabricate, 

spații verzi cu plante ornamentale de exterior şi 
gazon, spații comune finisate complet. 
Proiectul a fost prevăzut şi cu locuri de parcare 
generoase, alee de promenadă pentru locatari, 

cu bănci de odihnă şi relaxare, spațiu verde şi 
locuri de joacă pentru copii.

A consemnat Florin M. SANDOR

”Le mulțumim tuturor celor care au avut 
încredere în noi. Toate apartamentele sunt 
vândute, dar încă mai avem de efectuat 
lucrări. Avem feedback-uri bune de la clienții 
noștri și îi asigurăm de tot suportul nostru și 
în ceea ce privește respectarea garanțiilor 
după finalizarea tuturor lucrărilor. Pregătim 
noi proiecte, pe care le vom anunța la 
momentul potrivit”
Iustinian Rus, Manager Proiect 
Casa Galbenă Residence
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Încălzirea în pardoseală - avantaje și dezavantaje
O locuință încălzită rapid, uniform și cu un consum eficient de resurse. Sunt câteva dintre avantajele majore ale unui sistem de 
încălzire prin pardoseală. Dacă îți dorești o casă confortabilă, cu o pardoseală mereu caldă, chiar și atunci când temperaturile 
exterioare sunt sub limita înghețului, sistemul de încălzire în pardoseală poate fi un ajutor de nădejde. 

Concret, un astfel de sistem de încălzire transformă pardoseala 
în elementul radiant de căldură, iar agentul termic se propagă 
de jos în sus, pe o suprafață mare, spre deosebire de sistemele 
clasice de încălzire, bazate pe radiatoare. Căldura este transmisă 
rapid şi uniform prin conducte, cabluri ori covoare electrice 
către şapa de beton a pardoselii, iar apoi către încăpere. Cu 
alte cuvinte, este vorba despre emiterea căldurii pe înălțime, 
pentru a asigura confortul termic de care tu şi cei dragi aveți 
nevoie, fără să mai fie nevoie de calorifere. 

Tipuri de sisteme de încălzire în 
pardoseală
Există două tipuri de sisteme de încălzire prin pardoseală:
Încălzirea electrică prin pardoseală - există două posibilități: fie 
încorporarea unor cabluri electrice în şapă, fie înglobarea unui 
covoraş electric în adezivul care ajută la instalarea pardoselii; 
acestea sunt conectate la sistemul electric şi, cu ajutorul unor 
senzori de pardoseală, vor emite căldură, în funcție de ceea 
ce le comandă termostatele ambientale, cu temporizatoare; cu 
alte cuvinte, dacă într-o încăpere nu se află nimeni, aceasta 
nu va fi încălzită inutil, iar temperatura din fiecare cameră va 
fi cea setată de tine; 
Încălzirea cu agent termic - încălzirea cu apă, cu ajutorul unor 
conducte de tur şi de retur, montate după modelul melc sau 
şerpuit, sub pardoseală; conductele sunt conectate fie la sistemul 
de apă caldă centralizat, fie la centrala termică (pe gaz, pe 
combustibil solid, electrică), un boiler, la pompele de căldură 
şi chiar la un sistem bazat pe energie solară ori eoliană; pentru 
eficientizarea sistemului, este bine să existe şi termostate.

Cum alegi  
pardoseala potrivită
Încălzirea prin pardoseală poate fi folosită în orice tip de locuință 
şi în toate camerele, însă, pentru a-ți asigura confortul optim 
şi, totodată, pentru a beneficia de avantajele unui astfel de 
sistem zeci de ani, este indicat să ții cont de anumite criterii 
atunci când alegi modelul de pardoseală (finisaj) pe care vrei 
să-l instalezi peste acest tip de încălzire. Iată care sunt cele 
mai importante dintre ele:  
- Consultă-te cu specialiştii - nu lăsa nimic la voia întâmplării şi 
nu acționa pe cont propriu; sfătuieşte-te cu experții în domeniu, 
pentru a te asigura că alegerile pe care le faci sunt cele potrivite 
şi că lucrările de instalare sunt realizate corect;
- Acordă atenție rezistenței termice - fiind vorba despre un sistem 

care presupune transmiterea căldurii de jos în sus, este foarte 
important ca pardoseala instalată să fie rezistentă la temperaturi 
înalte, adică să nu se deterioreze, să-şi schimbe aspectul, 
dimensiunile sau forma; datorită noilor tehnologii inovatoare, nu 
mai este neapărat necesar să te rezumi la gresie, marmură ori 
piatră, pentru a-ți asigura confortul termic cu ajutorul încălzirii 
prin pardoseală; astfel, parchetul din lemn masiv, triplustratificat, 
uleiat, laminatul, pardoseala LVT, covoarele din PVC omogen 
ori eterogen, linoleumul şi mocheta se numără printre soluțiile 
moderne şi elegante, compatibile cu acest sistem de încălzire; 
ține cont, însă, că temperatura maximă la suprafața acestora 
trebuie să fie de 27 de grade Celsius şi că este nevoie de 
respectarea unor protocoale de montare speciale; 
- Ai grijă la stabilitatea dimensională - dacă optezi pentru 
parchetul din lemn triplustratificat, stabilitatea dimensională 
este unul dintre cele mai importante criterii de care este bine 
să ții cont, dacă vrei ca acesta să fie instalat peste sistemul de 
încălzire prin pardoseală; stabilitatea dimensională se referă la 
capacitatea lemnului de a rezista la umezeală, în mod special, 
dar şi la alți factori care îi pot influența comportamentul, în timp; 
aceasta, pentru a nu-şi schimba dimensiunile; conținutul de 
umezeală pentru parchet poate varia între 6 şi 12%, în funcție 
de esența lemnoasă, proveniență, perioada anului în care a 
fost tăiat lemnul;
- Atenție la grosimea pardoselii - un alt aspect important este 
grosimea pardoselii, pentru a permite un bun transfer al căldurii; 
astfel, parchetul este indicat să aibă minimum 8 milimetri 
grosime, în schimb o pardoseală textilă, cum este mocheta, ar 
trebui să fie subțire (în jur de 6 milimetri).

Sandu TUDOR

Uși premium și parchet pentru case de vis. De la Casa de Vis. 
Cu o experiență amplă în vânzarea ușilor și parchetului, de peste 17 ani, echipa magazinului Casa de Vis oferă soluții optime 
tuturor celor care au nevoie de uși de calitate și un parchet trainic, într-o multitudine de modele. În showroom-ul magazinului, 
din Târgu Mureș, str. Gh. Doja nr. 272, găsiți numeroase opțiuni pentru amenajarea unei case... de vis.

Porta Doors este o gamă de produse care poate 
oferi soluții optime de amenajare a unei case 
sau a unui apartament, fie că vorbim de nivel 
obişnuit de dotare sau variante premium. Cu 
precădere pe variantele premium se axează 
activitatea magazinului Casa de Vis, pe o piață 
a construcțiilor care începe să acorde tot mai 
multă atenție calității produselor. O uşă de 
calitate presupune mai mult confort, un design 
plăcut şi fiabilitate, ceea ce pe termen lung se 
traduce în costuri eficiente.   
Majoritatea modelelor vândute la Casa de Vis 
sunt fabricate din lemn stratificat, un material cu 
durabilitate şi stabilitate foarte mari. Calitatea 

lemnului folosit la fabricarea uşilor, calitatea 
feroneriei, a vopselei, completate de un design 
elegant, recomandă uşile Porta Doors pentru o 
utilizare de lungă durată şi amenajări interioare 
aspectuoase.
Aici ar fi de menționat că uşile Porta Doors echipează 
numeroase hoteluri, magazine, clădiri de birouri şi 
locuințe private din mai multe țări ale lumii.  
Oferta de uşi Porta Doors, din portofoliul maga-
zinului Casa de Vis, este foarte variată, cu un total 
de peste 16.000 de configurații (modele, culori, 
compoziție), iar dimensiunile uşilor sunt fie standard, 
fie atipice, în funcție de necesitățile clientului.
Ar mai fi de amintit că închiderile silențioase 

completează pachetul unui produs premium, 
menit să ofere satisfacții celor care au nevoie 
de produse de calitate în locuință.
Montajul cu o echipă autorizată Porta Doors 
asigură o perioadă de garanție de 5 ani pentru 
uşile comercializate de Casa de Vis. 

Parchet 
pentru toate gusturile
Magazinul Casa de Vis are în ofertă şi o gamă 
amplă de parchet. Eger Pro, Kronotex şi My 
Floor (exclusiv în județul Mureş) sunt mărci care 
fac parte dintr-o clasă superioară de produse, 

comercializate în magazinul Casa de Vis. În 
total, oferta magazinului cuprinde peste 200 
de modele şi culori, dintr-un parchet de calitate.
Atât pentru gama de uşi, cât şi pentru cea de 
parchet, Casa de Vis are prețuri competitive 
şi oferă posibilitatea negocierii prețurilor, în 
funcție de volum. 

Magazin Casa de Vis
Str. Gheorghe Doja nr. 272
Program: Luni-Vineri 8-18, Sâmbăta 9-13
Tel.: 0742.929.599
E-mail: tolprod.porta@yahoo.com
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Noul concept de locuințe situate în ansambluri de mici dimensiuni 
(parter + două etaje), situate aproape de oraş, dar ferite de 
aglomerație, atrage tot mai mult interesul celor aflați în căutarea 
locuinței perfecte.
Un astfel de proiect este Panorama Residence, dezvoltat de trei 
antreprenori mureşeni cu  experiență în construcția de locuințe.    
Complexul va fi amplasat pe teritoriul UAT Sâncraiu de Mureş, 
spre cartierul Remetea, cu acces atât din strada Măcieşului, cât 
şi din strada Remetea (ambele străzi fiind asfaltate). 

Aproape de oraș
Panorama Residence va fi situat aproape de oraş, mai exact la 
aproximativ 4 km de centrul Municipiului Târgu Mureş. Practic, 
drumul până în centrul oraşului poate fi parcurs cu autoturismul 
în aproximativ 4-5 minute. 
Căi de acces spre Complexul Panorama Residence vor fi atât 
din Str. Remetea, cât şi din Strada Măcieşului.

Despre complex  
Proiectul Panorama Residence cuprinde 15 locuințe, cu suprafețe 
utile de până la 64 mp (plus balcoane). 
Apartamentele vor fi alcătuite din 2 şi 3 camere spațioase, baie, 

hol, bucătărie, cămară şi balcon.
Conform dezvoltatorilor, apartamentele vor fi amenajate la nivel 
superior de calitate, din punct de vedere al materialelor folosite 
şi al finisajelor. 
Apartamentele vor fi dotate cu toate utilitățile (gaz, curent 
electric, apă, inclusiv acces la internet).
În prețul locuințelor vor fi incluse şi locurile de parcare, iar în 
jurul complexului va fi amenajat un spațiu verde pe o suprafață 
generoasă (aproximativ 600 mp). 

Aer curat și multă verdeață
Zona în care va fi amplasat complexul rezidențial Panorama 
este situată într-un cadru natural cu multă verdeață, aproape 
de liziera pădurii. Aşadar, proprietarii locuințelor se vor putea 
bucura de linişte, aer curat şi o privelişte deosebită. 
Lucrările la Panorama Residence vor fi demarate în zilele 
următoare, iar primele apartamente vor fi gata la sfârşitul 
acestui an. Finalizarea întregului complex este prevăzută pentru 
a doua parte a anului viitor. 
Mai multe amănunte despre Panorama Residence puteți afla 
la numărul de telefon 0742.435.646 
 

Florin Marcel SANDOR

Nou proiect imobiliar în Târgu Mureș - Panorama Residence
Panorama Residence va fi un complex rezidențial cochet, cu o panoramă deosebită, situat la marginea cartierului Unirii, la granița 
dintre Sâncraiu de Mureș și Remetea, cu acces facil atât din strada Măcieșului, cât și din strada Remetea. Complexul va cuprinde 
15 locuințe amplasate în imobile P+2 și dotate la standarde superioare.

Din portofoliul  
echipei care  
va construi  

Panorama Residence

”În cei 16 ani de când activăm pe piața construcțiilor, 
am ridicat peste 100 de case şi apartamente în Sâncraiu 
de Mureş, pe străzile: Zorilor, Toamnei, Verii, Nucului, 
Paltinului, Apelor, dar şi două imobile cu apartamente. 
Am constatat că există multe persoane care au nevoie de 
o zonă liniştită, ferită de aglomerația cartierelor standard, 
dar care nu implică un mod de viață specific caselor, în 
care ai şi responsabilitatea gestionării unei curți, a grădinii, 
etc. Cu alte cuvinte, acest tip de locuințe P+2, situate în 
ansambluri mici, în zone liniştite, oferă o cale de mijloc între 
comoditatea apartamentului şi ceea ce implică viața la casă. 
Panorama Residence le va oferi locatarilor locuințe 
confortabile, linişte, o panoramă deosebită şi acces facil 
spre zonele importante ale Târgu Mureşului”.
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Ama Residence. Continuăm dezvoltarea în cartierul Unirii.
Complexul AMA Residence trece la următoarele etape de dezvoltare. Maco Construct, compania care a dezvoltat proiectul, are în plan construirea altor 
noi complexe de apartamente, în anii ce urmează. Detalii despre proiect ne-a oferit arh. Cristian Glăja, reprezentantul firmei de proiectare, SC Domus SRL: 

”Imobilele propuse au un regim de înălțime P+3+M, 
iar apartamentele sunt diversificate 1,2,3 şi 4 
camere, inclusiv penthouse-uri, cu terase generoase. 
Locuințele au prevăzute parcări, locuri de joacă 
şi odihnă în zonă ferită de circulație.
Ne-am străduit să păstrăm nivelul maxim 
pentru confortul locatarilor.
Tot ansamblul este proiectat pentru un grad ridicat 
de confort şi prin armonizarea, atât arhitecturală 
cât şi funcțională, a diferitelor etape.
Ca noutate, pentru etapa 5 avem prevăzute parcări 
sub clădire în spațiu semi-închis, în conformitate 
cu noile reglementări la nivelul municipiului.
Ne pregătim inclusiv cu etapa 6 unde vom 
aduce ceva diferit ca tip de locuire.”
Ama Residence etapa 4 şi 5 continuă dezvoltarea 
armonioasă, pe strada Vasile Săbădeanu. 

