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Green Residence - Starea de bine la bloc  
prinde contur și proporții

Sepsi László, detalii despre Lavandei 
Residence și Unirii Green Park II

Noutăți despre proiectul rezidențial  
Concept 9

Maurer Residence Târgu Mureș. 1 vis, 3 ani 
și 1.000 de apartamente vândute
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Se menține 
tendința de 
creștere a pieței 
rezidențiale din 
Târgu Mureș 
Analiză 
FAYORA 
IMOBILIARE

Bastion Luxury Residence.
Descoperă locul unde Stilul prinde Viață

Primer Electro. Specialiști  
în prelucrarea sticlei, de 25 de ani.
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Creație, inovare, 
surprize plăcute

Nu sunt cuvinte mari, sunt realitatea de zi cu zi, 
din proiectul Green Residence. Sunt preocupări 
ale unui dezvoltator cu adevărat responsabil, 
care se oglindesc în facilități reale, vizibile și 
cât se poate de utile pentru locatarii rezidenței. 
Și ce poate fi mai atractiv la o locuință, decât 
spațiul și lumina din belșug? Dezvoltatorul a 
mizat pe acest mix, astfel că a proiectat atât 
imobilele, cât și apartamentele componente, 
având în vedere crearea de spații generoase, 
fluide și „inundate” de lumină naturală, iar la 
final a adăugat și terasele spațioase multi-
funcționale, pentru a aduce stilul de locuit cu 
adevărat în actualitate, în contemporan. 
În același timp, Fomco Imobiliare a fost și printre 
primii dezvoltatori care a ales o abordare extrem 
de flexibilă în privința modalității de predare a 
apartamentelor, intuind corect nevoia oamenilor 
de a personaliza fiecare părticică din ambientul 
pe care-l vor numi acasă.  
Tot flexibilitate este cuvântul cheie și în ceea ce 
privește finanțarea achiziției de apartamente. 
La Green Residence, asta se traduce nu doar 

în libertatea de a accesa orice tip de finanțare 
pentru achiziție - credit imobiliar, ipotecar, 
Prima Casă etc., ci și un aport suplimentar 
de consiliere, care să faciliteze procesul, să-l 
facă mai ușor, iar decizia finală să fie ușor 
de luat de cei interesați. Asta se datorează și 
parteneriatului cu mai multe instituții bancare, 
pentru a face tot procesul cât mai confortabil 
pentru toate părțile implicate.
În fine, dacă vorbim de inovare, de lucruri 
făcute un pic altfel, atunci merită amintită și 
orientarea (în proporție ce se apropie de 100%) 
spre furnizori locali - materii prime, forță de 
muncă, instalații, colaboratori externi etc. Asta 
denotă o atitudine corectă, responsabilă și, 
totodată, sustenabilă. 

Următorii pași
Firesc, pe un drum așa de ambițios, urmează 
un nou pas important. Mai exact, demararea 
lucrărilor pentru următoarele două imobile 
care vor fi ridicate în paralel, imobilele K și 
L, ambele în regim P + 10 etaje, cu un total 
de 183 de apartamente, cu 1, 2 și 3 camere. 
Lucrările în curs de autorizare sunt programate 
să înceapă din prima parte a anului 2022 și să 

Starea de bine la bloc prinde contur și proporții
15 imobile, + 1.100 de apartamente, cu parcări interioare și exterioare, pe 
o suprafață desfășurată de + 60.000 de mp. Părea la un moment dat doar 
un vis, o fantezie. Însă visul prinde nu doar contur, ci formă și consistență. 
Un mini-cartier, în mijlocul naturii, dar totuși aproape de toate facilitățile 
urbane. Green Residence, pe numele lui, a evoluat rapid, într-un ritm uimitor, 
astfel că imobilele M și N din proiect sunt vândute în totalitate, 100%, deși 
stadiul de execuție este la 90%. Cei care au contractat însă apartamente în 
cele două imobile trebuie să știe că livrarea va avea loc estimativ conform 
graficului și angajamentului inițial. Astfel, cele 2 imobile se alătură celorlalte 
două deja livrate, care formează acum sufletul comunității Green Residence.
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se deruleze într-un interval de 18 luni. Cele mai 
atractive par să fie în continuare apartamentele 
cu 1 și 2 camere, cu suprafețe utile peste 
medie și compartimentări inteligente. De pildă, 
apartamentele cu 1 cameră pot fi alese în 4 
variante diferite, cu suprafețe utile între 45 
și 52 mp și prețuri de la 53.500 la 56.500 
euro + TVA.
De asemenea, sunt foarte vânate și 
apartamentele cu trei camere, cu bucătărie 
open space, două dormitoare și living spațios 
de 25 mp. S-a ajuns astfel la o configurație cu 
o suprafață utilă de 73,60 mp, la un preț de 
83.000 euro + TVA.
O altă „vedetă” a apartamentelor în preferințele 
clienților sunt cele cu 2 camere, cu terase 
spațioase și luminoase, cu suprafețe utile de 
la 73 la 81 mp. Practic, aici avem de-a face cu 
una dintre cele mai bune oferte de apartamente 
cu 2 camere din oraș, dacă vorbim de raportul 
calitate preț sau prețul per metru pătrat util la 
apartamente noi cu 2 camere.

Cel mai bun raport calitate 
preț. Fără emoții.

Sigur, e o declarație îndrăzneață și poate implică 
și o doză de subiectivism. Însă ea vine cu o serie 
întreagă de argumente. Iar decizia o veți lua 
singuri, cu siguranță. Iată însă „probele”.
1. Elita tâmplăriilor. Cu alte cuvinte, vă veți muta 
nu doar într-o locuință cu geamuri termopane, 
ci într-o locuință cu ferestre cu tâmplărie din 
lemn stratificat, care îmbină calitățile izolatoare 
la cele mai ridicate standarde, cu estetica, un 
aspect plăcut care se încadrează perfect într-un 
proiect denumit totuși Green Residence.
2. Încălzirea în pardoseală. Sigur că nu e o 
invenție recentă, însă rețineți că aceasta este 
o dotare standard, inclusă în prețurile de bază, 
fără vreo altă taxare suplimentară. Ei bine, câte 
proiecte de acest fel cunoașteți?
3. Flexibilitate la compartimentare. Bucătărie 
deschisă pentru un spațiu de zi open space 
aerisit sau poate preferi bucătăria închisă, 
pentru un gătit intensiv? Răspunsul este în 
ambele cazuri da. Pentru că la orice apartament 
poți alege oricare din cele două variante, plus 
alte mici intervenții de compartimentare 

suportate de proiect. Asta înseamnă flexibilitate.
4. Locația. În imobiliare se spune că sunt 
importante 3 lucruri: locația, locația și 
locația. Green Residence are în proximitate 
pădurea, un veritabil plămân verde, natural, 

iar în cealaltă parte una din cele mai bine 
deservite zone urbane din punct de vedere al 
facilităților - magazine, școli, facilități sanitare, 
restaurante etc.   
5. Preț raportat la suprafața utilă. Am lăsat la 
urmă „desertul”, pentru că în definitiv totul se 
reduce și la bani. Iar în cazul Green Residence 
nu avem nicio reținere să spunem că avem de-a 
face cu cel mai bun preț raportat la suprafața 
utilă reală, dar și la calitatea materialelor 
folosite, atât la interior, cât și la spațiile comune 
interioare și exterioare ale imobilelor. 