Străzile propuse vor avea două benzi de circulaţie 
de 3 metri fiecare şi trotuare de 1,5 metri pe o 
parte. Pe trotuare se va monta iluminatul stradal.
Complexul este amplasat în cartierul Unirii, 
într-o zonă foarte bună, ferită de aglomerație, 

dar totuşi cu acces facil la drumul principal. 
Ama Residence se află la doar câteva sute de 
metri de podul care leagă cartierul Unirii de 
strada Călăraşilor.
AMA Residence 4 şi 5 vin după alte trei proiecte 

ale dezvoltatorului, duse la bun sfârşit: 40 case 
pe două niveluri, predate la cheie în etapa I şi 
18 blocuri P+2+M, 252 apartamente cu două 
camere, în etapele 2 şi 3.

Florin Marcel SANDOR
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Secretul ferestrelor și ușilor de calitate
Atunci când ai în plan construirea casei visurilor tale sau renovarea acesteia, sunt câteva etape care trebuie parcurse, iar prima 
și poate cea mai importantă etapă este informarea, vizitarea showroom-urilor de profil, vizualizarea ofertelor tehnice propuse și 
confruntarea / compararea acestora în vederea alegerii soluției potrivite. 

Partea de consultanță oferită este importantă în luarea deciziei 
de cumpărare. Ferestre Partner asigură consultanță de 
specialitate în vederea alegerii celor mai bune soluții tehnice 
pentru proiectul tău. 
Din punctul nostru de vedere, având experiență de peste 18 
ani în domeniul tâmplăriei termoizolante, nu prețul mic 
obținut ar trebui să fie decisiv în luarea deciziei de cumpărare, 
ci valoarea primită la momentul achiziției ferestrelor şi a uşilor 
tale. Deoarece, de cele mai multe ori, un produs ieftin la început 
ajunge să coste mult prea mult în timp, problema ferestrelor şi 
a uşilor nu trebuie tratată cu indiferență, sau “lasă că merge 
şi aşa”, sau “atât îmi permite bugetul”. 
În cele ce urmează, vă prezentăm câteva aspecte foarte 
importante, ce fac diferența între o alegere nepotrivită şi una 
cu adevărat inspirată.

O fereastră de calitate trebuie să îți asigure în acelaşi timp:
• Izolare termică şi confort acustic
• Securitate şi siguranță
• Durată mare de viață
• Estetică, design şi întreținere uşoară
Izolarea termică este influențată de adâncimea de construcție 
a profilului din PVC.  Cu cât adâncimea de construcție a profilului 
(amprenta lui pe perete) este mai mare, cu atât izolarea termică 
este mai bună. Numărul de camere este şi el important, într-o 
anumită măsură, dar nu este avantajos din punct de vedere 
termic un număr mare de camere pe o adâncime de construcție 
mică. Ca să fie cu adevărat eficient şi rezistent în timp, un profil 
PVC trebuie să fie Clasa A (grosimea pereților exteriori de 3mm) 
– este cel mai înalt grad de calitate.
Alegând un profil cu o clasă de calitate inferioară (Clasa B 
sau C) nu numai că îți reduci durata de viață a tâmplăriei, dar 
afectezi şi funcționalitatea acesteia. Ferestre Partner foloseşte 
în echiparea ferestrelor şi a uşilor sale, doar profile Clasa A, cu 
adâncimi de construcție de 92mm – 82mm – 76mm. 

Durata de viață este influențată, pe lângă clasa de calitate a 
profilului din PVC şi de rigidizarea acestuia. Conform catalogului 
tehnic, rigidizările se fac cu armături cu grosimea de 2mm, mai 
ales că trendul actual aduce ferestre foarte mari, în  culori tot 

mai închise. O rigidizare cu armături mai subțiri, atrage după 
sine micşorarea duratei de viață şi scăderea performanțelor 
tehnice. Ferestre Partner echipează ferestrele sale, în standard, 
cu armături cu grosimea de 2mm, închise în toc (rectangulare).

Confortul termic, dar mai ales fiabilitatea și siguranța sunt 
influențate de sistemul de feronerie (închidere – deschidere), 
iar închiderea perimetrală, ca dotare a sistemului de feronerie 
este absolut necesară. Astfel, sporeşte izolarea termică, iar 
blocatorii de siguranță dispuși perimetral asigură protecție 
antiefracție. Ferestrele Partner sunt echipate, în standard, 
cu închidere perimetrală antiefracție, mecanism împotriva 
acționării incorecte şi microventilație. 

În cazul uşilor de intrare, pe lângă un design atrăgător, ne 
dorim cu toții siguranță. Ne dorim să ne punem semnătura 
asupra aspectului acestora, neglijând de cele mai multe ori 
funcționalitatea şi siguranța oferite. O echipare corectă îți 
prelungeşte durata de viată a uşii, ținând cont că o uşă de 
intrare este intens folosită. 
Ferestre Partner echipează uşile sale, în standard, cu sisteme 
complete de rigidizare, balamale şi închideri de siguranță, 
sisteme performante de încuiere, sistem de cilindri  de siguranță 
Titan K66 cu cheie constructor.
NOU! Uşile de intrare coplanare, din aluminiu, într-o gamă variată 
de forme, culori şi dotări.

Printre soluțiile de 5* oferite de Ferestre Partner sunt uşile 
culisante, în toate variantele de deschidere, de la oscilo-culisantă 
la  ”vedeta” culisantelor – culisanta cu ridicare – HST ce oferă 
deopotrivă deschidere generoasă, siguranță şi eficiență termică.

Echiparea cu geam termoizolant are mare importanță, de la 
izolare termică, fonică,  la siguranță şi design. Suprafețele 
vitrate cerute de arhitecți şi designeri cresc, avem nevoie de 
lumină naturală pentru confort, astfel că riscul de pierdere 
termică este crescut, dacă echiparea nu e corectă. O sticlă 
performantă ridică performanța întregii ferestre.
Ferestre Partner echipează ferestrele sale cu geam termoizolant 
Planistar SUN – pentru control solar, izolare termică şi 
transparență maximă, iar pentru reducerea condensului – 
fenomenul atât de neplăcut în sezonul rece - se utilizează 
distanțierul termic de tip Warm Egde – DuraTherm – aplicat 
robotizat, crescând astfel performanțele întregului ansamblu.

Pentru cei ce au în plan echiparea casei cu ferestre moderne 
XXXL, asigurăm sticlă laminată, la aceeaşi calitate şi cu aceleaşi 
performanțe de izolare. Totodată dispunem de cel mai nou 
robot pentru ridicat sticlă, care ne permite montajul acestora 
fără costuri suplimentare.

O fereastră performantă este pusă în valoare doar printr-un 
montaj corect al acesteia. În caz contrar, durata de viață îi este 
afectată. Măsurătorile sunt, de asemenea, foarte importante, 
aspectul final al casei fiind afectat de unele neconformități sau 
măsurători deficitare.
Ferestre Partner realizează montajul clasic cu spumă 
poliuretanică şi montajul profesional cu folie anticondens, cu 
echipe specializate având experiență de peste 18 ani în domeniu, 
folosind doar materiale de montaj de înaltă calitate, certificate 
şi agrementate tehnic şi cu echipamente tehnice specifice.

Gama de produse oferite de Ferestre Partner cuprinde:
 Ferestre și uși din profile PVC Salamander cu adâncimi 

de construcție de 76 – 82 – 92mm, inclusiv soluții tehnice 
pretabile caselor pasive

 Ferestre și uși placate cu Aluminiu, în orice culoare RAL
 Uși terasă culisante – evolutionDriveHST, osciloculisante 
     SKB-Z şi PAS, evolutionDrive SF
 Rulouri suprapuse sau aplicate cu toate variantele de 
     acționare, inclusiv smart – control
 Storuri exterioare
 Plase împotriva insectelor, inclusiv varianta PLISSE pentru 
    deschideri mari
 Glafuri și pervaze
 NOU! Uși aluminiu coplanare 
 NOU! Soluții de MOTORIZARE SOLARĂ pentru rulouri 
 ÎN CURÂND! Tâmplărie aluminiu REYNAERS și ALUPROF

FERESTRE PARTNER 
Showroom: Târgu Mureş, str. Livezeni nr.4
Contact: 0744 201 848, 0723 201 848, 0265 256 274
www.ferestrepartner.ro
Facebook: FerestrePartner
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Ce trebuie să știți când vreți să cumpărați un apartament
Vine o perioadă în viața fiecărui om când simte nevoia să aibă propria locuință. Vine o vreme când în fiecare persoană se trezește acel simț 
al proprietății și dorința de a avea propriul cămin. Este un fapt dovedit dar poate fi și un banc despre căsnicie. Lăsând gluma la o parte, 
putem spune că orice om a vândut sau cumpărat cel puțin o proprietate în viața lui. Unii au plătit mai mult decât și-ar fi dorit, alții au prins 
o superofertă. Dar despre cum achiziționăm un apartament fără a avea surprize neplăcute putem vorbi în ghidul următor.

 Primul sfat pe care ți-l recomand în calitate 
de consultant imobiliar  este acela de a cumpăra 
un apartament într-o zonă care să-ți permită 
ca în timp util să poți să-l vinzi cât mai repede. 
Sigur, atunci când îți cumperi apartamentul, te 
gândeşti că îl cumperi pentru tine, îl mobilezi 
cum vrei, îl modifici cum vrei şi locuieşti în el 
până la sfârşitul vieții. Experiența ne-a învățat 
însă că viața este plină de evenimente. Pot fi 
plăcute, şi-atunci vei dori să vinzi ca să te 
muți la o casă mare şi frumoasă sau poți avea 
necazuri şi-atunci vei dori să vinzi ca să scapi 
de probleme. Aşadar când cumperi gandeşte-te 
că e posibil să trebuiască să vinzi repede.

 Nu cumpăra un apartament doar pentru a 
scăpa de chirie. Știu că mulți nu sunt de acord 
cu mine dar viața în zilele noastre se poate 
schimba de la o zi la alta. O detaşare de la job, 
o oportunitate de transfer pe bani mai mulți 
sau pur şi simplu un gând de emigrare te va 
ține în loc dacă ai cumpărat deja apartamentul. 
Sigur, poți să-l dai la rândul tău în chirie dar 
gândeşte-te că locuințele nu se închiriază pe 
termen foarte lung. Va trebui să ai pe cineva 
care să se ocupe şi de această activitate. 

Plus că piața imobiliară se schimbă de la un 
an la altul.

 Românii calculează mai nou în zeci de 
mii de euro. Am auzit deseori sintagma, în 
apartamentul ăsta trebuie să mai bag minim 
zece mii de euro. Cu vorba asta nu pot fi de 
acord dintr-un motiv foarte simplu: Poți investi 
într-un apartament 5.000 de euro dar şi 20.000 
de euro. Reparațiile nu costă atât de mult cât 
crede o persoană neavizată. Nu toți care 
cumpară sunt meşteri sau lucrători la bricolaj.

 Persoana care vinde nu mai are niciun interes 
să investească în apartamentul respectiv. De 
aceea vei vedea apartamente urâte, estetic. 
Decăzute. În cazul acesta, un zugrav poate 
face minuni. În schimb, la cumpărare verificați 
structura, tavanul, rețeaua electrică, gaz sau 
apă. Chiar şi un agent imobiliar onest îți poate 
spune ce trebuie refăcut sau nu.

 Cumperi un apartament. Asta înseamnă 
că va trebui să accepți faptul că vei coabita 
cu mai mulți oameni în acelaşi bloc. Fel de 
fel de oameni. Asta nu se poate schimba. Poți 
în schimb să alegi un bloc cu parcări cât mai 

multe, un loc de joacă pentru copii, şcoală în 
apropiere (nu vrei să faci pe şoferul toată viața), 
market, farmacie, stație de autobuz sau de taxi. 
Nu le poți avea pe toate dar de ce să nu încerci 
să ai cât mai multe?
Acum că am discutat despre achiziții de 
apartamente, hai să vorbim despre vreme. Da, 
vremea trebuie luată în considerare. Expunerea 

la soare pe durata zilei poate face diferența între 
un cuptor şi un apartament răcoros şi plăcut.
Și dacă încă ai dubii, nu ezita să apelezi la un 
agent imobiliar. 

Ionuț Mărian
Consultant Imobiliar – Prestimob Tg Mureş

www.prestimob.ro

 Sfaturi Utile 
Care este prețul corect al unui imobil?
Această întrebare des întalnită pe piața imobiliară 
aproape nu mai contează. În cel mai bun caz devine 
retorică. Întrebarea mai interesantă este nu care este 
prețul corect ci, mai degrabă, dacă mai contează 
prețul corect. La această întrebare există două 
posibile răspunsuri: da contează, dacă vrei să-ți 
vinzi proprietatea şi nu contează, dacă eşti dispus 
să aştepți posibilul client care să-ți plătească prețul 
cerut. Am întâlnit persoane care şi-au făcut singuri 
prețul imobilului în funcție de vecini, prieteni, neamuri 
sau alte cunoştințe. Rezultatul: foarte multe anunțuri 
online cu proprietăți supraevaluate.

A scăzut? Va mai scădea!
O proprietate evaluată greşit stă mult timp la vânzare. 
Mai mult, vânzătorul scade sistematic din preț şi poate 
ajunge sub prețul corect. Ce nu ştie o persoană neavizată 
este că anunțul postat pe platformele online are şi 
un istoric. Istoric care poate fi analizat de potențialii 
cumpărători. A scăzut atât de mult, va mai scădea. 
Ideea ar fi să lucrezi cu profesionişti. Tot aşa cum îți 
schimbi frânele la mecanic sau cum mergi la proces cu 
un avocat.  Mai există şi persoane care exagerează voit 
prețul proprietăților fără un fundament real. Într-adevăr, 
prețurile imobilelor au crescut în ultima perioadă, aşa 
ne spune piața, dar să nu uităm cine ”dictează” piața. 
Piața este dictată de cumpărător. Și să nu uităm, că de 
cele mai multe ori cel care vinde va ajunge mai devreme 
sau mai târziu să cumpere. Aşa că, ce ție nu-ți place, 
altuia nu-i face! Agenții imobiliari au responsabilitatea 
de a sugera proprietarilor poziționarea proprietății la 
un preț corect. Acest preț nu se face din pix. Se face în 
urma unei analize a pieței, în urma cererii şi ofertei şi, 
bineînțeles, adaptat perioadei respective. Poziționarea 
imobilului la un preț corect nu înseamnă că este ceva 
în defavoarea proprietarilor. Un preț corect poate stârni 
chiar o competiție între cumpărători şi obținerea unui 
rezultat mai bun decât credea inițial vânzătorul.