Rezervări  
& prețuri promoționale

Totul începe cu o vizită în Complexul Green 
Residence, după care există o perioadă de 
rezervare și un timp de gândire de 7 zile. 
În etapa următoare se încheie un contract 
de rezervare și se achită taxa de rezervare. 
Mai departe, în următoarea etapă, se încheie 
un antecontract autentificat la notar și se 
achită un avans minim de 15% din valoarea 
apartamentului. În fine, în etapa finală, când 
se transferă și dreptul de proprietate, se achită 
restul sumei. De reținut e că dezvoltatorul 
nu insistă pe sume mari plătite în avans, ci 
acestea pot fi transferate doar atunci când 
apartamentele sunt livrate.
Cu toate acestea, există totuși discount-uri 
pentru plata în avans. Mai exact, există un 
discount de 5% pentru achitarea prețului integral 
în avans, la momentul semnării antecontractului 

sau de 2,5% la achitarea unui avans de 50% 
din valoarea apartamentului, la același moment 
al antecontractului. Ambele discount-uri se 
aplică până la finalul anului 2021. În fine, mai 
există și un discount personalizat, pentru cei 
care cumpără al doilea apartament în complex.

Termen de finalizare
Dacă ați devenit interesați de această poveste 
imobiliară de succes și doriți să deveniți parte 
din comunitatea Green Residence, trebuie să 
știți că blocurile K și L din această etapă sunt 
estimate să se finalizeze în luna decembrie a 
anului 2022, cu posibilitate de prelungire a 
termenului până în martie 2023. Finisarea, 
predarea și transcrierea finală a apartamentelor 
e programată pentru finalul anului 2023. 

Epilog
Știm, orașul trece printr-o dinamică extrem 
de interesantă de dezvoltare. Sunt numeroase 
proiecte imobiliare noi, abordări diferite, 
susținute de argumente diferite. Parcurgerea 
tuturor necesită o mini-specializare. Concluzia 
de final nu e ușor de formulat așadar, însă ce 
putem să vă sugerăm ca să vă ușurăm munca, 
ar fi să mergeți la o prezentare acasă la Green 
Residence. Biroul lor de interacțiune cu voi e 
amenajat chiar în complex, str. Livezeni Nr. 
34/D. Mai puteți obține informații și pe pagina 
lor oficială la adresa apartamentemures.ro sau 
la telefon 0726.136.653. 
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Ridicat de Sepimob Mureș SRL, antreprenor 
general al proiectului, complexul Lavandei 
Residence cuprinde imobile D+P+2 și D+P+3, 
în jurul cărora vor fi ridicate case, cu o dispunere 
care va asigura confort tuturor locatarilor. 
Complexul este situat în Livezeni, aproape de 
drumul principal, cu acces din drum asfaltat.
Construcția la primul dintre blocurile din cadrul 
proiectului a început în vara acestui an, iar 
acum structura este gata. Finalizarea acestui 
imobil este prevăzută pentru vara anului viitor.
În prima fază a proiectului, vor fi ridicate 
imobilele P+2, care sunt compuse din aparta-
mente cu 1, 2 și 3 camere, amenajate într-un 
stil modern. 
În total vor fi 104 apartamente moderne, cu 
suprafețe utile generos de mari, peste media 
apartamentelor nou construite în ultimii ani.
Între imobilele din cadrul complexului rezidențial 
dezvoltatorul a prevăzut un spațiu generos, 
care să permită amenajarea de parcuri pentru 
relaxare, iar acest lucru este posibil și datorită 
construirii multor locuri de parcare, inclusiv 
subterane. 
La parterul unora dintre imobile vor fi amenajate 
spații comerciale (constructorul a lansat o ofertă 
pentru firme interesate, fiind disponibili în total, 
spre vânzare, 1.300 mp), cu scopul de a spori 

confortul locatarilor dornici să aibă foarte 
aproape magazine cu produse de bază. 
Pentru cumpărături diversificate, locatarii din 
Lavandei Residence vor avea la dispoziție 
Complexul Shopping City Târgu Mureș, aflat la 
doar câteva minute distanță de mers cu mașina. 
”Complexul Lavandei Residence este amplasat 
într-o zonă bună, care oferă liniște, dar și 
acces rapid la zone comerciale. Vom avea mult 
spațiu verde, locuri de joacă pentru copii și 
spații comerciale. În plus, vom sprijini clienții 
care au nevoie de servicii bancare pentru 
achiziționarea imobilului”, susține Sepsi László, 
administratorul firmei Sepimob Mureș SRL, 
antreprenor al proiectului. 
Informații despre Complexul Lavandei Residence 
puteți obține din pagina www.lavandei.ro sau 
la numărul de telefon 0741 235 335.

Unirii Green Park 
Residence II
Unirii Green Park II este un proiect pentru care 
Soccer Construct a obținut PUZ-ul, aprobat în 
luna octombrie a acestui an. În același timp, 
dezvoltatorul lucrează la partea de proiectare 
a corpurilor de blocuri care urmează să fie 

construite. Detalii despre noul proiect din 
cartierul Unirii ne-a oferit Sepsi László: ”Unirii 
Green Park II va fi un cartier complex, împărțit 
practic în două zone de locuit: o zonă cu un 
regim mediu de înălțime, adică blocuri cu P+2 
etaje și o altă zonă, un centru de cartier, unde 
regimul de înălțime va fi D+P+4 etaje+etaj 5 
retras, unde la etajele inferioare ale clădirilor 
dorim să dezvoltăm câteva spații cu diferite 

servicii pentru viitorii locatari și pentru cei care 
deja locuiesc acolo. 
De asemenea, în proiect avem propusă 
amenajarea unui parc. Tot aici va fi construită 
și o creșă, de către Primăria Târgu Mureș, 
cu fonduri guvernamentale. Sperăm ca în 
următoarele 2 luni să avem finalizate proiectele, 
pentru a reveni cu informații mai detaliate și cu 
o ofertă concretă pentru cei interesați”.

Sepsi László, detalii despre Lavandei Residence 
și Unirii Green Park Residence II
Lavandei Residence, proiectul imobiliar al fotbalistului Sepsi László, avansează cu pași repezi. Așa cum a promis antreprenorul general, în vară, lucrările 
la complexul din Livezeni s-au derulat într-un ritm susținut, astfel că structura la primul bloc este aproape gata, iar în proporție de 70%, apartamentele 
sunt contractate. Sepsi László are un nou proiect imobiliar și în cartierul Unirii.
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Rep: Cum evoluează situația lucrărilor la 
proiectul rezidențial Concept 9?
Mircea Musgociu: Avansăm foarte bine. Aș 
menționa aici derularea unor lucrări foarte 
dificile și costisitoare, care prevăd forarea a 
peste 80 piloți la fiecare bloc, cu lungime între 
12 și 16 m și diametru de 80-90 cm. Aceștia 
au fost forați în Marna, un material foarte solid, 
cu densitatea și rezistența situată între cea a 
pietrei și a pământului. Pe acești piloți (250 
de bucăți) stau cele 3 blocuri și vor stabiliza 
întreaga zonă din punct de vedere geotehnic. 
La blocul A am terminat etajul 1, la blocul B 
parterul, iar la blocul C fundațiile plus radierul. 
Suntem în graficul prevăzut pentru lucrări și 
chiar avem o devansare cu două săptămâni 
a acestora. 