NU LUCRAȚI FĂRĂ CONTRACT!
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CSI Instal. Soluții bazate pe calitate și experiență  
Activitate în domeniul 
distribuției materialelor  
de instalalații și bricolaj  
din anul 2005

 CSI Instal - partener cu numeroase 
companii mureşene şi din alte județe 
ale Transilvaniei, care comercializează 
instalații sanitare şi termice 
 Distribuitor de produse fabricate în 
   Europa, de către producători de tradiție
 Sisteme complete de instalații, canali-

zare, alimentare cu apă, încălzire

Distribuitor baterii  
de baie Ramon Soler

 Companie spaniolă cu peste 125 de 
ani de tradiție în domeniul obiectelor 
sanitare
 Bateriile Ramon Soler - atenție pentru 

estetică, dar şi ergonomie, siguranță 
şi confort  în utilizare
 Excelent raport calitate-preț-design

Tel.: 0728974854      website: www.csigrup.ro      E-mail csigrupms@gmail.com

Sisteme de încălzire în pardoseală cu țevi BLANSOL

 Sisteme agrementare de proveniență 
europeană – calitate superioară
 BLANSOL - calitate prin fiabilitate. Țevi 

PEX A pentru încălzire în pardoselă
 BLANSOL – Companie spaniolă cu peste 

55 de ani de experiență în producția de 
materiale pentru încălzire în pardoseală
 Sistemele de încălzire BLANSOL sunt 

folosite în mai multe proiecte ale 
dezvoltatorilor imobiliari mureşeni

CSI Instal Târgu Mureș, 
Strada Băneasa Nr. 8

Distribuitor de sisteme  
de filtrare a apei

 Sisteme de filtrare a apei PUR 3 cu osmoză inversă
 Calitate deosebită a apei filtrate
 Se montează la rețea pentru purificarea apei
 Oferă siguranța calității apei pe care o consumi
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Gombos Security, noi tehnologii performante 
în activitatea de pază și monitorizare 
Gombos Attila, managerul companiei mureșene Gombos Security, recunoscută pentru performanțele sale în domeniul activității de 
protecție și pază, anunță introducerea în portofoliul firmei a unor noi tehnologii, mai performante, care îmbunătățesc considerabil 
siguranța beneficiarilor. Interviul următor oferă detalii despre noile produse Gombos Security.  

Rep. Care ar fi elementele de noutate aduse 
de această nouă tehnologie?
Gombos Attila: În ultimii ani, în tot ceea ce 
înseamnă tehnologie digitală apar noutăți în 
permanență. Cum domeniul nostru de activitate, 
cel al protecției şi pazei, foloseşte tot mai mult 
această tehnologie, apar permanent schimbări 
menite să sporească performanțele serviciilor 
oferite. În acest context, monitorizând piața, am 
achiziționat un nou echipament, care oferă un 
nivel de protecție foarte ridicat utilizatorilor, cu 
multiple funcții. Acesta, pe lângă îmbunătățirea 
măsurilor de siguranță, oferă şi un raport bun 
calitate/preț.

Rep: Ce oferă în plus acest nou sistem de 
alarmă?
Gombos Attila: În primul rând, este un sistem 
care foarte foarte greu poate fi ”hackuit”, deci 
oferă multă siguranță în administrare, ceea ce 
e foarte important.  
Dacă la acest sistem de alarmă este conectat 
un utilizator, de exemplu, un copil, cu un telefon 
mobil, butonul de panică acționat de pe acel 
telefon va permite localizarea persoanei acolo 
unde se află, iar echipa de intervenție se 
deplasează în acel punct în câteva minute. 
Practic, butonul de panică nu este ultil doar 
într-o locație fixă, ci peste tot unde merge 
utilizatorul conectat cu telefonul mobil la sistem.  
În cazul unei efracții, noul sistem transmite, 
pe lângă semnalul de alarmă, şi atenționarea 
dispeceratului şi fotografii. Astfel poți vedea 
foarte repede ce anume a declanşat alarma.   
Interesant este şi faptul că aceste sisteme noi 
permit diferențierea cauzelor ce pot declanşa 
alarma, astfel încât aceasta să nu poată fi 
declanşată de o perdea care se mişcă sau de 
un animal. 
De asemenea, sistemul are senzori performanți, 
foarte stabili şi pentru zonele exterioare. Și aici, 
acesta face diferența între efracție umană sau 
mişcarea unui animal.
Pentru diverse obiective industriale, economice, 
care necesită o monitorizare mai amplă, noul 
sistem permite cuplarea a 100 de senzori.  
La aceste noi sisteme există patru opțiuni de 
comunicare. În cazul în care cedează un canal 
de comunicare, intră în acțiune al doilea şi aşa 
mai departe.
Este un sistem uşor de programat, uşor de 
utilizat şi poate fi cuplat cu alte sisteme mai 
vechi. Cu alte cuvinte, conexiunea cu alte 
sisteme este uşor de realizat. 

E important de menționat că sistemul 
funcționează wireless, ceea ce înseamnă că 
nu e nevoie de cablare, de găurit pereți etc. 
Acest lucru îți pemite şi să muți uşor sistemul 
în altă locație.
Ca un ultim element, putem spune că are şi un 
design frumos, modern. Designul nu este un 
aspect important când vorbim de siguranță, de 
securitate, dar dacă respectivul sistemul este 
şi performant şi aspectuos, cu atât mai bine.  

Rep: Această aparatură îmbunătățește 
și serviciile Gombos Security de pază 
automatizată, adresată în special 
companiilor cu obiective mari?
Gombos Attila: Da, desigur, aduce un plus de 
securitate monitorizării tuturor obiectivelor, 
fie că vorbim de locuințe particulare sau 
obiective industriale. Aici aş aminti că la paza 
automatizată am îmbunătățit sistemele de 
monitorizare, iar prin introducerea sistemelor 
wireless, nu mai este nevoie de cabluri lungi.   
Legat de acest tip de pază am remarcat că 
tot mai mulți administratori înțeleg că o pază 
automatizată reduce costurile şi simplifică 
procesul de monitorizare. Noi am dezvoltat 
foarte mult acest tip de pază în ultimii ani şi 
considerăm că pe viitor mulți vor alege paza 
automatizată pentru protejarea proprietăților şi 
bunurilor. În acest caz, aparatura performantă 

înlocuieşte cu succes paza umană. E vorba 
despre sisteme moderne de monitorizare, ce 
semnalează precis zona prin care se încearcă 
pătrunderea într-un perimetru stabilit şi apoi, 
prin supraveghere video, putem vedea despre 
ce este vorba. Aş preciza că la tipul acesta de 
monitorizare, costurile sunt cu 50 % mai mici 
decât în cazul monitorizării cu pază umană, iar 
eficiența este mai mare. 

Rep: Ce noutăți ar fi în ceea ce privește paza 
obiectivelor rezidențiale?
Gombos Attila: Pentru segmentul rezidențial 
Gombos Security poate asigura servicii de 
patrulare în cartiere, atât ziua, cât şi pe timpul 
nopții. Echipele noastre asigură patrularea 
în respectiva zonă, oferind siguranță atât 
persoanelor care locuiesc aici cât şi bunurilor.
Acest lucru creşte semnificativ siguranța 
locatarilor. Copiii se pot juca în voie, iar 
proprietățile sunt în siguranță.   
Pentru acces în zone rezidențiale pot fi 
montate şi bariere, acționate prin intermediul 
unor camere care monitorizează numerele de 
înmatriculare ale maşinilor şi permit accesul 
celor înregistrate în sistem.

Rep: Ce ne puteți spune despre nivelul 
și tipul de infracționalitate, în privința 
locuințelor?

Gombos Attila: Din păcate, am remarcat că în 
ultimii ani spargerile de locuințe sunt făcute cu 
tot mai multă abilitate. Cu un sistem de alarmă 
performant, legat la dispecerat, probabilitatea 
de a fi păgubit scade însă foarte mult, iar 
siguranța locatarilor creşte foarte tare. 
Pe lângă pagubele materiale, există şi traume 
psihice majore, în cazul în care hoții pătrund 
în locuință în timp ce proprietarul este acasă. 
Aici aş aminti că prin montarea unor sisteme 
cu infraroşu în exteriorul locuințelor, oamenii 
noştri din dispecerat primesc sesizarea şi pot 
interveni înainte ca infractorii să ajungă în casă. 
Aş mai adăuga faptul că am avut cazuri în 
care persoane sau companii au reuşit să evite 
pierderi masive de bunuri, cauzate de incendii, 
grație alarmelor instalate. 
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, ajungem imediat acolo 
unde este nevoie. 
Aşa cum am mai spus, consider că suntem cea 
mai rapidă entitate de intervenție. 

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

Exploatarea agregatelor mineraliere, lucrările 
de infrastructură şi producția de prefabricate 
din beton vibro presat sunt principalele obiecte 
de activitate ale companiei Astor-Valpet. Firma 
a intrat pe piața producției materialelor de 
construcții, acum 28 de ani, cu o stație de 
sortare şi concasare piatră, în Comuna Ideciu 
de Jos, pe cursul râului Mureş, aproape de 
municipiul Reghin. La stația de sortare şi 
concasare din Ideciu de jos sunt efectuate 
şi acum lucrări de exploatare de balast şi 
prelucrarea agregatelor. Nisip/pietriş concasat, 
sort, material antifisură, nisip sedimentat, 
refuz de ciur sau bolovani sunt produse care 
pot fi găsite la stația de sortare şi concasare 
de la Ideciu.

Stație de asfalt. Exploatare 
de andezit la Toplița
Ca urmare a implicării grupului Astor-Valpet în 
activitatea de producție şi execuție în domeniul 
construcțiilor, în anul 2006 conducerea companiei 
a deschis o stație de asfalt la Bălăuşeri. Aici sunt 
produse toate tipurile de asfalt. Ca şi în cazul 
prelucrării balastului, producția stației de asfalt 
este folosită la lucrările proprii executate de 
Astor-Valpet, dar, în acelaşi timp, poate sta la 
dispoziția oricărui client. 
Noi utilaje performante, achiziționate în anul 
2007 şi înnoite ulterior, în 2016, au permis 
firmei mureşene să execute lucrări complexe de 
infrastructură, pe drumuri naționale, județene 
şi comunale şi în interiorul mai multor oraşe şi 
localități din județele Mureş, Cluj Harghita etc. 
E vorba de drumuri, de la partea de 
infrastructură, până la partea de finisaje, 
inclusiv turnare de asfalt.
O nouă investiţie de anvergură a companiei 
Astor-Valpet a avut loc pe segmentul extracției 
de andezit. Cariera de piatră de la Topliţa, de 
unde firma mureşeană face extracția de andezit, 
a fost retehnologizată prin introducerea unei linii 
noi de producţie, de mare capacitate. Valoarea 
investiției, realizată din resurse proprii şi cu 
ajutorul unui proiect din fonduri europene, s-a 
ridicat la 3.000.000 euro. Investiția a constat 
în echipamente, utilaje de excavație şi stația de 
concasare şi sortare, toate fiind echipamente 
de ultimă generație.
La cariera din Toplița sunt produse zilnic agregate 
de calitate, folosite în asfalturi sau necesare în 
infrastructuri de drumuri şi căi ferate. 
„Aici la cariera de la Toplița putem produce 
aproximativ 500.000 de tone/an, ceea ce ne 
situează între primele 10 cariere de piatră din 
România, ca nivel de producție. Caracteristicile 
fizice şi de compoziție ale produselor noastre 

ne recomandă tuturor celor care au nevoie de 
calitate, dar, în acelaşi timp, şi de un volum 
mare de marfă. Cu o producție de până la 450 
de tone/oră, fără a afecta calitatea produsului, 
datorită folosirii de utilaje performante, putem 
onora şi cele mai exigente comenzi”, a spus 
Petrică Sala, manager general al companiei.

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

Fabrica de pavaje
Începând cu 2001, cu o investiție de aproximativ 
500.000 de euro, Valpet a demarat la Târgu 

Mureş activitatea de producție prefabricate 
din beton vibro-presat, aşa numitele pavaje. 
Celor 20 de oameni angrenați în noua linie de 
producție li s-au alăturat ulterior alți angajați, 
care au format echipa departamentului de 
execuție, în cadrul unei noi firme, Astor Com.  
Astfel, Astor-Valpet a generat aproximativ 200 
de noi locuri de muncă. 
Intrarea pe sectorul rezidențial şi infrastructură, 
cu producția şi montajul prefabricatelor vibro-
presate, a dus la dezvoltarea companiei 
târgumureşene. Lucrările executate inițial 
în oraşe şi localități din județul Mureş s-au 
extins şi în județe învecinate, cum ar fi Alba, 
Cluj, Bistrița Năsăud, Harghita. De aici au venit 

comenzi de produse, dar şi propuneri pentru 
execuție de lucrări.  
Creşterea nivelului producției la fabrica de pavaje 
a dus la necesitatea unor noi investiții. În anul 
2012, Valpet a modernizat linia de producție. 
Investiția, în valoare de peste 200.000 de euro, 
a îmbunătățit şi mai mult calitatea produselor, 
a diversificat gama elementelor fabricate şi a 
crescut capacitatea de producție. 
Cu o experiență de 28 de ani, Astor-Valpet aduce 
pe piața construcțiilor o gamă largă de produse 
prefabricate vibro-presate, având diversitate 
(culoare, dimensiuni, grad de calitate) la ceea 
ce produce, dar şi lucrări de execuție de un 
foarte bun nivel. Aceste caracteristici, dar şi 
calitatea materiilor prime pentru construcții, 
recomandă compania Astor-Valpet pentru piața 
dezvoltatorilor imobiliari şi a constructorilor. 
În această perioadă, grupul de firme Astor-
Valpet este implicat în executarea unor lucrări 
de investiții în construcții, în mai multe proiecte 
din localități mureşene, dar şi din județe 
învecinate. Menținerea unui ritm bun de lucrări 
executate, la un standard ridicat de calitate şi 
un flux constant de materiale furnizate pieței 
construcțiilor sunt principalele preocupări ale 
conducerii grupului Astor-Valpet în perioada 
care urmează. 

Certificări
ISO 9001 Certificarea conformității cu 
cerințele sistemului de management al 
calitătii

ISO 14001 Certificarea conformității cu 
cerințele sistemului de management de 
mediu

OHSAS 18001 Certificarea conformității 
cu cerințele sistemului de management 
al sănătății şi securității în muncă
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Compania PRIMER ELECTRO (CENTRU DE STICLĂ) din Târgu-Mureș împlinește anul acesta 25 de ani de 
activitate, un sfert de veac plin de realizări, inovație și excelență în prelucrarea sticlei. Compania este cel 
mai important centru de sticlă din județul Mureș și unul dintre principalii fabricanți din țară în privința 
diverselor utilizări ale sticlei.
Planurile de viitor ale companiei se îndreaptă către investiții tehnologice noi. Anul aniversar 25 a adus firmei 
un proiect important care permite securizarea și curbarea sticlei. Sticla reprezintă o variantă foarte modernă 
pentru amenajarea locuinței, a spațiilor comerciale. Sticla oferă posibilități foarte vaste de personalizare.

Portofoliul de produse PRIMER ELECTRO (CENTRU 
DE STICLĂ) este format din următoarele produse 
finite, tipuri de sticlă, oglinzi:

Sticlă float (transparentă) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm grosime;
Sticlă colorată în masă: maro, gri, verde, albastru;
Sticle ornamentale (o gamă vastă de modele);
Oglindă cristal, fumurie;
Termopan;
Ramă tablou;
Canvas;
Vitraliu;
Sticlă gravată;
Sticlă sablată cu model;
Sticlă pictată
Balustradă;
Copertină;
Uşă de sticlă;
Cabină de duş;
Perete de sticlă;
Placare cu sticlă vopsită/ printată;
Sticlă curbată-bombată;
Manoperă: şlefuire, fazetare, găurire, decupare, securizare, 
laminare, sablare, gravare, etc.
Măsurătoare, montaj, transport oriunde în țară. 

Vă prezentăm câteva produse detaliate  
ale companiei PRIMER ELECTRO  
(CENTRU DE STICLĂ):

 Balustrade: 
Sunt executate dintr-o sticlă rezistentă, securizate+laminate 
pentru a oferi siguranță. Compania Centrul de Sticlă oferă 
idei, soluții tehnice şi accesoriile necesare pentru realizarea 
lucrărilor.

 Cabine de duș: 
Sunt confecționate obligatoriu din sticlă securizată. Sticlele 
folosite pot fi transparente, translucide şi personalizate prin 
diferite prelucrări, oferite de Centru de Sticlă: vopsire, gravare, 
sablare, etc. Cabinele de duş din sticlă securizată sunt o 
alegere atât practică, cât şi elegantă.

 Pereți din sticlă: 
Compartimentarea cu pereți din 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.
Pereții din sticlă sunt executați din sticlă securizată, de 
diferite tipuri şi pot fi personalizați la cererea clientului prin 
diferite metode şi tehnici: sablare, vopsire, etc. Compania 
noastră asigură măsurători, transport, montaj şi accesoriile 
necesare pentru montaj.

 Sticle ornamentale: 
Este un produs optim pentru geamurile băilor, pentru cabinele 
de duş din sticlă, balcoane, pereți de sticlă etc. Poate fi 
decorat cu o multitudine de texturi, culori şi desene. Sticla 
ornamentală laminată are un model care se repetă simetric pe 
toată suprafața foii şi vine cu o mulțime de beneficii: izolație 
acustică şi termică, securitate.

 Uși din sticlă: 
Uşa de sticlă securizată este un produs deosebit care se obține 
din geam securizat. Poate avea forme şi dimensiuni diferite, 
în funcție de locul unde este amplasată. Uşile de sticlă sunt 
un accent deosebit în designul interior al unei locuințe şi 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 
sticle. Copertinele din sticlă sunt elemente arhitecturale şi de 
design spectaculoase şi moderne, fiind soluția ideală pentru 
intrările în clădiri. Au scopul de a proteja intrarea de soare, 
ploaie, zăpadă, având un design modern şi atractiv.

 Termopane: 
Spre deosebire de un geam obişnuit, geamurile termopane 
pot fi caracterizate simplu: securitate şi economie (din punct 
de vedere energetic). Rezistența şi designul deosebit sunt 
doar extra calități.
Pe lângă economia termică, geamurile termopane oferă 
protecție solară şi acustică (izolare fonică), soarele şi zgomotul 
fiind blocate. Cu un grad de securitate sporit, aceste geamuri 
oferă protecție antiefracție.

Puncte de lucru 
PRIMER ELECTRO (CENTRU DE STICLĂ):
• Punct de lucru în Târgu-Mureș – 
   preluare comenzi pentru sticle și oglinzi
Adresa: Str. Progresului, nr. 2, jud. Mureş
Nr.tel.: 0265 248 430
E-mail: sticla@centrudesticla.ro
• Punct de lucru în Livezeni – secția de termopane
Adresa: Livezeni, nr. 279, jud. Mureş
Nr.tel.: 0265 247 777
E-mail: comenzi@centrudesticla.ro 
             info@centrudesticla.ro
• Punct de lucru în Livezeni – 
   secția de securizare, laminare și prelucrări
Adresa: Livezeni, nr. 287, jud. Mureş
Nr.tel.: 0265 247 777
E-mail: securizare@centrudesticla.ro 
             prelucrare@centrudesticla.ro
Vizitați-ne pe: www.centrudesticla.ro 
                        Facebook: Centru de sticlă

Primer Electro - CENTRU DE STICLĂ 

Sticlă de calitate pentru locuințe moderne
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Compania AQUASERV S.A. a câştigat 
un nou proiect cu finanţare internaţională

Prin intermediul acestui proiect, implementat în perioada 30 
martie 2021 – 31 martie 2022, Compania AQUASERV S.A. va 
înlocui instalația de cogenerare (producere simultană a energiei 
electrice și termice), care funcţionează în acest moment la stația 
de epurare din Cristeşti – Mureş, cu una mult mai performantă. 
În prezent la stația de epurare Târgu Mureş are loc valorificarea 
biogazului produs în procesul de stabilizare anaerobă a 
nămolului, într-o instalație de cogenerare cu ajutorul căreia se 
produce simultan energie electrică şi termică, pentru acoperirea 
parțială a consumului stației de epurare. Instalația de cogenerare 
existentă se apropie de expirarea duratei de viață fiind pusă 
în funcțiune în anul 2000, tot prin intermediul unui proiect cu 
finanţare internaţională. 
Instalaţia de cogenerare care funcţionează în acest moment la 
Staţia de Epurare Târgu Mureş:

În vederea înlocuirii acestei instalații Compania AQUASERV a 
depus aplicaţia pentru obţinerea unei finanţări prin intermediul 
Granturilor SEE şi Norvegiene, la sfârşitul lunii martie 2020. 
Proiectul intitulat ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de 
energie electrică și termică”, în valoare totală de 2.118.189 
Euro, din care 1,8 milioane de Euro reprezintă finanțare 
nerambursabilă, a primit acceptul de la Innovation Norway în 
data de 30 martie 2021. Cofinanțarea în valoare de 318.189 
Euro, va fi asigurată de către Compania AQUASERV S.A.
Mai exact, proiectul urmăreşte valorificarea biogazului rezultat 
în procesul de fermentare a nămolului de epurare, pentru 
generarea de energie electrică şi termică la Staţia de Epurare 
din Cristeşti - Mureş. Practic, în urma procesului de epurare a 
apelor uzate rezultă o cantitate semnificativă de nămol. Acest 
nămol este supus unui proces de fementare anaerobă în urma 
căruia produce biogaz, care la rândul său este utilizat sub formă 
de combustibil pentru generarea energiei electrice şi termice, 
cu ajutorul unei instalații de cogenerare. 

Prin implementarea proiectului instalaţia de cogenerare 
actuală, care funcţionează cu ajutorul unui motor termic pe 
gaz (biogaz/gaze naturale) de 455 kWe/711 kWt, va fi înlocuită 
cu o instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă, compusă din 4 
module de microturbine (4x200 kWe) şi o putere aproape dublă, 
de 800 kWe/1500 kWt.

Studiul de fezabilitate, parte a aplicației depuse pentru finanțare, 
indică importante beneficii ale proiectului, printre care:
• Reducerea cu peste 70% a consumului de energie electrică 
al stației de epurare, preluată din Sistemul Energetic Național. 

Mai exact o economie de  5.798  MWh/an, echivalentă unui 
consum anual a 300 de locuinţe individuale. 
• Reducerea emisiilor de CO2 cu 1,215 tone/an, echivalent 
cu emisiile anuale a 300 de autoturisme, care parcurg 25.000 
km/an.
• Avantaj financiar net în urma implementării acestei măsuri 
de eficientizare energetică, de peste 270 de mii de Euro/an
• Utilizarea biogazului rezultat în procesul de fermentare a 
nămolului pentru generarea de energie electrică şi termică.
• Asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzirea 
clădirilor din incinta staţiei de epurare şi pentru fermentarea 
nămolului tehnologic.
• Recuperarea energiei termice reziduale din instalația de 
cogenerare şi utilizarea acesteia pentru uscarea nămolului din 
stația de epurare.

Turbină de cogenerare:

Instalaţie de cogenerare cu turbine:

La sfârșitul lunii martie 2021, Compania AQUASERV S.A. a primit confirmarea oficială privind câștigarea finanţării pentru proiectul 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică, în valoare 
de peste 2 milioane de euro, finanţat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul 
financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Despre Granturile SEE 
și Norvegiene:
Granturile Spațiului Economic European (SEE) şi Norvegiene 
reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein şi 
Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice 
şi sociale în Spațiul Economic European şi la consolidarea 

relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul şi 
Sudul Europei şi statele baltice.
Granturile SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, 
iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia. 
Mai multe detalii despre Granturile SEE şi Norvegiene şi 
rezultatele obținute sunt disponibile la www.eeagrants.ro,  
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org şi data.
eeagrants.org.
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Retacom. Tot ce ține de fier. 
Compania mureșeană Retacom este un important furnizor de produse de calitate, din fier, pentru piața construcțiilor din județul Mureș.
Gama foarte amplă de produse și prețurile accesibile recomandă firma mureșeană, iar diviziile de transport sau confecții metalice completează 
oferta Retacom.

În peste două decenii de activitate, Retacom 
a furnizat pieței construcțiilor aproximativ 
120.000 de tone de fier, sub diverse forme.
Mureşenii implicați în proiecte de construcții, 
dar şi persoane sau companii din județe 
învecinate pot găsi ”tot ce ține de fier”, aşa 
cum spune sloganul firmei mureşene, care are 
sediul în Strada Dezrobirii numărul 13.  
Szasz Mihaly, administratorul şi managerul 
companiei, cel care coordonează echipa 
Retacom, consideră că oferta diversificată 
şi marfa pe stoc  sunt principalele atuuri ale 
companiei. 
”Cred că dincolo de gama mare de produse, 
ne-au ajutat politicile de prețuri, flexibilitatea 
la termenele de plată şi faptul că avem multă 
marfă pe stoc. E important să vii şi să găseşti 
imediat ceea ce ai nevoie. Avem mulți clienți din 
județul Mureş, dar şi din județele învecinate”, a 
spus Szasz Mihaly, administratorul şi managerul 
companiei Retacom.
Deşi în ultimele luni materialele de construcții, 
inclusiv cele din fier, au suferit scumpiri, la 
nivel mondial, managerul Retacom susține 
că încearcă să ofere clienților cele mai bune 
prețuri posibile. 
”Este un efort foarte mare, pentru că marfa pe 
stoc înseamnă, de fapt, o investiție făcută de 

firmă. Ne străduim să ținem un echilibru între 
posibilitățile noastre şi condițiile pieței. Partea 
cea mai bună din toată această poveste e că 
avem în județ o piață a construcțiilor activă, 
mai ales pe segmentul imobiliar, rezidențial”, 
a spus  Szasz Mihaly. 

Construcții metalice
Retacom a format şi o echipă care, în funcție de 
necesitățile clienților, confecționează structuri 
metalice. Inițial compania a achiziționat utilaje 
de debitare şi îndoire, iar ulterior a format 
echipa care poate efectua lucrări de construcții 
metalice. O hală de mari dimensiuni, a fost 
ridicată în acest scop.

Astfel, de la 5 oameni câți îşi desfăşurau 
activitatea în primii ani la Retacom, acum echipa 
numără 27 de persoane. O parte lucrează în 
atelierul de confecții, iar ceilalți la depozit şi 
transport. 

Secretul longevității
Legat de performanțele companiei şi de 
faptul că a ajuns la vârsta de 22 de ani cu 
firma, managerul Szasz Mihaly a spus: “De-a 
lungul timpului am avut o creştere constantă.  
Ne-am dezvoltat pas cu pas. Lucrăm şi cu 
firme mari, dar şi cu mulți clienți persoane 
fizice. Suntem printre puținele firme de profil 
din zonă, care au rezistat concurenței marilor 

companii naționale. M-aş bucura să văd că un 
client alege să lucreze cu noi sau cu altă firmă 
locală, atunci când prețul la un produs nu este 
mai mare decât în alte companii naționale sau 
străine. Ne bucură faptul că am rezistat pe 
piață, că am reuşit să ne dezvoltăm şi sper ca 
în continuare să fim principala opțiune a celor 
care au nevoie de fier pentru construcții.” 
Planurile companiei Retacom Mureş, pe termen 
scurt, vizează asigurarea în continuare a unui 
flux de marfă constant, cu materiale de calitate. 
Szasz Mihaly spune că are de gând să mențină 
nivelul vânzărilor şi să dezvolte activitatea de 
confecții metalice.