Rep: Reușiți să faceți față creșterilor de 
prețuri la materialele de construcții?
Mircea Musgociu: În contextul inflației evidente 
și a nesiguranței date de apariția unor noi 
variante de Covid este important ca investitorul 
și firmele constructoare să aibă capacitatea 
financiară de a duce la capăt investiția. Profitec 
SRL a construit și construiește din fonduri proprii 
(nu din credite). Vă asigur că în afară de cele 3 
blocuri la care am început lucrările vom continua 
dezvoltarea în zonă cu imobile rezidențiale și 
servicii, plus infrastructura și serviciile aferente 
(educație, sănătate, sport, spa etc.). 
Îi felicităm pe clienții care au investit în 
apartamente din Ansamblul Rezidențial 
Concept 9. Posibil că în câțiva ani investiția 
lor se va dubla. Depinde când se va opri spirala 
inflaționistă.
Din luna iunie 2021 și până în prezent, prețul 
materialelor de construcții a crescut în medie cu 
20% și până în ianuarie vor mai crește cu 20%. 
Este evident că și eu, ca și ceilalți investitori din 
domeniul imobiliar, odată cu creșterea prețului 
materialelor de construcții, vom fi nevoiți să 
majorăm prețul/metru pătrat al construcțiilor. 

Rep: Ați vândut multe apartamente, într-un 
timp scurt...
Mircea Musgociu: Cred că succesul foarte 
mare la vânzarea acestor apartamente (200 
apartamente vândute în 6 zile) se datorează 
următorilor factori:
1. Presiunea inflaționistă, care duce la 

devalorizarea valutelor și micșorarea puterii 
de cumpărare.
2. Eficiența dovedită a investițiilor imobiliare în 
condiții inflaționiste evidente.
3. Locația excelentă în care se află investiția.
4. Calitatea proiectului și a execuției.
5. Garanția că investiția se va finaliza (la punctul 
4 și 5, dovedite de istoricul și capacitatea 
financiară a investitorului).
Revenind la prețuri și calitatea construcției, 
aș preciza că în această perioadă în care se 
discută permanent de energie „verde” și clădiri 
„verzi”, am ales încălzirea cu centrală comună/
bloc, iar izolația termică este foarte eficientă. 
Centrala comună/bloc are mai multe avantaje: 
eficiență cu 20% mai mare decât centrala 
individuală și poluarea considerabil mai redusă, 
pericol de explozie semnificativ mai mic și, nu 
în ultimul rând, aspectul clădirilor (negăurite de 
zeci de coșuri de centrale individuale). Puțini 
investitori în România construiesc la un nivel 
calitativ mai ridicat: bloc ceramic de 30 cm tip 
Porotherm + vată bazaltică dublă densitate de 
15 cm (produsă de Rockwool, lider mondial în 
acest domeniu) + ferestre  PVC de la cei mai 
buni producători germani și geamuri tripan de 
cea mai bună calitate. Până și adezivul folosit 
pentru masa de șpaclu, lipire și armare este 
produs de Sika (liderul de piață în domeniu - și 
cel mai scump).
Calitatea materialelor este premium, iar acest 
lucru se va vedea în anii lungi de exploatare. În 
contextul creșterii majore a prețurilor la energie, 
calitatea termoizolației va avea un rol foarte 
important.  
Legat de contextul internațional, aș spune că după 
ce au fost publicate datele despre inflație în SUA, 
în luna octombrie, americanii, care până acum 
bagatelizau inflația și spuneau că e temporară, 
au înțeles că avem de a face cu cea mai rapidă 
creștere a prețurilor din ultimii 30 de ani. 
Toate băncile centrale importante au printat 
cantități uriașe de bani pentru a atenua efectele 
produse asupra economiilor din cauza crizei 
Covid. Efectele negative nu au întârziat să 
apară: inflația bate la ușa fiecăruia și ne punem 
întrebarea unde și când se va opri.

Rep: În ciuda acestor creșteri ați reușit să 
păstrați prețurile la apartamente stabilite 
în vară....

Mircea Musgociu: Așa este. Din 14 august 
prețurile noastre nu au fost modificate și vor 
rămâne aceleași până la sfârșitul anului. Cu 
unele prețuri de vânzare suntem foarte aproape 
de prețul de cost.
Ca exemplu, vă prezint calculul referitor la 
costul unui loc de parcare exterior. Suprafața 
efectivă a acestuia este de 5x2,5=12,5 mp, 
dar circulațiile executate pentru aceasta ridică 
suprafața unei parcări individuale la 30 mp. 
La un preț al terenului și amenajării de minim 
200 euro/mp rezultă un preț de cost de 6.000 
euro/loc de parcare exterior. În aceeași situație 
suntem și cu locurile de parcare interioare. 
Aș mai adăuga că, deși avem în zonă cel mai 
important mall din oraș, dorim să aducem în 
proiectul nostru și alte magazine precum Lidl, 
McDonald’s, Decathlon, o policlinică privată, 
un lanț național de săli de fitness, o grădiniță 
și alte activități complementare unei zone de 
locuit de primă clasă.
În concluzie, construim conform graficului, 
reușim să păstrăm prețurile apartamentelor 
la nivelul stabilit în vară (cel puțin anul acesta 
și poate în luna ianuarie), chiar dacă prețurile 
la materialele de construcții au tot crescut și 
menținem toate standardele de calitate promise 
la debutul investiției. Cred ca banii unui client, 
investiți într-un apartament în cea mai bună zonă 
rezidențială din oraș vor fi protejați împotriva 
inflației și vă vor asigura un profit sigur în viitorul 
apropiat. Să nu uităm că față de Cluj, prețul de 
vânzare al apartamentelor este la jumătate, 
iar Clujul este supraaglomerat. Sper că tineri 
din IT (care au ridicat Clujul la nivelul actual de 

salarizare și dezvoltare) să se orienteze spre 
Târgu Mureș. Dacă un specialist IT dorește să 
se mute în Târgu Mureș, unde credeți că ar vrea 
să locuiască? Oare nu într-o zonă fără poluare, 
cu o pădure în apropiere și cu zeci de magazine 
și restaurante la 5 minute de mers pe jos?

Noutăți despre proiectul rezidențial Concept 9. 
Vești bune despre prețurile apartamentelor.
Lucrările la Concept 9, una dintre cele mai ingenioase inițiative imobiliare din România anului 2021, avansează în ritm alert. Situat lângă cel mai 
important pol de afaceri al orașului, în imediata vecinătate a Shopping City Târgu Mureș, Concept 9 oferă apartamente construite la un standard înalt 
de calitate și o mulțime de facilități menite să ofere confort și siguranță. Mircea Musgociu, principalul artizan al proiectului rezidențial, ne-a oferit cele 
mai noi informații și face o mică analiză a contextului legat de creșterea prețurilor la materialele de construcții.

Ansamblul Rezidențial 
Concept 9
Concept 9 se află lângă Shopping City 
Târgu Mureș deoarece pentru un cartier 
rezidențial, locația ideală se află într-o 
zonă în care nu ai industrie, circulația este 
fluentă (sensuri giratorii și două benzi pe 
sens), mijloacele de transport în comun 
sunt prezente, centrele comerciale în care 
te aprovizionezi cu alimente sau cu bunuri 
de larg consum sunt la maxim 9 minute 
de mers pe jos, iar punctele de interes ale 
orașului se află la doar 9 minute de mers 
cu mașina. Tot la maxim 9 minute de mers 
pe jos se află și pădurea Târgu Mureș, 
împreună cu noul parc al cartierului Tudor.
Detalii despre finisaje și dotări puteți afla 
accesând pagina https://concept-9.ro/

CONCEPT-9 – BIROU VÂNZĂRI
Program – L – V: 9:00 – 17:00,
str. Negoiului 2A, SP I,
Târgu Mureș, jud. Mureș,
0741 719 999
office@concept-9.ro
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Proiectul a demarat în februarie 2019, 
când am excavat prima cupă de pământ pe 
terenul fostei fabrici de zahăr pentru a clădi 
ceea ce urma să devină Maurer Residence 
Târgu Mureș.