A consemnat Florin Marcel SANDOR

 Tablă TDA: 0,4 – 4 mm
 Tablă neagră : 2 – 8 mm
 Tabla neagră groasă : 10 – 100 mm
 Tablă striată: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
 Tablă zincată : 0,36 – 2,0 mm
 Tablă zincată cutată : 0,4 – 0,8 mm
 Tablă aluminiu: 0,5 – 3,0 mm
 Tablă aluminiu striată: 1,0 – 4,0 mm
 Profil T: 25 – 80 mm
 Cornier: 20×20 – 200×200 mm
 UNP: 50 – 400 mm
 INP: 80 – 500 mm
 IPE: 80 – 600 mm

 HEA: 100 – 1000 mm
 HEB: 100 – 1000 mm
 Semibară: 10×5 ; 12 x 6
 Oțel lat: Orice dimensiune
 Oțel lat zincat: 25×4 – 40×4
 Oțel pătrat laminat: 6×6 – 80×80
 Oțel pătrat calibrat: 6×6 – 12×12
 Oțel rotund laminat: 10 – 300
 Oțel rotund calibrat: 3 – 36
 Hexagon : 10 – 55
 Electrozi sudură : 2,5; 3,25; 4
 Sârmă sudură: 0,8; 1,0 mm
 Țeavă rectangulară: 15x15x1,5 – 250x250x10
 Țeavă recuperată : 50 – 600 mm

 Țeavă instalații neagră : 3/8´´ – 6´´
 Țevi sudate pentru construcții: 10×1,3 – 168×4
 Țeavă laminată: Orice dimensiuni
 Coturi forjate: Orice dimensiuni
 Țeava zincată: 1” – 4´´
 PC: 8 – 25 mm
 Oțel beton OB: 6, 8, 10, 12
 Plasă sudată: 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
 Sârmă moale: 1,2 – 5 mm
 Discuri debitare: 115 x 1,6 – 406 x 3,2
 Discuri polizare: 115 x 1; 115 x 6
 Discuri abrazive: 180 x 6,4; 230 x 6,4
 Pietre polizor
 Diluanți, grund, vopsea

Din lista de produse 
oferite de Retacom
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Ritm alert de dezvoltare imobiliară 
în Sâncraiu de Mureș 
În ultimii 10 ani, în comună au fost edificate peste 1.000 de case, situând Sâncraiu de Mureș 
pe unul dintre primele locuri după ritmul de dezvoltare imobiliară. Într-un interviu pe care ni 
l-a acordat, Ionuț Petru Budian, primarul comunei Sâncraiu de Mureș, recunoaște importanța 
dezvoltării imobiliare din cele două sate aparținătoare, însă atenționează că aceasta trebuie să 
fie făcută după un plan bine pus la punct. 

Reporter: Cum apreciați dezvoltarea comunei 
Sâcraiu de Mures din perspectiva construirii 
de noi locuinte?
Ionuț Petru Budian: În ultimii zece ani au fost 
eliberate în medie mai mult de 100 de autorizații 
de construire pe an, ceea ce înseamnă cel puțin 
100 de case pe an. 
Sunt de acord şi apreciez dezvoltarea, pentru 
că ştiu că printr-o aglomerare de oameni se 
dezvoltă o localitate, însă trebuie dezvoltată 
nu haotic, trebuie de la început făcut un plan 
bine pus la punct şi dus la capăt. Din păcate, 
dacă se ajunge la o dezvoltare haotică, vor 
apărea probleme pe care nimeni nu şi le-ar fi 
imaginat. E adevărat, se adună bani la impozite 
şi taxe, dar ulterior dacă nu faci dezvoltarea cum 
trebuie, oricâți bani s-ar aduna, nu îți vor ajunge 
ca să rezolvi problemele lăsate în urmă. Timp 
de zece ani cât s-a construit haotic, probabil 
ne va lua 20 de ani ca să reglementăm ceea 
ce nu s-a făcut cum trebuie din timp. 

Rep.: Cum sprijină Primăria Sâncraiu de 
Mureș dezvoltarea segmentului imobilar?
I.P.B.: Eliberarea certificatelor de urbanism şi 
a autorizațiilor de construire, acolo unde nu 
există probleme şi zona este reglementată 

în ceea ce priveşte infrastructura rutieră, a 
utilităților ş.a.m.d., se eliberează de fiecare 
dată sub termenul minim prevăzut de lege şi cât 
de repede se poate. Documentele care sunt în 
regulă le semnez chiar în ziua respectivă. Doar 
acolo unde sunt probleme şi anumite lucruri de 
reglementat cu constructorul, cu beneficiarul, 
acolo amânăm eliberarea autorizației, dar pe 
nişte motive întemeiate. 
Am digitalizat parțial serviciile oferite de 
primărie şi în acest domeniu. Avem postată 
pe pagina web a primăriei orice tip de cerere 
care se poate depune online, începând de la 
un certificat de urbanism până la o autorizație 
de construire. 

Rep.: Ce elemente ar trebui să aibă în vedere 
dezvoltatorii de cartiere rezidențiale care 
activează pe teritoriul comunei Sâncraiu 
de Mureș?
I.P.B.: În primul rând, prin ceea ce fac şi 
construiesc să îşi mulțumească clientul. Dacă 
respectă toate condițiile pe care le-am amintit, 
e clar că îşi mulțumesc şi clientul. În al doilea 
rând, să țină cont şi de locuitorii comunei 
noastre care deja locuiesc în anumite zone 
unde ei îşi dezvoltă o activitate sau vor să 

dezvolte zona respectivă. Să o dezvolte în aşa 
fel încât să nu îi deranjeze pe cei care deja 
locuiesc la noi în comună. 

Rep.: Ce investiții aveți prevăzute pentru 
perioada următoare legate de apă, 
canalizare, rețele electrice, internet etc.?
I.P.B.: Circa 600.000 de lei am prevăzut pentru 
infrastructura de utilități, şi mai exact partea 
electrică. Am fost la fața locului pentru a identifica 
soluțiile tehnico-economice cele mai bune. UAT-
ul are obligativitatea, fiind în intravilanul localității 
noastre toate aceste zone cu probleme unde noi 
am eliberat autorizație de construire şi oamenii 
locuiesc deja, de a le asigura utilitățile. Atunci 
revine şi în sarcina noastră, şi a Electrica să 
mergem cu o finanțare de 50% - 50%. Sunt 
două zone pe care în principiu anul acesta 
încercăm să le rezolvăm, zona strada Bercului 
şi strada Nucului. Probabil vom reuşi şi pe strada 
Lăcrămioarei ca din bugetul de anul acesta să 
putem plăti o taxă de racord. 
Pentru canalizare avem în jur de 500.000 de 
lei prevăzuți în buget, avem vreo 14 străzi fără 
canalizare în comună, însă, din păcate, suma 
prevăzută va ajunge probabil pentru vreo două 
străzi în acest an. Cea mai problematică e zona 
străzii Ghioceilor, care mai include alte patru 
străzi adiacente. Acolo e nevoie ca toate cele 
patru străzi existente să fie legate la o rețea de 
canalizare principală, într-o stație de pompare. 
Am solicitat şi vom solicita realizarea a 

două rezervoare mari de apă, unul la nivelul 
Sâncraiului şi unul în Nazna, pentru a rezolva 
problema cu presiunea la apă care pe perioada 
verii reprezintă o problemă mai ales pentru 
cei care locuiesc în apartamente, cei care 
locuiesc în pantă şi toate acestea sunt din 
cauza dezvoltării haotice, pentru că nu s-a 
ținut cont de nimic.
Pe furnizorii de internet şi cablu TV (RCS-RDS 
şi Telekom) i-am invitat să introducă rețeaua în 
subteran. De exemplu, pe trei străzi în comună 
noi am introdus iluminatul public şi rețeaua 
electrică în subteran, iar ei au trei stâlpi de 
lemn pe care e trasă rețeaua lor, i-am chemat 
să demonteze şi să introducă în subteran, 
mai ales că două dintre aceste străzi vor fi 
modernizate, vor fi asfaltate şi nu vrem să ne 
trezim cu stâlpi rămaşi în trotuar sau în asfalt. 
Cei de la Telekom nu au răspuns la vreo două 
sesizări până în momentul în care le-am trimis 
o ultimă înştiințare prin care i-am anunțat că, 
dacă nu vin să găsim o soluție, vom demara 
procedura de demontare a instalațiilor existente 
pe stradă care oricum sunt amplasate ilegal, 
fără autorizație. După trei zile din acel moment 
au venit, dar până atunci două luni i-am tot 
înştiințat. Au solicitat un răgaz de o lună pentru 
a solicita fondurile necesare. Cei de la RCS-
RDS au fost prompți, au venit şi au introdus în 
subteran partea lor de fibră optică. 

Rep.: Ce noutăți aveți pentru perioada 
următoare, care pot duce la dezvoltarea 
comunei?
I.P.B.: Domnul Bența modernizează o fabrică 
veche, unde va produce o cărămidă aparentă, 
Meldorfer, am înțeles că vor fi în jur de 70-80 
de angajați acolo. Cei de la Pacovis vor să 
construiască o hală frigorifică, este vorba de 
o investiție mai mare, de circa 2 milioane de 
euro. Vor demara investiția imediat ce vor devia 
o conductă de apă care trece pe acel teren. 
Mai sunt şi alți privați care ar fi interesați 
să investească în ideea în care am putea să 
îi sprijinim măcar cu un teren pe care să îl 
concesionăm şi să le acordăm anumite facilități 
în funcție de valoarea investiției, numărul de 
locuri de muncă create ş.a. Din păcate, avem 
la dispoziție puțin teren. 

Ligia VORO 
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Livezeni. Dezvoltare rezidențială axată pe case
Comuna Livezeni este o zonă care se bucură de o mare apreciere în rândul celor aflați în căutarea unei noi locuințe. Drept urmare, în ultimii 
ani a crescut mult numărul de imobile construite în comuna aflată la marginea Municipiului Târgu Mureș. Construirea noului Mall din cartierul 
Tudor Vladimirescu a accentuat această dezvoltare, prin creșterea gradului de atractivitate a zonei.

Despre evoluția segmentului rezidențial din 
Livezeni ne-a oferit detalii primarul Bányai 
István. 

Rep: Cum a evoluat segmentul rezidențial 
în Livezeni?
Bányai István: După cum poate observa 
oricine vizitează comuna Livezeni, segmentul 
rezidențial este în dezvoltare exponențială în 
ultimii ani. În special sunt construite case, 
atât de persoane fizice, cât şi de companii-
dezvoltatori, care le vând foarte repede. Acest 
lucru arată că există un interes crescut pentru 
zona Livezeni, iar documentațiile necesare 
construirii decurg într-un ritm bun.

Rep: Primăria Livezeni sprijină în mod optim 
dezvoltarea segmentului rezidențial? 
Bányai István: Primăria Livezeni sprijină 
dezvoltarea comunei prin proiecte de infrastructură 

majore şi esențiale (apă, canalizare, iluminat 
public, asfalt etc). Unele au fost realizate, altele 
sunt în curs de execuție sau în fază de proiect. 
Momentan lucrăm la finalizarea şi punerea în 
funcțiune a sistemului de canalizare în Livezeni. 

Avem studii de fezabilitate pentru canalizare şi 
asfaltări de 18 millioane de euro, care aşteaptă 
să fie depuse la prima posibilitate.
Aici ar fi de menționat faptul că dezvoltarea 
infrastructurii este atât în beneficiul locuitorilor 
comunei, cât şi al celor care îşi construiesc o 
casă acum, ori în viitor. 
Conducerea comunei Livezeni sprijină segmentul 
rezidențial prin a oferi viitorilor locatari o 
perspectivă plăcută, locuibilă, comodă. Dorim 
să avem o comună aerisită, nu aglomerată, cu 
străzi şi alei spațioase, multe parcuri şi zone 
verzi. Avem un plan urbanistic general nou, de 
un an, pe care dorim să îl respectăm. Vizăm 
construirea de cartiere şi zone de case cu un 
spațiu generos între locuințe.
Din acest motiv, ținem mult la regularizarea 

circulației maşinilor, existența spațiilor de 
parcare, lățime generoasă a străzilor (până 
la 20 de famili, 9 metri respectiv peste 20 de 
familii, 12 metri lățime), fără grad de ocupare 
foarte mare, locuri pentru spații de joacă etc.

Rep: Ce investiții noi vizați în perioada 
următoare? 
Bányai István: Avem un studiu de fezabilitate 
pentru asfaltarea şi canalizarea tuturor străzilor 
publice, pentru care aşteptăm posibilitate de 
finanțare. Am depus un proiect pentru un bazin 
de înot didactic, pe care sperăm să îl câştigăm. 
Se conturează construirea unui hotel de 4 stele, o 
facultate, un spital, magazine, cartiere de case, etc.

Florin Marcel SANDOR

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

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

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

Izolația imobilului
Dacă este vorba de un bloc, vedeți când au fost făcute ultimele 
renovări şi dacă există izolație interioară. Nu ar strica să aruncați 
o privire peste cât plătesc vecinii la întreținere pentru a vă 
informa referitor la viitoarele cheltuieli. Cu această ocazie veți 
vedea dacă vecinii îşi plătesc utilitățile la timp şi dacă există 
riscul unei debranşări. Atât la casă, cât şi la un apartmament, 
cereți să vedeți facturi mai vechi, pentru a vă forma o idee de 
consum pe timp de vară/iarnă. 

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

probleme, chiar dacă locul nu le aparține legal. 

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

Starea instalațiilor 
Dacă locuința pare recent renovată, nu înseamnă că au fost 

renovate şi instalațiile. Puteți bineînțeles verifica şi starea 
finisajelor, iar pentru asta puteți apela la un meşter care să vă 
ofere o opinie avizată. Va fi o mică investiție care vă va scuti 
de una mult mai mare în viitor. De asemenea, nu uitați că 
apartamentele de la ultimul etaj sunt predispuse problemelor 
de umezeală şi igrasie, aşa că pe lângă verificarea interioară, 
faceți una şi la acoperiş. 

Orientare 
O locuinţă orientată spre nord va fi mai întunecoasă şi mai rece, 
în vreme ce una cu deschidere spre sud va fi mai luminată şi mai 
călduroasă. Aici alegerea se face strict în funcție de preferință. 
Nici priveliştea nu este de lepădat, uitați-vă bine pe geam sau pe 
balcon şi gândi-ți-vă dacă v-ar face plăcere să vedeți asta zilnic. 

Structura imobilului
Anumite structuri permit dărâmarea unui perete, în timp ce 
altele nu. De asemenea, un bloc din BCA asigură o izolare mai 
bună decât unul din cărămidă. Acelaşi lucru este valabil la case. 
Izolarea fonică O problemă pe care o descoperă mulți doar după 
ce se mută într-o nouă locuință este izolarea fonică dintre ei şi 
vecini sau mediul exterior. Acest lucru poate fi valabil şi la case, 
unde puteți auzi televizorul din cealaltă cameră chiar dacă este 
dat încet, sau paşii oricui de la etaj. Mai ales când vine vorba 
de vecini, este o situație neplăcută şi poate duce la certuri şi 
probleme pe termen lung.

Durata creditului și rata dobânzii 
Doar dacă scădeți câțiva ani din clasicul 30 ani de creditare, 
puteți păstra în buzunar în jur de 10.000 de euro. O scădere 
de 1% la rata dobânzii de asemenea poate reduce costurile 
cu o sumă asemănătoare. Nu intrați în prima bancă pentru un 
credit, survolați foarte bine piața şi puneți-vă la bătaie calitatea 
de negociator. 
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Sângeorgiu de Mureș, avantaje pentru locuitori 
și pentru dezvoltatori
Comuna periurbană Sângeorgiu de Mureș, una dintre cele mai 
dinamice localități din județul Mureș, atrage în continuare noi 
locuitori convinși de frumusețea zonei, de accesibilitatea localității 
și de facilitățile de recreere oferite de către administrația publică 
locală și de către investitori privați. Dacă e să ne oprim doar 
asupra sectorului rezidențial în demonstrarea dinamismului 
local, menționăm că doar în luna martie au fost prezentate spre 
aprobare patru proiecte mari cu peste 100 de unități locative, 
case sau locuințe colective. 

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureş, Sófalvi 
Sándor Szabolcs consideră că localitatea pe 
care o păstoreşte prezintă câteva avantaje 
în raport cu altele, acestea fiind luate în 
considerare atunci când o persoană, o familie 
decide să se stabilească aici şi explică de 
ce este una dintre aşezările cu cel mai mare 
dinamism şi ritm de dezvoltare din județ. 
“Un om îşi alege un domiciliu, alege să se mute 
undeva dacă îi place zona, dacă e frumoasă. În 
Sângeorgiu de Mureş, şi aerul e mai curat, şi zona 
e frumoasă, pentru că ne găsim între râul Mureş 
şi Dealul Pițigoiului. Apoi, ai şanse mai bune să 
ajungi la timp la muncă pentru că intrarea în 
Târgu Mureş dinspre Sângeorgiu de Mureş e 
mai accesibilă, sunt patru benzi de circulație”, 
enumeră primarul cele dintâi avantaje. 
Un al treilea avantaj poate fi considerat şi prețul 
mai accesibil al imobilelor, care poate fi influențat 
de sprijinul pe care administrația publică locală 
îl acordă investitorilor/dezvoltatorilor imobiliari, 
prin asigurarea utilităților în zona respectivă. 
“Noi încercăm să vedem care sunt zonele de 
dezvoltare şi să extindem acolo utilitățile – 
rețeaua de apă şi canalizare”, explică edilul. 
Aşa a procedat administrația publică locală 
din Sângeorgiu de Mureş, pentru a da doar un 
exemplu, pe strada Sudului unde au fost extinse 
rețelele de apă şi canalizare încă din momentul 
în care doar jumătate din stradă era ocupată 
de construcții. Astăzi, acolo vor fi construite 
cartiere întregi. 

Facilități pentru școală, 
sport și recreere
Un alt motiv pentru care Sângeorgiu de Mureş 
este în topul preferințelor familiilor tinere este 
ritmul de dezvoltare a localității şi faptul că 
administrația publică locală a câştigat şi a 
implementat multe proiecte care au ridicat 

nivelul de trai şi calitatea vieții în comună. 
Nu sunt, de asemenea, de neglijat serviciile 
care sunt oferite de către administrația publică 
locală pentru recreere şi pentru petrecerea 
timpului liber în natură, fiind realizate terenuri 
de joacă, terenuri de sport – cele mai recente 
pe malul râului Mureş, două terenuri de fotbal 
în cadrul viitoarei Academii de fotbal, care se 
adaugă investiției în patinoarul artificial, realizat 
pe un teren pus la dispoziție de primărie. Un 
alt teren de fotbal a fost construit pe strada 
Gării în vecinătatea zonei industriale a comunei 
concentrată pe strada Agricultorilor. De 
asemenea, în zona blocurilor este în construcție 
un teren multifuncțional. 
De altfel, crearea unor spații de joacă, spre 
exemplu, este una dintre condițiile cerute 
dezvoltatorilor. 
“Avem câteva zone unde se construiesc zeci 
de case, iar noi, ca autoritate publică locală, 
am impus să fie realizate şi parcuri, şi terenuri 
de joacă pentru ca dezvoltatorii să ofere ceva 
comunității. Noi, 80% din buget îl avem din 
fonduri guvernamentale şi europene, dacă 
ar trebui să ne bazăm doar pe impozitele pe 
clădiri, veniturile ar fi nesemnificative şi nu 
ne-am putea dezvolta. De aceea nu e neapărat 
ceva senzațional că se mai construiesc 50 de 
case, mult mai important e să fim atenți ce 
accesibilitate va avea acea zonă, dacă va bloca 
circulația, este sau nu loc de joacă realizat şi 
multe altele. De aceea, din start încercăm să îi 
determinăm pe investitori să ofere şi comunității 
anumite facilități”, subliniază primarul Sófalvi 
Sándor Szabolcs. 
Pe de altă parte, dacă rămânem la avantajele 
care vorbesc despre atractivitatea rezidențială 
a comunei, putem să amintim şi de activitățile 
multiculturale din Sângeorgiu de Mureş care 
îi atrag pe oameni. “Indiferent că e aproape 
Târgu Mureşul cu teatru, cu filarmonică, cu 
Palat al Culturii, ştiu familii care s-au mutat aici 

pentru că au auzit că sunt multe activități şi că 
suntem atenți la români, maghiari, la romi, la 
viața fiecăruia. De la 10 pictori acum avem 38, 
avem sculptori, sunt organizate vernisaje, avem 
poeți, avem dansuri populare, avem coruri”, 
aminteşte edilul comunei.
Un alt plus se referă la crearea condițiilor pentru 
un învățământ modern, fiind realizate investiții 
pentru reabilitarea sau construirea unei creşe, 
de grădinițe şi şcoli, precum şi pentru dotarea 
acestora în vederea asigurării unei educații 
de calitate. 
Cu aceste avantaje enumerate, nu e de 
mirare că, doar în luna martie a acestui an, în 
cadrul şedinței comisiei de urbanism, au fost 
prezentate şi aprobate patru proiecte mari cu 
peste 100 de case şi locuințe colective, investiții 
ale unor dezvoltatori locali sau proveniți din 
alte zone. 
“Multă lume se retrage din Târgu Mureş în 
localitățile limitrofe, pentru că e mai puțin beton. 
Mai mult, noi încercăm să impunem să nu fie 
terenuri de 250 mp înghesuite pentru o casă, ci 
de 500-600 mp, să fie zone frumoase pentru că 
de aceea te-ai mutat de la oraş în mediul rural 
ca să ai mai mult spațiu”, consideră primarul 
Sófalvi Sándor Szabolcs. 

Digitalizare la Urbanism 

În afară de avantajele deja enumerate, Primăria 
comunei Sângeorgiu de Mureş vine în sprijinul 
cetățenilor şi al dezvoltatorilor/investitorilor prin 

digitalizarea serviciilor în domeniul urbanismului 
şi amenajării teritoriului. În prezent, serviciile 
oferite de către Biroul de Urbanism sunt în 
proces de digitalizare, prin implementarea unui 
soft dedicat. 
“Fiind o comună dinamică, în dezvoltare, 
am trecut de 11.000 de locuitori, cu mulți 
investitori şi potențiali investitori, evident că 
orice investiție necesită o rapiditate în ceea 
ce înseamnă serviciile prestate de primărie. În 
primul rând, pentru un investitor este un mare 
sprijin dacă obține cât de repede e posibil o 
informație de bază, oferită printr-un certificat 
de urbanism, pentru că e important să ştie ce, 
unde, cum poate construi, apoi de ce avize are 
nevoie, cum se emite autorizația de construire 
şi altele. În această idee, zilele acestea 
implementăm un soft la Biroul de Urbanism 
prin care se poate trimite foarte uşor prin email 
orice solicitare, orice documentație, iar softul 
va ajuta angajații să bifeze foarte repede de 
ce e nevoie şi să trimită un răspuns automat. 
Persoana solicitantă nu va putea înainta în 
aplicație dacă, de exemplu, la eliberarea unei 
autorizații de construire nu sunt îndeplinite toate 
condițiile impuse prin certificatul de urbanism”, 
explică edilul comunei mureşene. 
Învățarea softului va presupune un exercițiu de o 
lună sau două, însă ajută şi din punct de vedere 
juridic, şi din punct de vedere tehnic, şi din 
punct de vedere al timpului. În plus, programul 
oferă şi alte funcționalități, spre exemplu te 
atenționează când expiră o autorizație de 
construire sau un certificat de urbanism. 

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Sófalvi Sándor Szabolcs

Cartiere în dezvoltare, în apropiere de Târgu Mureș
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Necesitatea implementării acestui program 
este generată, cum lesne se poate înțelege, 
de ritmul accelerat de dezvoltare a localității, 
care înseamnă procesarea unui volum mare de 
solicitări zilnic, “de 2-3 ori pe zi mi se schimbă 
mapa”, după cum mărturiseşte edilul Sófalvi. 
În ciuda volumului mare de muncă, Biroul de 
Urbanism reuşeşte să emită un certificat de 
urbanism în 10-20 zile, ținând cont că acesta 
ajunge la avizat şi la Consiliul Județean Mureş. 
“După ce a obținut avizele, a fost întocmit 
proiectul tehnic, iar beneficiarul vine efectiv 
pentru autorizația de construire, durează între 
5 şi 15 zile până o va obține”, adaugă acesta. 
De asemenea, când vine vorba de termene, e 
de menționat că în Sângeorgiu de Mureş sunt 
câteva restricții de construire. Prima, pe o rază 
de 2,5 km în jurul poligonului de tragere, iar 
oricine vrea să construiască trebuie să ceară 
aviz de la Ministerul Apărării Naționale, de la 
Bucureşti, iar comisia se întruneşte doar o dată 
pe lună, astfel că din start acel aviz te ține pe loc 
1-2 luni, iar în al doilea rând sunt avizele de la 
Ministerul Culturii pentru construcțiile amplasate 
în zona de protecție a monumentelor istorice, 
ceea ce înseamnă iarăşi întârzieri în eliberarea 
unor documente. Soluția ar fi ca aceste ministere 
să aibă un birou în județ, pentru ca procedura 
să se deruleze mai rapid, consideră primarul 
comunei Sângeorgiu de Mureş. 

Lucrări edilitare pentru 
asigurarea utilităților

Aminteam la început că administrația publică 
locală îi sprijină pe investitori/dezvoltatori 
imobiliari prin extinderea rețelelor de apă şi 
canalizare, în concordanță cu strategia de 
dezvoltare a localității, iar acest program de 
dezvoltare de utilități a fost deja reluat din a 
doua jumătate a lunii martie. 
Comuna Sângeorgiu de Mureş numără peste 

130 de străzi, dintre care 70% sunt modernizate. 
În prezent se lucrează pe mai multe străzi din 
comună, iar dacă ar fi să amintim o lucrare 
mare care se desfăşoară în această perioadă 
este cea de pe strada Tofalău, cea mai lungă 
şosea din Sângeorgiu. 
“Delgaz Grid a înlocuit conducta veche cu una 
nouă, s-au făcut branşamentele, s-au montat 
contoarele şi mai au de făcut câteva cuplaje. 
Vestea bună este că după ce se încheie aceste 
lucrări, în 2-3 săptămâni începe modernizarea 
totală a străzii, va fi asfaltată, vor fi realizate 
trotuare şi pistă de biclişti. Pista de biciclişti va 
începe de pe malul râului Mureş, va trece pe strada 
Tofalău şi va continua până în satul aparținător 
Cotuş, sat în care vom finaliza şi un proiect de 
alimentare cu apă”, adaugă primarul Sófalvi. 
De asemenea, în Sângeorgiu de Mureş este 
în derulare un proiect privind modernizarea 
iluminatului public, lămpile actuale urmând să 
fie înlocuite cu becuri LED. Un element important 

este faptul că acest proiect are şi o componentă 
smart, în sensul că iluminatul public nu doar 
că va fi mai eficient, generând un consum mai 
mic de energie electrică şi, implicit, costuri mai 
reduse pentru administrația publică locală, dar 
va funcționa cu intensitate mai mică pe timpul 
nopții, atunci când nu există circulație, iar atunci 
când va apărea o persoană sau un vehicul va 
creşte intensitatea luminoasă în acea zonă. 

Cadastrare 
până la finalul anului 
În final, e de amintit că până la sfârşitul anului, 
în comună va fi încheiată cadastrarea gratuită a 
terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul 
localității, ceea ce va fi de ajutor atât locuitorilor, 
cât şi potențialilor dezvoltatori/investitori. 
“Am câştigat proiectul “Cadastru funciar 
general a comunei”. Am fost printre primele 

comune care au câştigat acest proiect, iar 
anul trecut, angajații firmei din Bucureşti care 
a câştigat licitația şi a fost contractată de către 
Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară au început să strângă informațiile 
de la oameni şi să facă măsurători. Pentru o 
perioadă această activitate a fost întreruptă, 
dar acum, din luna aprilie se va relua şi sperăm 
ca până în luna iunie va fi finalizată. Apoi, timp 
de două luni va fi expus rezultatul lucrărilor şi 
fiecare locuitor al comunei, proprietar de teren 
intravilan şi extravilan, îl va putea consulta şi 
verifica. Până la sfârşitul anului va fi finalizată 
toată procedura de întabulare a terenurilor, 
ceea ce este un lucru minunat pentru că 
mii de persoane nu şi-au întabulat terenul, 
deoarece nu era clară situația juridică, fizică, 
ori nu aveau bani”, conchide primarul Sófalvi 
Sándor Szabolcs. 

Ligia VORO

Teren de fotbal pe strada Gării

70% din infrastructura rutieră este modernizată

Delgaz Grid, la final de proiect pe strada TofalăuLucrări pentru introducerea utilităților
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Corunca, dezvoltare consistentă 
a segmentului rezidențial 
Comunca Corunca, situată la ieșirea din Târgu Mureș spre Sighișoara se înscrie în rândul localităților 
limitrofe municipiului cu o amplă dezvoltare a segmentului rezidențial. Primarul localității, Takács 
Szabolcs István, face o radiografie a evoluției comunei și a celor mai importante proiecte menite 
să sprijine dezvoltarea acesteia.