Astăzi, după aproape 3 ani de muncă și un vis 
continuu, rezultatele noastre reflectă, acum, 
1.000 de apartamente vândute.
1.000 de familii au avut încredere în povestea 
noastră, încă de la început, fapt care ne 

determină să depășim toate obstacolele.
Deși domeniul imobiliar este unul extrem de 
concurențial, iar provocările din ultimii doi ani 
au schimbat mentalitatea cumpărătorului și 
dezvoltatorului deopotrivă, am reușit să ne 
diferențiem față de alți jucători de pe piața 
locală.
Apartamentele noastre se vând în stadiul de 
proiect și se predau finisate, la cheie și le stăm 
la dispoziție potențialilor clienți, oferindu-le 
consultanță.
Conceptul nostru de bază se axează pe 
comunitate. Omul a fost mereu în centrul 
atenției noastre, de aceea am încercat să 
înțelegem nevoile tuturor oamenilor din cartierul 
nostru.
Am pus bazele unei dezvoltări naturale a acestei 
comunități și am înțeles cât de prețios este 
timpul liber al fiecăruia.
Organizăm periodic evenimente dedicate 
locatarilor și nu numai. 
Astfel, alături de familie și cei dragi, în cadrul 
unor momente unice se conturează comunitatea 
Maurer Residence Târgu Mureș.

În acest timp, am identificat 10 motive deter-
minante pentru a alege un apartament în cadrul 
Maurer Residence Târgu Mureș:
• Ansamblu rezidențial, model adaptat spa-

țiu lui urban
• Experiența unui partener de încredere 
• Apartamente finisate la cheie / 

compartimentări și structuri diverse
• Spații verzi cu zone de recreere și agrement, 

spații de joacă pentru copii și piste de 
bicicletă

• O comunitate unită, de 3.400 de familii 
• Evenimente organizate special pentru co-

mu nitate  
• Magazine și centre comerciale
• Modalități de plată flexibile
• Acces facil la punctele de interes din oraș
• Sistem de administrație proprie și supra ve-

ghere video

Cuvântul ACASĂ are o încărcătură aparte pentru 
noi, pentru că acesta este locul unde trebuie să 
simți siguranță, liniște și confort, iar serviciile 
puse la dispoziție au acest scop.

Maurer Residence Târgu Mureș. 
1 vis, 3 ani și 1.000 de apartamente vândute.
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Primul imobil construit în cadrul ansamblului 
de pe strada Viilor este blocul B3 și include 39 
de unități locative de tip studio, 2 camere, 3 
camere și penthouse, diferite compartimentări, 
cu suprafețe utile cuprinse între 40 și 86 mp. 
Locuințele sunt complet finisate, cu instalații 
electrice, sanitare și de încălzire funcționale, 
pardoseală și zugrăveli interioare. Spațiile 
comune, interioare și exterioare, sunt, de 
asemenea, finisate complet. Imobilul este 
dotat cu lift modern și rampă de acces pentru 
persoanele cu dizabilități. 
Acest concept de predare la cheie, alături de 
alte facilități oferite în cadrul ansamblului - 
spații verzi generoase, locuri de parcare private, 
sistem de supraveghere video, serviciu de 
administrație, loc de joacă etc. - este unic 
pe piața imobiliară din Sighișoara și oferă 
sighișorenilor șansa de a cunoaște standardele 
rezidențiale moderne, implementate deja în 
proiectele dezvoltate sub umbrela brandului 
Maurer Imobiliare. 
„Suntem foarte bucuroși că am reușit să ne 
încadrăm în programul pe care ni l-am propus 
la început. Pe șantierul Maurer Residence 
Sighișoara s-a lucrat la foc continuu, fără 
întreruperi și astfel am reușit să respectăm 
graficul de lucrări preconizat inițial. În curând, 
vom oferi celor care au avut încredere în noi 
cheile viitoarei lor locuințe, care va reprezenta 
pentru ei acasă în orașul cetate. În acest 
moment avem peste 120 de apartamente ante 
contractate, primele trei imobile din ansamblu 
(B3, B4, B5) fiind vândute aproape integral 
încă din stadiul de proiect. Recent am deschis 
vânzările și la imobilul B2 în care avem deja 
vândute 30% din locuințe. Misiunea noastră 
continuă cu aceeași implicare și devotament 
pentru a ne respecta promisiunile față de clienții 
noștri și pentru a le oferi calitatea și confortul 
asumate încă de la început. Continuăm să ne 
focusăm pe celelalte blocuri începute, astfel 
încât, în 2022, să dăm în folosință încă 78 de 
apartamente, respectiv B4 și B5”, a declarat 
Vlad Coman, Manager General al proiectului 
Maurer Residence Sighișoara. 
Ansamblul Maurer Residence Sighișoara se 
va întinde pe o suprafață de 2,8 hectare de 
teren, este localizat în cartierul 7 Noiembrie, 
pe locul fostei baze TCM și vizează construcția 
a aproximativ 195 apartamente. De pe harta 
ansamblului nu vor lipsi spațiile verzi și zonele 
de recreere pentru care am alocat peste 30% 
din suprafața terenului și, bineînțeles, locurile 

de joacă pentru copii. Spațiile verzi, la rândul 
lor sunt gândite până la ultimul detaliu, având 
în vizor promovarea stilului de viață sănătos.
Maurer Residence Sighișoara aduce în prim-plan 
stilul de viață dezvoltat deja în toate proiectele 
care poartă amprenta Maurer Imobiliare. Ne 
dorim și aici, în Sighișoara, să schimbăm modul 
în care oamenii trăiesc și își construiesc viitorul 
prin crearea unei 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.
Suntem foarte mândri să putem oferi oamenilor 
oportunitatea de a locui în una dintre cele 
frumoase așezări din Europa. Acum te poți 
plimba pe străzile vechi ale orașului, poți 
retrăi și învăța istoria cetății și, totodată, te 
poți întoarce la stilul de viață modern din noul 
tău apartament. Ansamblul Maurer Residence 

Sighișoara marchează o zonă liniștită, ferită 
de aglomerație, însă aproape de tot ceea ce 
contează: obiective turistice de interes național 
și internațional, magazine și centre comerciale, 
instituții de învățământ etc.  
La Maurer Residence Sighișoara, ne concentrăm 
pe confortul unui spațiu potrivit pentru fiecare 
membru din familie. Gândind apartamente de 
diferite tipuri, suntem convinși că vom reuși să 
acoperim dorințele clienților noștri. Apartamentele 
se predau la cheie, complet finisate. Clientul are 
posibilitatea de a alege finisajele.
Proiectul Maurer Residence Sighișoara reprezintă 
o oportunitate de investiție pentru cei care își 
doresc obținerea unor surse suplimentare de 
venit. O investiție într-un apartament în stadiul 
de proiect îți poate aduce un profit de până la 
30% la momentul recepționării lui, ca urmare 
a creșterii prețului. De asemenea, închirierea 
apartamentului pe termen lung sau în regim 
hotelier poate genera venituri lunare constante 

în funcție de tipul de apartament.
Biroul de vânzări al Maurer Residence Sighișoara 
și locul unde se pot obține detalii despre proiect 
este situat chiar pe amplasamentul viitorului 
cartier, pe strada Viilor, Sighișoara. Informații pot 
fi obținute și online pe site-ul dezvoltatorului www.
maurerimobiliare.ro/maurer-residence-sighisoara/ 
unde pot fi studiate în detaliu proiectele fiecărui 
tip de apartament, dar și soluțiile de finanțare 
oferite de dezvoltator: 3 tranșe, credit bancar, 
rate la dezvoltator sau plata integrală. 
Maurer Imobiliare reprezintă un nume cu 
rezonanță pe piața imobiliară din România, 
fiind una dintre cele mai mari companii în 
domeniu, care a reușit să livreze mii de locuințe 
în 15 ani de activitate. Cu o dezvoltare extrem 
de dinamică, a atins recent pragul de 10.000 
de apartamente, o cifră care cumulează vân-
ză rile de apartamente din cadrul proiectelor 
imobiliare din țară aflate sub semnătura 
acestui dezvoltator.

Maurer Imobiliare a finalizat 
primul bloc în ansamblul Maurer Residence Sighișoara
Dezvoltatorul Maurer Imobiliare se pregătește pentru recepția primelor apartamente din ansamblul Maurer Residence Sighișoara. Respectând termenele 
anunțate la începutul lucrărilor, primele 39 de apartamente au fost finalizate și sunt pregătite pentru a primi familiile care au ales să facă parte din 
comunitatea Maurer Residence Sighișoara.
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Redefinește-ți confortul locuinței, cu

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

Casa, confortul și utilitatea ei constituie colțul tău de relaxare, în care tu și ceilați membri ai familiei vă reîncărcați bateriile după ritmul solicitant al 
unei zile aglomerate. Soluțiile cele mai potrivite în amenajarea spațiului intim al căminului, funcțional și estetic, le găsești de multe ori în imediata 
ta apropiere. Negro Concept Store este cel mai complet showroom din Târgu Mureș specializat în comercializarea de materiale și finisaje interioare 
și exterioare, conceput pentru a-ți satisface exigențele amenajării locuinței, lucru pe care, cu siguranță, ți-l dorești de câtva timp. 

Negro Concept Store, evoluție, 
creativitate, credibilitate
15 ani de existență pentru Negro Concept 
Store. E puțin? E mult? Pentru o parte din noi 
perioada pare relativ scurtă, însă pentru staff-
ul companiei, direct implicat în dezvoltare, cei 
cincisprezece ani au însemnat un permanent 
proces de reinventare și de adaptare continuă 
la cerințele și nevoile clienților. Cert este că 
până în prezent compania numără peste 25.000 
de clienți deserviți de la înființare. Persoane 
fizice, firme de dezvoltare imobiliară, companii 
sau instituții mari din județ sau din țară au 
optat să achiziționeze materiale de finisaj de 
la Negro Concept Store. Creșterea cifrei de 
afaceri în 2020 și 2021, în ciuda contextului 
economic actual, reprezintă dovada succesului 
constant al societății. Acest lucru definește încă 
o dată valorile prin care firma își cimentează 
existența: profesionalism, viziune și muncă, dar 
mai ales respect acordat clienților și mult suflet 
pus în consilierea lor. Misiunea pe care și-a 
asumat-o Negro Concept Store de la înființare 
a fost aceea de a pune la dispoziția clienților 
o ofertă amplă de produse pentru amenajări 
interioare sau exterioare, superioare calitativ, 
accesibile pentru orice buget. Când vine vorba 
de amenajări interioare, majoritatea oferă numai 
produse, însă echipa Negro Concept Store se 
gândește la întregul proces, acordând atenția 
cuvenită fiecărei etape: proiectarea inspirată 
a soluției adecvate contextului, precum și 
procurarea - în conditii competitive - a 
materialelor și obiectelor de design necesare. 
Cei care investesc în aranjarea locuinței au 
înțeles, de o bună vreme, că amenajările 
durabile se fac cu materiale de calitate și 
cu soluții adecvate, oferite de specialiști în 
domeniu. Indiferent cât de redusă se dorește a 
fi investiția, criteriul valorii trebuie să primeze, 
prin alocarea inteligentă a resurselor.

Pachet de beneficii, de la un 
partener de încredere
Pentru cei care nu au apucat să-i treacă încă 
pragul, menționăm că modernul magazin 

specializat în comercializarea materialelor și 
finisajelor interioare și exterioare este situat 
la etajul 1 al fostului magazin Ambient, de pe 
Strada Depozitelor, nr. 45-47, Târgu Mureș. 
Showroom-ul se întinde pe o suprafață 
considerabilă, de 1.500 metri pătrați, din care 
900 metri pătrați expunere și 600 metri pătrați 
logistică și depozitare.
Înființată în urmă cu 15 ani, compania se 
situează pe o traiectorie constant ascendentă. 
Te și întrebi: care este secretul prin care 
specialiștii firmei reușesc să ridice încontinuu 
ștacheta? Răspunsul vine firesc. Sunt conectați 
la trendurile în permanentă schimbare, la tot 
ce presupune design-ul interior și exterior. Își 
dezvoltă neîncetat portofoliul de mărfuri și 
servicii, pentru a-ți oferi produsele adecvate 
în amenajarea sau reamenajarea locuinței. 
În plus, o echipă competentă îți pune la dispoziție 
expertiza și profesionalismul de care dispune, 
oferindu-ți soluții la problemele cu care te poți 
confrunta. Printre beneficiile de care te poți 
bucura din partea specialiștilor Negro Concept 
Store - dacă ești indecis sau îți lipsește doza de 
inspirație în amenajarea locuinței – poți include 
consultanța gratuită și, foarte important, servicii 
complete de proiectare 3D pentru baie și mobilă 
de bucătărie, tot gratuite, dacă te-ai decis să-ți 

achiziționezi materialele de care ai nevoie.

Ce îți oferă, concret, 
Negro Concept Store?

În zonele minuțios compartimentate din 
showroom găsești un microunivers de 
produse, începând cu materiale pentru finisaje, 
decorațiuni și iluminat, mobilier, sanitare și 
spa, mochetă, tapet, șeminee și încălzire în 
pardoseală. În secțiunea rezervată finisajelor, 
Negro Concept Store îți pune la dispoziție gresie 
și faianță într-o largă varietate de forme, stiluri și 
culori, potrivite pentru orice încăpere a locuinței. 
Tot în zona de finisaje, este de interes să observi 
multitudinea de tipuri de podele și parchet, 
accesibile de la bugete mai mici, până la tipuri 
de parchet de calitate ridicată, din lemn masiv 
tradițional și prefinisat. Descoperi apoi partea 
decorativă de mozaicuri, într-o vastă cromatică, 
pentru piscine, săli de baie, spa-uri, saune și 
camere de duș. În categoria materialelor de 
finisaje găsești multe alte produse, cum ar 
fi vopsele de design interior, klinker, placări 
speciale, placări de piscine, deck.
Diversificarea continuă a gamei corpurilor de 
iluminat și a mobilei de bucătărie și baie merită 
să fie evidențiate, pentru că se numără printre 
produsele intens căutate. Corpurile de iluminat, 
moderne, sunt concepute după un design unic, 
îmbinând armonios tehnologia cu stilul. Pot 
fi utilizate, cu succes, în cele mai moderne 
proiecte de amenajare. Mobilierul pentru baie 
și bucătărie combină, la rândul lui, tradiția si 
experiența cu noile tehnologii de fabricație.
Îți mai dezvăluim faptul că în zona de sanitare și 
spa vei găsi numeroase căzi de baie, instalații 
sanitare, cabine de duș, accesorii de baie, 
baterii sanitare, rigole de duș, radiatoare, sauna 
și hammam, alte obiecte sanitare.
Și pentru că multitudinea materialelor și 
finisajelor interioare și exterioare inclusă în 
oferta showroom-ului Negro Concept Store 
este atât de cuprinzătoare, îți recomandăm 
cu încredere să parcurgi secțiunea „produse 
comercializate”, pe care o găsești pe prima 

pagină a companiei: www.negroconstruct.ro/
branduri-comercializate.