Rep.: Cum a evoluat segmentul rezidențial 
în comuna Corunca?
Takács Szabolcs István: Segmentul rezidențial 
din comuna Corunca a cunoscut o dezvoltare 
rapidă în ultimii 10-15 ani, datorită avantajelor 
care decurg din aşezarea sa în imediata 
vecinătate a reşedinței de județ şi infrastructurii 
tehnico-edilitare dezvoltate. 
Dacă ne uităm pe evidența de la Biroul de 
taxe şi impozite a primăriei, putem constata 

că în 3 ani s-au construit peste 70 de imobile 
cu destinație rezidențială, care sunt declarate 
de către persoane fizice. Astfel, în 2018 erau 
declarate 1644, în 2019 numărul imobilelor cu 
destinație rezidențială era 1659, iar până în 
februarie 2021 acest indicator a crescut la 1717.

Rep: Cum sprijină Primăria Corunca 
dezvoltarea acestui segment? 
Takács Szabolcs István: După o perioadă 

de timp în care activitatea Serviciului de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din 
cadrul Primăriei Corunca a fost preluată de 
către Consiliul Județean Mureş, acesta şi-a 
reînceput activitatea în luna septembrie a anului 
2019, în prezent existând doi angajați ai acestui 
departament.
Toate documentațiile de urbanism, depuse în 
scopul emiterii certificatelor de urbanism şi a 
autorizațiilor de construire, se eliberează pe 
baza avizului structurii de specialitate din cadrul 
Consiliului Județean Mureş, existând o directă 
şi bună colaborare între cele două instituții. 
În decursul anului precedent, s-au înregistrat 
321 certificate de urbanism şi 77 autorizații de 
construire eliberate de către Primăria Corunca. 
În pofida volumului mare de muncă pe care îl 
implică această activitate, Serviciul de Urbanism 
şi Amenajarea Teritoriului oferă promptitudine în 
vederea întocmirii şi emiterii documentațiilor de 
urbanism, respectiv în soluționarea problemelor 
specifice cu care se confruntă investitorii, 
acordând sprijinul necesar în realizarea cu 
succes a proiectelor de dezvoltare.
Astfel, s-a creat o bună colaborare între 
investitorii imobiliari şi personalul Serviciului 
de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din 
cadrul Primăriei Corunca. 

Rep: Ce noutăți aveți pentru perioada 
următoare?
Takács Szabolcs István: Noi proiecte se află 
deja în diferite stadii de dezvoltare. 
Unul dintre acestea presupune construirea unui 
ansamblu de locuințe individuale şi colective 
mici, comerț şi prestări servicii, aprobat printr-un 
Plan Urbanistic Zonal (PUZ). Amplasamentul 

este situat în intravilanul localității Corunca, 
în vecinătatea unui nod important de circulație 
format din centura de est a municipiului Târgu-
Mureş, suprapusă cu artera principală a 
localității Corunca, ce intersectează prelungirea 
Căii Sighişoara, arteră importantă a municipiului 
Târgu-Mureş.
Proiectul propune mobilarea parcelei studiate cu 
funcțiuni adaptate specificului amplasamentului. 
Pe porțiunea adiacentă drumului național DN13 
se propun funcțiuni comerciale şi de prestări 
servicii (construire magazin „Penny Market”. 
În zona mediană şi în cea adiacentă străzii de 
pe latura de sud - vest se propun locuințe mici 
în regim individual şi colectiv, cu regim maxim 
de înălțime D+P+2 (duplex).
Zona reglementată are toate beneficiile proximității 
localității Corunca şi a municipiului Târgu-Mureş: 
accesibilitate şi conectivitate. Totodată, zona 
respectivă beneficiază de o echipare tehnico-
edilitară completă, care urmează a fi utilizată 
pentru viabilizarea acestui amplasament.
Un alt proiect semnificativ pentru Comuna 
Corunca constă în construirea unui spațiu 
comercial, amplasament situat în intravilanul 
localității Corunca, în zona centrală a acesteia, 
cu acces direct din str. Principală. Proiectul 
presupune construirea unui magazin „PALAS 
MARKET”, care va beneficia de toate instalațiile 
necesare funcționării obiectivului: instalații 
sanitare, instalații electrice, instalații de 
încălzire, fiind prevăzută şi o parcare auto.
De asemenea, diferite Planuri Urbanistice 
Zonale (PUZ) se află în curs de elaborare, 
contribuind la dezvoltarea Comunei Corunca.
Astfel, se poate observa o extindere a proiectelor 
de dezvoltare a investitorilor imobiliari.

Nr. Denumire investiție, lucrări sau servicii

1 Implementarea Programului Național de Cadastru şi Carte Funciară

2
Asigurarea conexiunii la internet gratuit în zonele publice din Corunca şi Bozeni prin 
proiectul WIFI4EU 

3 Alimentare cu apă şi canalizare menajeră în satul Bozeni, com. Corunca, jud. Mureş

4 Reactualizare PUG

5 Asfaltare str. Vale, str. Narciselor, str. Nr. 19 loc. Corunca

6 Amenajare teren de sport multifuncțional în localitatea Bozeni, comuna Corunca

7 Construire trotuare str. Sighişoarei E60

8
Lărgire parte carosabilă, construire trotuar şi canalizare pluvială pe str. Substejeriş, 
loc. Corunca

9 Reparații capitale la aripa estică a căminului cultural din localitatea Corunca, jud. Mureş

10
Betonare şanțuri de scurgere în zona Vațman, str. Castelului, str. Salcâmii şi  
str. Pârâului, comuna Corunca, jud. Mureş

11
Amenajarea zonei centrale a localității Corunca, jud. Mureş împreună cu studiu de 
soluție privind introducerea în subteran a rețelelor electrice de comunicații şi iluminat 
public în zona centrală a localității Corunca

12
Modernizarea drumului vicinal Corunca-Păsăreni km 0+000-4+090 Comuna 
Corunca, jud. Mureş

13 Modernizarea unor străzi din Comuna Corunca, jud. Mureş

14 Asfaltare str. Păşunii loc. Corunca, jud. Mureş

15 Extindere rețea de apă şi canalizare str. Nr. 13 (Zona Vațman)

16 Extindere rețea de apă şi canalizare str. Nr. 18 (Zona Vațman)

17
Studiu de fezabilitate privind modernizarea şi reabilitarea rețelei de apă şi canalizare 
în zona Substejeriş, între Pensiunea Alesia şi reprezentanța TOYOTA, în localitatea 
Corunca, jud. Mureş 

18
Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public prin sistem de telegestiune şi 
corpuri de iluminat cu LED în localitatea Corunca, jud. Mureş
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La Sovata continuă investițiile în infrastructură
Început acum mai bine de 15 ani, proiectul de modernizarea a orașului Sovata a transformat localitatea mureșeană într-o zonă 
extrem de atractivă. Primarul orașului, Fülöp László Zsolt, consideră că o infrastructură solidă, punctată permanent de noi investiții 
și dublată de activități economice consistente, reprezintă cheia dezvoltării unei comunități. 

Sovata este unul dintre oraşele care pot fi date 
ca exemplu pozitiv de atragere a fondurilor 
europene, dar şi a altor tipuri de fonduri, menite 
să contribuie la dezvoltarea infrastructurii. 
În ultimii ani au fost efectuate numeroase lucrări 
de reabilitare de drumuri, locuri de parcare, alei 
pietonale şi spații de agrement. 
În acelaşi timp, pentru a sprijini investițiile 
imobiliare, municipalitatea din Sovata, 
prin direcțiile de specialitate din cadrul 
primăriei, asigură un flux optim de eliberare 
a documentelor necesare.   

Modernizare de străzi, 
rețele de apă și iluminat
Edilul şef al oraşului, Fülöp László Zsolt a făcut 
o trecere în revistă a principalelor investiții 
efectuate în ultimii ani în Sovata: ”La capitolul 
lucrări de asfaltare efectuate, până în 2020,   
din fonduri europene, avem 10 străzi în cadrul 
proiectului câştigat în 2018 -”Modernizare străzi 
urbane în Oraşul Sovata”- care este derulat prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020. 
Prin acest proiect vor fi modernizate în total 
13 străzi din stațiunea Sovata, cu o lungime 
totală de 5,430 km. Valoarea proiectului 

este de 9,3 milioane de lei, iar data finalizării 
proiectului este 30.09.2021. Din fonduri proprii 
am reabilitat 3 străzi (strada Ciocârliei, strada 
Câmpul Sărat şi strada Vânătorilor) şi continuăm 
acest demers şi anul acesta. Sunt încă 24 de 
km de drum intravilan care trebuie asfaltați, 
iar recent am terminat studiul de fezabilitate 
în acest sens. 
La capitolul apă, canalizare, în anul 2020 
am reuşit să introducem rețelele de apă şi 
canalizare pe două străzi aflate în centrul 

oraşului. Totodată, ca o completare la rețeaua 
de apă şi canalizare în intravilan, unde nu am 
avut sau unde este nevoie de o schimbare, 
executăm un studiu de fezabilitate cu scopul 
de a-l include în strategia de dezvoltare a 
oraşului. Astfel, încercăm să facem un concept 
al localității noastre, pentru a putea atrage 
fonduri, ori de la Ministerul Dezvoltării, ori din 
Fonduri Europene. Ideea este să fie inclusă şi 
dezvoltarea oraşului şi să existe o infrastructura 
aferentă pentru dezvoltare.”

Conform spuselor primarului Fülöp László Zsolt, 
din procesul de dezvoltare a infrastructurii nu au 
lipsit nici investițiile în iluminat public, reabilitare 
de trotuare, amenajare de locuri de parcare. 
Aici ar fi de amintit executarea proiectului 
legat de modernizarea iluminatului public 
în Stațiunea Sovata, pe tronsonul cuprins 
între strada Vulturului şi strada Bradului, pe 
strada Trandafirilor, respectiv schimbarea 
stâlpilor din beton cu stâlpi ornamentali, cu 
alimentarea surselor de lumină realizată cu 
cabluri noi amplasate subteran. Lucrarea a fost 
realizată concomitent cu lucrări de reabilitare 
a trotuarelor/carosabilului, astfel evitându-se 
situația desfacerilor/refacerilor repetate a 
părții carosabile şi trotuarelor. Proiectul a fost 
executat din fonduri proprii, suma fiind alocată 
din bugetul local, per total cca 1.500.000 de lei. 
Amenajarea locului de parcare în stațiune şi a 
unor trotuare, în paralel cu drumul național, pe 
strada Praidului, au fost, de asemenea, lucrări 
efectuate pentru îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere şi pietonale.
Legat de dezvoltarea segmentului rezidențial, 
dat fiind specificul oraşului Sovata, majoritatea 
investițiilor imobiliare merg în direcția construirii 
de cabane de vacanță, pensiuni şi hoteluri: ”Fiind 
un oraş stațiune, principalele investiții din zona 
imobiliară vizează ridicarea de case de vacanță, 
pensiuni şi hoteluri. Noi, ca municipalitate, ne 
străduim să asigurăm cadrul legal optim pentru 
ca aceste investiții să se deruleze cât mai bine. 
Fiecare investiție contribuie într-o anumită 
măsură la dezvoltarea oraşului”, a mai spus 
primarul Fülöp László Zsolt.

Număr de autorizații de construcție 
eliberate în anul 2020: 
• două hoteluri (unul de 5*)
• un Centru Spa (Hotel Teleki)
• trei centre comerciale
• un centru de agrement (pentru locuitorii oraşului)
• o piață de zi 
• 26 de autorizații pentru alte construcții (case de locuit, pensiuni, 
case de vacanță)

Proiecte mari realizate în anul 2020, 
investiții majore private:
• Ursina Ensana Health Spa Hotel, 3*

Număr de autorizații de construcție 
eliberate în anul 2019:
• O casă mortuară
• 32 de autorizații pentru alte construcții (case de locuit, pensiuni, 
case de vacanță)
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Evoluția vânzărilor de imobile 
Numărul vânzărilor de imobile, în creștere în luna martie față de luna februarie 2021, în județul Mureș.
Numărul de ipoteci în scădere față de luna precedentă.
Numărul de vânzări de apartamente și de terenuri din intravilan și extravilan, în creștere față de luna februarie.
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și terenuri în Mureș
În județul Mureș, în martie 2021, au fost 
vândute în total 1370 imobile (terenuri cu sau 
fără construcții, apartamente și spații cu altă 
destinație), cu 574 mai multe față de luna 
februarie (796).
Numărul imobilelor care au făcut obiectul 
contractelor de vânzare, la nivelul județului 
Mureş, în martie 2021, este cu 24 mai mic 
față de perioada similară a anului trecut 
(1394 în martie 2020). 
Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din 
județul Mureş cu cele mai multe vânzări de 
imobile, în martie 2021, sunt în următoarele: 1. 
Târgu Mureş (612), 2. Reghin (77), 3. Sâncraiu 
de Mureş (74),  4. Luduş (45), 5. Pănet (30) şi 
6. Sângeorgiu de Mureş (30).
Numărul ipotecilor înscrise în cartea 
funciară, în martie 2021, a fost de 235, cu 
43 mai puține față de februarie 2021. 
Topul localităților în funcție de numărul de 
ipoteci înscrise în cartea funciară în județul 
Mureş, în cursul lunii martie 2021, este: 1. 
Târgu Mureş (125), 2. Reghin (28), 3. Sâncraiu 
de Mureş (25), 4. Luduş (13), 5. Sighişoara (9) 
şi 6. Târnăveni (7).
Numărul terenurilor cu sau fără construcții 
din intravilan vândute, în județul Mureș, în 
martie 2021, este de 799 terenuri, față de 459 
terenuri din intravilan vândute în februarie 2021. 
Cele mai multe terenuri din intravilan (cu sau 
fără construcții) s-au vândut, în martie 2021, 
în următoarele UAT-uri (Top 5): 1. Târgu Mureş 
(285), 2. Sâncraiu de Mureş (68), 3. Reghin (44), 
4. Livezeni (25) şi 5. Sângeorgiu de Mureş (25).
Numărul terenurilor agricole din extravilan 
vândute, în martie 2021, este de 140, cu 45 

mai multe față de cele 95 terenuri agricole 
vândute în februarie 2021. 
Cele mai multe terenuri agricole din extravilan 
s-au vândut, în martie 2021, în următoarele (UAT-
uri): 1. Pănet (26), 2. Ceuaşu de Câmpie (10), 3. 
Sărmaşu (9), 4. Sântana de Mureş (8), 4. Cristeşti 
(6), 5. Miercurea Nirajului (6) şi 6. Crăciuneşti (5). 