Diversificarea, principalul 
exponent al succesului

Într-o economie de piață efervescentă, secretul 
celor care reușesc să se mențină „pe val” este 
determinat de diversificarea permanentă a 
produselor și serviciilor oferite, de satisfacerea 
preferințelor în continuă schimbare ale clientelei.  
Showroom-ul Negro Concept Store și-a 
îmbogățit continuu varietatea de mărfuri 
comercializate. În top se situează creșterea 
accentuată a diversității corpurilor de iluminat 
și a mobilei de bucătărie. Este vorba aici doar 
de una din fațetele „cubului Rubik”. Fiindcă 
portofoliul materialelor și finisajelor pentru 
interioare și exterioare din oferta magazinului 
crește constant. Cu toate că nu constituie 
o noutate absolută, firma a înregistrat o 
creștere considerabilă a exportului de gresie. 
Rezultatele instituite în atâția ani de colaborare 
cu multitudinea de clienți statornici au dat 
roadele așteptate. Astăzi, Negro Concept 
Store se situează printre firmele consacrate 
în domeniul produselor pentru amenajarea 
locuinței. Reînnoirea permanentă a stocurilor 
oferă companiei posibilitatea de a livra rapid 
produsele alese de clienți, astfel încât fiecare 
proiect de amenajare, indiferent de stadiul în 
care se află, să avanseze cât mai rapid spre 
etapa de finalizare. Serviciile de vânzare, 
consultanță și proiectare 3D sunt suplimentate 
de servicii profesionale de livrare și transport 
până la domiciliul clienților.

Date de contact Showroom 
Negro Concept Store:
Str. Depozitelor, nr. 45-47, etaj 1 (în incinta 
vechiului magazin Ambient), Târgu Mureș, 
județul Mureș,
• 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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Volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat, ca 
serie brută, cu 0,4%, în primele nouă luni ale 
anului, comparativ cu datele consemnate pentru 
aceeași perioadă din 2020, potrivit Institutului 
Național de Statistică (INS). Astfel, în intervalul 
1 ianuarie - 30 septembrie 2021, ca serie brută, 
pe elemente de structură, a avut loc o creștere 
la lucrările de construcţii noi cu 9,4%, în timp ce 
scăderi s-au înregistrat la lucrările de reparaţii 
capitale (-21,7%) și la lucrările de întreţinere și 
reparaţii curente (-12,8%). De asemenea, pe 
obiecte de construcţii, cea mai mare creștere 
a fost înregistrată de segmentul clădirilor 
rezidențiale - de 27,8%. În schimb, clădirile 
nerezidenţiale și construcţiile inginerești au 
scăzut cu 9,3%, respectiv cu 5,8%. 
Efervescența înregistrată de sectorul 
construcțiilor în general și de cel al clădirilor 
rezidențiale în special vine în tandem cu nevoia 
de sustenabilitate care se resimte puternic și 
pe piața locală a construcțiilor de clădiri și 
ansambluri rezidențiale, tendință determinată 
de preferințele clienților pentru case sustenabile 
din punct de vedere energetic. ELCO, brandul 
german de cazane pentru încălzire de 
capacități mari, parte din portofoliul Ariston 
Group, liderul pieței locale de boilere electrice 
și centrale termice, răspunde acestor nevoi 
de eficiență energetică, cazanele industriale 
ELCO L Plus fiind ideale pentru acest gen de 
proiecte. Astfel, THISION® L PLUS este cel mai 
performant cazan suspendat de perete și cel 
mai performant cazan din această categorie 
de pe piață, capabil să obțină rezultate de 
până la 200 kW (sau 1,6 MW atunci când este 
montat în cascadă). “Este o perioadă foarte 
bună pentru sectorul construcțiilor de clădiri și 
ansambluri rezidențiale, tendință determinată 
de preferințele clienților pentru case sustenabile 
din punct de vedere energetic, pentru mai multe 
facilităţi aproape de casă, mai mult spaţiu verde 
sau o locuinţă mai spaţioasă. Ne bucurăm să 
răspundem acestor nevoi, cazanele industriale 
ELCO L Plus fiind ideale pentru acest gen de 
proiecte”, a declarat Daniel Buhazi, Director 
Comercial pentru brandul german ELCO, din 
cadrul Ariston Group. 
Când sunt montate în cascadă, cazanele ELCO 
L Plus au o înălțime de instalare de doar 1,7 
m și oferă astfel cea mai redusă amprentă 
compactă (în ceea ce privește lățimea). 
Astfel, pot fi montate în cascadă de până la 

opt cazane, în linie sau unul după altul. Un alt 
beneficiu al cazanului THISION® L PLUS este 
compatibilitatea cu o gamă extinsă de sisteme 
de încălzire comerciale, oferind putere mare 
și o amprentă mică la sol. THISION® L PLUS 
este incredibil de flexibil și este disponibil în 
configurații în linie sau spate în spate până la 
opt cazane, oferind puteri de până la 1,6 MW. 
Sistemele includ toate componentele necesare 
pentru a completa circuitul de încălzire primar, 
cu sistemul de cascadă special conceput pentru 
o instalare rapidă, simplă și eficientă. 
“Gama de produse ELCO extrem de performante 
s-a îmbinat perfect cu nevoile existente în 

prezent pe piață, cu așteptările și cerințele de 
confort în continuă schimbare. Întreaga paletă 
de produse ELCO L Plus este extrem de versatilă 
și adaptabilă, cu soluții calibrate în funcție de 
dimensiunea proiectului și destinația finală a 
acestuia”, a declarat Daniel Buhazi, Director 
Comercial pentru brandul german ELCO, din 
cadrul Ariston Group.
Subsidiară a Ariston Group începând cu anul 
2001, marca germană ELCO a fost fondată în 
1928 și reprezintă una dintre principalele mărci 
germane pentru soluţii de încălzire comerciale. 
Compania oferă soluţii de încălzire de capacități 
mari dedicate proiectelor noi, de modernizare 

sau renovare pentru aplicaţii ce variază de la 
clădiri de birouri și complexe comerciale, la 
spații industriale mari.
Cazanele murale THISION® L PLUS și cele de 
pardoseală TRIGON® L PLUS, cu performanțe 
ridicate, instalare adaptabilă oricărui tip de proiect 
și întreținere simplă, dispun de puteri de la 60 kW 
până la 200 kW pentru un singur cazan și până la 
1,6 MW la instalarea în cascadă, având în același 
timp emisii de NOx extrem de mici. Datorită unui 
design unic cu două schimbătoare de căldură, 
cazanele THISION® L PLUS  și TRIGON L 
PLUS au redundanță încorporată (funcționează 
independent), creând un sistem de cascadă în 
interiorul cazanelor și asigurând un nivel extrem 
de ridicat de eficiență. Noile modele pot atinge o 
gamă largă de modulare de până la 1:10, ceea 
ce permite cazanelor să se adapteze cerințelor 
sistemului și să maximizeze eficiența acestora. În 
plus, acestea beneficiază de dimensiuni reduse, 
iar modelele de pardoseală au roți integrate, care 
sunt reglabile pe înălțime și care pot fi blocate 
pe poziție, astfel că echipamentele sunt ușor 
de manevrat. 
Centralele din gama ELCO L Plus sunt 
compatibile cu toate standardele comune de 
management al clădirii de tip BMS. Acest lucru 
permite cazanului să fie personalizat cu ușurință 
la necesitățile și cerințele proiectului, oferind 
în același timp eficiențe optime. De asemenea, 
datorită noului display HMI (Human Manual 
Interface), instalarea și punerea în funcțiune a 
acestor cazane devin foarte simple și rapide, 
toate componentele cheie fiind accesibile din 
partea frontală a echipamentului de încălzire.
Pe piața din România, brandul ELCO este prezent 
din 2017, în calitate de furnizor de cazane de 
încălzire comercializate sub gamele Thision și 
Trigon, devenind în scurt timp unul dintre liderii 
pieței de profil. Portofoliul brandului include o 
gama amplă de proiecte, printre care se numără 
The Bridge 3, Globalworth Campus clădirile 2 și 
3, Spitalul Marie Curie din București, ansamblul 
mixt (rezidențial și spații de birouri) Record 
Park din Cluj, clădirea U Center din București, 
clădirea bazinului olimpic din Mureș, al doilea 
depozit al Altex din Dragomirești.
De altfel, ELCO și-a demonstrat orientarea către 
inovație cu peste 90 de ani în urmă, astăzi fiind 
unul dintre liderii europeni în industria de profil, 
cu peste 1,7 milioane de sisteme de încălzire 
instalate în întreaga Europă. 

Eficient, performant și compact,

Singurul produs de acest fel din România cu putere instalată de 200 kW, respectiv 170 kW/unitate

Cazanul mural ELCO THISION® L PLUS reprezintă soluția perfectă pentru 
ansamblurile rezidențiale și comerciale cu soluție de încălzire centralizată
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Mureșul Rezidențial, cel mai important proiect 
media privitor la piața locuințelor din județul 
Mureș, ajuns la cea de a 6-a ediție, vă aduce la 
final de 2021 o prezentare a principalelor proiecte 
imobiliare, dar și soluții în amenajări, materiale 
de construcții, utilaje, aparatură, utilități. 
Contextul în piața imobiliară? Prețuri ușor 
majorate, cerere mare, dar mai cumpătată, și 
ofertă generoasă în proiecte. Așa ar putea fi 
descrisă pe scurt radiografia pieței locuințelor 
în 2021. În concordanță cu trendul național, 
unde cele peste 500.000 de locuințe vândute în 
primele 9 luni ale anului au însemnat o majorare 
de aproximativ 30% a vânzărilor, comparativ 
cu aceeași perioadă din anul 2020, și în județul 

Mureș vânzarea de imobile a avut o evoluție 
bună în acest an. 
Asta în ciuda turbulențelor din zona de 
prețuri, unde dezvoltatorii au fost nevoiți 
să facă majorări, între 5 și 15%. Cauza? 
Creșterea abruptă a prețurilor la aproape 
toate materialele de construcții, în ultimul an, 
și o lipsă de predictibilitate a acestora pentru 
viitorul apropiat. 
Problema prețurilor și a aprovizionării cu 
materiale le-a dat bătăi de cap dezvoltatorilor 
și furnizorilor de materiale de construcții, 
însă majoritatea au continuat să-și deruleze 
proiectele conform planurilor, pentru că cererea 
rămâne la un nivel ridicat.  Poate că singura 

consecință mai pronunțată în noua arhitectură 
a pieței imobiliare, în ceea ce privește cererea, 
este o analiză mai profundă a cumpărătorilor, 
legat de alegerea locuinței optime. De cele mai 
multe ori, scumpirile generează o mai mare 
exigență la cumpărare.   
În Târgu Mureș și comunele limitrofe, principala 
zonă de lucru a dezvoltatorilor imobiliari, sunt 
deschise multe șantiere active, cu un mai mare 
accent pus pe proiectele de blocuri. Acestea 
generază un profit mai bun, chiar dacă noile 
reglementări ale Consiliului Local Târgu Mureș 
obligă și la construirea de parcări subterane.        
Proiecte de case gen cartier rezidențial sunt 
tot mai puține și doar pe terenuri din comune 

limitrofe cum ar fi zona Sâncraiu de Mureș, 
Corunca, Budiu, Livezeni, Sântana de Mureș. 
Asta pentru că terenurile disponibile pentru 
construcții de locuințe au fost în mare parte 
epuizate în Târgu Mureș.
Pentru mai multe informații despre oferta de 
locuințe noi, dar și referitoare la furnizorii de 
materiale de construcții sau diverse soluții 
conexe zonei imobiliare, vă invităm să parcurgeți 
noua ediție a Mureșului Rezidențial.

Mureșul Rezidențial 6. 
Cum se mișcă piața imobiliară mureșeană?

Florin Marcel SANDOR
Editor & promotorEDITORIAL

Un complex cochet, cu o panoramă frumoasă, 
cu apartamente situate în ansambluri de mici 
dimensiuni (parter + două etaje), aproape 
de oraș, dar ferit de aglomerație. Așa a fost 
conceput proiectul Panorama Residence, 
dezvoltat de trei antreprenori mureșeni cu 
experiență în construcția de locuințe.    
Panorama Residence este amplasat pe teritoriul 
UAT Sâncraiu de Mureș, spre cartierul Remetea, 
cu acces atât din strada Măcieșului, cât și din 
strada Remetea (ambele străzi sunt asfaltate). 
Complexul este situat aproape de oraș, mai 
exact la aproximativ 4 km de centrul Municipiului 
Târgu Mureș. La mai puțin de 1 km de complex, 
în drumul spre centrul Târgu Mureșului există 
o creșă, iar școala se află la câteva minute de 
mers cu mașina. 
Proiectul Panorama Residence cuprinde în total 
30 de apartamente cu suprafețe între 55 și 
60 mp. Fiecare apartament va fi alcătuit din 2 
camere spațioase, baie, hol, bucătărie, cămară 
și balcon.
Conform dezvoltatorilor, la amenajarea 
apartamentelor vor fi utilizate materiale de 
calitate, cu finisaje executate cu mare atenție.
Apartamentele vor fi dotate cu toate utilitățile (gaz, 
curent electric, apă, inclusiv acces la internet).
În prețul apartamentelor sunt incluse și 
locurile de parcare, iar în jurul complexului 

va fi amenajat un spațiu verde pe o suprafață 
generoasă (aproximativ 600 mp). 