Numărul unităților individuale (U.I.) vândute 
(apartamente și spații cu altă destinație, 
din construcțiile tip condominiu), în județul 
Mureș, în martie 2021, este de 423 U.I. față 
de 229 U.I. vândute în februarie 2021. 
Cele mai multe unități individuale (apartamente) 
s-au vândut, în martie 2021, în următoarele 

UAT-uri) (Top 5): 1. Târgu Mureş (324), 2. 
Reghin (32), 3. Luduş (19), 4. Târnăveni (19) 
şi 5. Sighişoara (12). 

DIRECTOR OCPI Mureș,
Vasile - Marcel GRIGORE
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Aproape totul despre Programul ”Noua Casă”
În 2020, Programul ”Prima Casă” a trecut 
printr-o serie de modificări. Tehnic, nici nu 
mai vorbim de ”Prima Casă”, ci de ”Noua 
Casă”, după ce Guvernul a adus modificări 
de substanță programului. Pentru că zilele 
acestea au fost stabilite toate detaliile, 
inclusiv bugetul, cei interesați se pot înscrie 
deja în Programul ”Noua Casă”, potrivit unui 
comunicat recent al Fondului Național de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 
Mici și Mijlocii (FNGCIMM), entitate care a 
pus la dispoziție și un ghid oficial pentru 
accesarea creditelor.

Sandu TUDOR

Valoarea și dobânda creditelor
”Noua Casă 2021” se acordă în lei, pentru achiziția unei 
singure locuințe, iar valoarea maximă a creditului pe care 
îl poți accesa este de:

66.500 de euro - pentru locuințe a căror preț este de maxim 
70.000 de euro, avansul solicitat fiind de 5%.

119.000 de euro - pentru locuințe a căror preț este de maxim 
140.000 de euro, în acest caz avansul solicitat este de 15%.

Dobânda: este variabilă, calculată în funcție de Indicele de 
referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) la 
care se adaugă o marjă fixă de maxim 2%.

Cine poate aplica

Dacă doriți să aplicați pentru un credit ”Noua Casă”, trebuie 
să vă încadrați în una dintre cele două situații:

- Fie nu dețineți în proprietate exclusivă sau împreună cu 
soțul/soția nicio locuință, indiferent de modul în care a fost 
dobândită;

- Fie dețineți în proprietate cel mult o locuință, cu o suprafață 
utilă mai mică de 50 de metri pătrați, dar care nu a fost 
achiziționată prin Programul ”Prima Casă”.

În acest sens va trebui să dați o declarație pe propria 
răspundere.

Accesând Programul, veți avea calitatea de împrumutat în 
raport cu finanțatorul şi va trebui să dispuneți de avansul 
minim obligatoriu pentru locuința pe care o doriți şi de o 
sumă ce va fi blocată într-un depozit colateral, constituit 
ca garanție pentru acordarea creditului, blocat până la 
rambursarea integrală a creditului şi nepurtător de dobândă. 
Suma va reprezenta echivalentul a trei rate de dobândă.

Programul nu are limită de vârstă şi poate fi accesat fie 
singur, fie împreună cu partenerul de viață, dacă îndepliniți 
amândoi criteriile de eligibilitate ale Programului.

Dacă unul dintre soți este sau a fost beneficiar al Programului, 
cu consultanță din partea băncii, există posibilitatea de a 
accesa creditul ”Noua Casă” doar soțul care îndeplineşte 
condiția legată de accesarea unei singure locuințe în cadrul 
Programului şi care va avea calitatea de împrumutat, celălalt 
având doar calitatea de garant/ coplătitor.

Garantul, persoana fizică, soț/ soție al/ a beneficiarului, este 
parte semnatară a contractului de garantare, are calitatea de 
co/ proprietar al locuinței achiziționate în cadrul Programului, 
îşi asumă toate obligațiile şi beneficiază de aceleaşi drepturi 
ca şi beneficiarul.

Beneficiarii Programului vor trebui să îndeplinească în plus 
şi condițiile de eligibilitate cerute de banca cu care au decis 
să lucreze.

Garanții, asigurări, durată
Asigurarea obligatorie a locuinţelor (PAD) şi Asigurarea 
facultativă a imobilului, cesionate în favoarea Statului, 
reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice şi a băncii, 
pe toată perioada de creditare.
Durata: maxim 30 de ani.
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Mai multe despre 
locuința pe care o puteți 
cumpăra și la ce preț
Programul ”Noua Casă” diferențiază 
locuințele în funcție de preț în contextul 
cerințelor legate de categoria locuinței, 
avansul minim obligatoriu şi procentul 
maxim de garantare astfel:

- Cu un preț de maxim 70.000 de euro - 
majoritatea locuințelor achiziționate prin 
Program, noi, vechi sau consolidate. Pentru 
acestea avansul minim obligatoriu este de 5% 
iar procentul maxim de garantare de 50%.

- Cu un preț cuprins între 70.001 de euro - 
140.000 de euro - locuințe NOI, inclusiv cele 
construite prin programele ANL, pentru care 
documentele de recepție la terminarea lucrărilor 
de construcții s-au semnat cu cel mult 5 ani 
înainte de data solicitării creditului garantat.

Pentru acestea avansul minim obligatoriu 
este de 15% iar procentul maxim de 
garantare de 60%.

Programul permite şi achiziționarea unor 
proprietăți cu valori ce depăşesc 70.000/ 
140.000 de euro cu condiția achitării 
diferenței din surse proprii.

Chiar dacă imobilul nu este finalizat, sau nu 
v-ați hotărât asupra locuinței pe care doriți 
să o cumpărați, puteți utiliza creditul ”Noua 
Casă” optând pentru o Promisiune unilaterală 
de creditare, emisă de bancă, completată de o 
promisiune de garantare emisă de FNGCIMM. 
Valabilitatea maximă a promisiunilor de 
creditare/ garantare este de 18 luni.

Bănci partenere:
• Banca Românească;
• Banca Transilvania;
• BCR;
• BRD GSG;
• CEC Bank;
• First Bank;
• Garanti Bank;
• ING Bank;
• Intesa Sanpaolo Bank;
• OTP Bank;
• Raiffeisen Bank;
• Unicredit Bank;
• Vista Bank;
• Alpha Bank.

Ce este de făcut după 
ce ați găsit locuința

Asigurați-vă că dispuneți de avansul minim 
obligatoriu şi depozitul colateral solicitat. 
Aveți în vedere şi alte cheltuieli generate 
de cumpărarea casei (taxe notariale s.a).

Alegeți banca cu care veți lucra şi pregătăți 
actele solicitate de bancă pentru dosarul 
de credit.

Banca va analiza documentația de credit 
şi după aprobarea finanțării va transmite 
către FNGCIMM solicitarea/ promisiunea 
de garantare prin intermediul unei aplicații 
web, ataşând în aplicație următoarele 
documente:

- Promisiunea de garantare dacă este 
cazul;

- Documentul de identitate al beneficiarului/
beneficiarilor şi al soțului/ soției, dacă 
este/ sunt căsătorit/ căsătoriți, în copie 
certificată;

- Declarația pe propria răspundere a 
beneficiarului;

- Antecontractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sau sub semnătură privată 
cu data certă;

- Extras de carte funciară privind locuința 
ce urmează să fie achiziționată din 
finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte 
de data solicitării de garantare;

- Certificatul de eficiență energetică pentru 
una dintre clasele A, B sau C;

- În cazul acordării unei promisiuni de 
garantare se ataşează şi promisiunea 
unilaterală de creditare;

- În cazul achiziționarii unui imobil 
care a mai facut obiectul unei finanțări 
garantate în cadrul Programului, pentru 
care interdicția de înstrăinare a expirat, se 
ataşează şi acordul emis de MFP pentru 
înstrăinarea locuinței achiziționate din 
cadrul Programului şi pentru ridicarea 
temporară a interdicției de grevare cu 
sarcini a locuinței achiziționate de către 
vânzător.

FNGCIMM analizează dosarul şi, dacă 
este corect şi complet, transmite băncii 
aprobarea prin intermediul aceleiaşi 
aplicații web iar beneficiarul va semna 
contractul de credit şi contractul de 
vânzare - cumpărare.

Prin această aplicație şi tu poți urmări unde 
se află dosarul- dacă este la Bancă sau 
la Fond şi în ce stadiu este. https://www.
fngcimm.ro/informatii-solicitari-garantii-
prima-casa.

În cazul în care documentația trimisă de 
bancă la FNGCIMM în vederea garantării 
are nevoie de completări sau corecții, 
dosarul va fi returnat la bancă în starea 
”Invalidat”.

Această stare nu reprezintă o respingere 
a dosarului ci o solicitare de completare 
sau remediere a unor erori. Deci, dacă vă 
aflați într-o asemenea situație, puteți afla 
motivele exacte în cazul dumneavoastră 
luând legătura cu consilierul bancar.

Este foarte important ca dosarele să fie 
transmise complet şi corect întocmite, 
pentru a evita retrimiterea la bancă şi apoi 
reluarea analizei.

Durata aprobării dosarului depinde foarte 
mult de cât de bine este pregătit dosarul!

Cât vă costă
Pentru a afla costurile exacte ale unui credit 
”Noua Casă” este necesar să solicitați informații 
băncii dar trebuie să fiți pregătit financiar pentru 
a acoperi următoarele:

Avansul minim obligatoriu: 5% dacă locuința nu 
depăşeşte 70.000 de euro sau 15% dacă are 
un preț cuprins între 70.001 - 140.000 de euro, 
calculat în lei la cursul valutar din ziua analizei.

Depozitul colateral - reprezentând contrava-
loarea a trei rate de dobândă, constituit pentru 

garantarea dobânzii.

Dobânda - IRCC + maxim 2% (IRCC = Indice 
de Referință pentru Creditele Consumatorilor).

Comisionul anual de garantare către FNGCIMM 
- 0,3% - stabilit anual de MFP şi calculat la 
sold. Pentru locuințele de până în 70.000 de 
euro, comisionul se aplică la 50% din soldul 
creditului, iar pentru cele ce trec de 70.000 
de euro, comisionul se aplică la 60% din soldul 
creditului.

Alte costuri: prima de asigurare a imobilului, 
taxele notariale pentru cumpărarea locuinței.

Pentru închirierea unui imobil achiziționat prin Programul ”Noua Casă” 
trebuie să obțineți în primul rând acordul băncii finanțatoare.
Ulterior, veți solicita în scris acordul Ministerului Finanțelor Publice - Direcția 
Generală de Trezorerie şi Datorie Publică, la care veți ataşa acordul băncii.
Aceste două acorduri vă vor fi solicitate atunci când veți înregistra contractul 
de închiriere la administrația financiară de care aparțineți.
Pentru modificarea compartimentării, deschiderea unui sediu de firmă sau 
înstrăinarea locuinței achiziționate de peste 5 ani trebuie să vă adresați direct 
băncii şi Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală de Trezorerie 
şi Datorie Publică.
După rambursarea integrală a creditului garantat, trebuie să obțineți acordul 
de radiere a ipotecii. Va trebui să vă adresați băncii finanțatoare care va 
trimite la FNGCIMM următoarele documente: solicitare de radiere, extras 
de cont de credit, declarația privind identitatea beneficiarului real - în cazul 
tranzacțiilor mai mari de 15.000 de euro, copia contractului de garantare, 
copia extrasului de Carte funciară pentru informare, alte documente (CI 
pentru beneficiarii căsătoriți, divorțați, moştenitori etc.), după caz.
FNGCIMM va emite acordul de radiere şi îl va transmite băncii întrun singur 
exemplar original. Eliberarea acordului se face cu respectarea termenului 
legal pentru soluționarea petițiilor, respectiv acela de 30 de zile de la data 

înregistrării solicitării de eliberare a acordului.
În caz de divorț, pentru încheierea documentelor de partaj este necesar 
numai acordul băncii, exprimat în nume şi cont propriu şi în numele şi contul 
statului, pentru preluarea de către unul dintre soți a finanțării garantate şi 
a dreptului de proprietate asupra locuinței/ locuinței viitoare, ca efect al 
partajului, în condițiile legii.
Ulterior, Finanțatorul va transmite la FNGCIMM, pentru încheierea actului adițional 
la contractul de garantare, solicitarea de modificare şi documentele justificative 
(documentele de partaj, certificat de divorț, act adițional la contractul de credit, CI).
Dacă ați dori să vindeți locuința înaintea expirării perioadei de interdicție, de 
5 ani de la data contractării creditului, legislația incidentă Programului ”Noua 
Casă” prevede posibilitatea înstrăinării imobilului în următoarele cazuri:
a) Rambursarea integrală, anticipată sau la termen a creditului, cu acord 
de radiere emis de FNGCIMM, la solicitarea scrisă a băncii.
b) Preluarea creditului de către o persoană eligibilă în cadrul Programului. 
Ulterior, la solicitarea scrisă a băncii, FNGCIMM va emite un act adițional. 
În cazul preluării contractului de finanțare, banca îşi dă acordul, atât în 
nume propriu, cât şi în numele Statului roman pentru preluarea finanțării 
şi a dreptului de proprietate.
FNGCIMM nu este mandatat să emită acorduri de înstrăinare.

Ce ar mai trebui să știți după ce ați achiziționat locuința?

Principalele motive pentru 
care se invalidează dosarele
Cele mai frecvente motive de invalidare sunt 
legate de: 

- Lipsa documentelor obligatorii (o listă a acestora 
o găsiți pe www.fngcimm.ro);

- Documente expirate sau ilizibile;

- Informații completate greşit în aplicație etc.

Atunci când un dosar este invalidat, FNGCIMM 
completează în aplicația web ”Noua Casă” 
motivele invalidării pentru a fi văzute de 
consilierul de credit din bancă şi a putea fi operate 
completările/ corecțiile.



mureșul rezidențial
27.04.202141

Rate 
lunare 
egale

+ +

Soluția completă 
de încălzire 
de la A la Z

Alege E.ON Life Plus și ai tot 
confortul pe care ți-l dorești acasă: 

E.ON Life Plus 

centrală termică și radiatoare
proiectarea și realizarea instalației 
de gaze naturale
500 lei reducere pe factură

0800 800 811
eon.ro