Aproape de natură
Zona în care va fi amplasat complexul rezidențial 

Panorama este situată într-un cadru natural, 
aproape de liziera pădurii, departe de zone 
industriale. Astfel, proprietarii locuințelor se vor 
putea bucura de liniște, aer curat și o priveliște 
deosebită. 
Lucrările la Panorama Residence au fost 

demarate în toamnă, urmând ca primele 
apartamente să fie finalizate anul viitor. 
Mai multe amănunte despre Panorama 
Residence și prețuri puteți afla la numerele de 
telefon 0742.435.646 și 0745.427.663

Panorama Residence
• Locuințe în imobil P+2

• Apartamente cu 2 camere  55-60 mp

• Finisaje de top

• Amplasare într-un cadru natural

• Mult spațiu verde

• Liniște, aer curat

• La 4 km de centrul orașului

Informații: Tel 0742.435.646 și 0745.427.663

Au început lucrările la Panorama Residence!
Panorama Residence este un complex rezidențial cu o poziționare premium, situat la marginea cartierului Unirii,  la granița dintre Sâncraiu de Mureș și 
Remetea, cu acces atât din strada Măcieșului, cât și din strada Remetea. Complexul va cuprinde 30 de apartamente amplasate în imobile P+2. Primele 
fundații au fost turnate toamna aceasta, iar lucrările vor continua în ritm alert, în funcție de condițiile meteo.

FATADA POSTERIOARA - NORD

fix

fix

fix

FATADA PRINCIPALĂ - SUD FATADA LATERALA - EST
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Advanced People FlowTM

KONE ASCENSORUL S.A.
West Business Campus
Str. Preciziei nr. 3Y, Etaj 1, Sector 6, RO-062202 București, România
Tel. +4021 311 4601; +4021 311 4602; Fax +4021 311 4603 
sales.romania@kone.com, www.kone.com.ro 

KONE Access
KONE Access este un sistem de control al accesului scalabil 
și flexibil, integrat unitar în sistemul de comandă și control al 
ascensorului și al ușilor clădirii. Soluția combină dispozitive de 
interfață cu utilizatorul cu hardware-ul sistemului și software-ul 
de gestionare a controlului accesului.

Soluții KONE privind destinația
Spre deosebire de sistemele convenționale de comandă a 
ascensorului, care înregistrează doar destinația dorită, sistemul 
KONE de comandă a destinației ține cont de etajul de destinație 
dorit și de numărul de pasageri care așteaptă, pentru a îmbunătăți 
substanțial eficiența și comoditatea transportului. 

Soluții KONE pentru infotainment
Creați o experiență deosebită folosind soluții de divertisment 
și comunicare ce transformă complet rutina utilizatorului 
în clădire. Cu ajutorul soluțiilor KONE pentru infotainment, 
puteți partaja, în cabinele ascensoarelor, precum și oriunde în 
clădire, conținutul multimedia, precum și informațiile privind 
siguranța și clădirea în general.

Soluții KONE pentru monitorizare
Având informațiile critice și în timp real despre echipament 
printr-o simplă tastare din vârful degetelor, puteți să luați decizii 
mai bune și să asigurați nonstop un flux de utilizatori lin, simplu 
și în siguranță. KONE E-Link™ și KONE 24/7 Connected Services 
vă mențin informat și asigură cea mai bună disponibilitate 
posibilă, pe parcursul întregii durate de viață a ascensorului 
sau a scării rulante.  



R R
REVOLUTION RESIDENCE

Complex rezidențial premium, situat pe Strada Revoluției 32-34,  
la mică distanță de principalele atracții ale orașului Târgu Mureș: Piața Trandafirilor, Cetatea Medievală și Parcul Cetății, 

Universitatea de Medicină și Farmacie, fosta Universitate Petru Maior sau Spitalul Clinic Județean.

Revolution Luxury Residence
Soluția pentru persoane dinamice, care, pe lângă confortul și liniștea unui complex de lux,  

își doresc și o poziție strategică.

28
apartamente

36
locuri de parcare

Suntem o echipă de dezvoltatori imobiliari cu experiență, proiectele noastre fiind construite astfel încât să corespundă 
celor mai exigente așteptări. În dezvoltarea unui proiect ne axăm pe mai multe principii:  

construcții sigure și moderne, calitatea lucrărilor și confort ridicat.

În plus, spațiul verde din interiorul complexului va fi o oază de liniște și relaxare pentru viitorii locatari. 

CONTACT

0722342992
0745172292 office@totalrevolutionresidence.ro
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VIVAT RESIDENCE: 
O comunitate 
în mijlocul comunității.
• 16 etaje, 90 apartamente cu 1, 2, 3, 4 camere și 1 penthouse cu  

5 camere, 115 parcări

• 89 boxe de depozitare, 110 locuri de bicicletă dispuse în 
subteran, stație de încărcare electrică pentru mașini electrice

• Cea mai impunătoare clădire a orașului

• Zonă comercială la parter și parțial la etajul 1

• Poziționare premium în Piața Gării Târgu Mureș: 
 5 minute de centru, stație de autobuz, gara mare
 în proximitate: Lidl, Selgros, Kaufland, KFC, Flanco, C&A, 
 lângă spitalele Nova Vita și Topmed

CONTACT 
Email: office@vivatresidence.ro  
Telefon: 0732-500.603

Dezvoltatorul celui mai impunător imobil din 
Târgu Mureș, care va fi, totodată, și cea mai 
nouă clădire cu destinație de locuit, se apropie 
cu pași repezi de amenajarea șantierului în Piața 
Gării și începerea lucrărilor. 90 de apartamente 
cu 1, 2, 3, 4 camere și 1 penthouse cu 5 camere 
– dispuse pe 16 nivele, plus 115 parcări, 89 boxe 
de depozitare, 110 locuri de bicicletă – dispuse 
în subteran. Acesta este, pe scurt, în cifre, 
Vivat Residence, un proiect imobiliar pentru 
care a fost emis PUZ-ul în decembrie 2019, iar 
acum se află pe ultima sută de metri pentru 
obținerea autorizației de construire. Lucrările 
sunt programate să demareze în intervalul 
ianuarie-martie 2022, având termen de livrare 
de 24 de luni.

O mini-comunitate, 
la doi pași de centru

Vivat Residence este amplasat într-una din cele 
mai centrale și efervescente zone de dezvoltare 
urbană a orașului. Va fi la 5 minute de mers pe 
jos de Primărie, cu vecini Lidl, Selgros, Kaufland, 
KFC, Flanco, C&A, spitalele Nova Vita, Topmed, 
respectiv alte facilități medicale care formează 
un pol medical important al zonei, plus multe 
alte facilități urbane necesare vieții de zi cu zi. 
Din „perspectiva internă”, accentul substanțial 
e pus pe abordarea modernă a locuirii. Imobilul 

va fi dotat cu sistem centralizat de furnizare de 
energie termică, modern, cu consum redus și 
prietenos cu mediul. Fiecare apartament și 
fiecare bucătărie vor fi alimentate cu curent 
trifazat. Pereții vor fi ridicați din cărămidă 
izolată la interior cu vată bazaltică și vor fi 
finisați cu tencuială termoizolantă, pentru a 
garanta o izolație termică superioară, în condiții 
de maximă siguranță. La interior vor fi două 
lifturi moderne extrem de silențioase, la parter 
și parțial la etajul 1, va fi amenajată o zonă 
comercială. În imediata vecinătate, imobilul va 
fi îmbogățit cu spații verzi și alei de promenadă 
open space.
Toate aceste argumente vin să susțină ideea 
că proiectul realmente este menit să ofere 
maximum de confort posibil, chiar în inima 
orașului.

Au început contractările

Dezvoltatorul a deschis deja posibilitatea 
rezervării și contractării apartamentelor. 
Apartamentele vor fi predate semifinisat, cu 
șapă de mortar la pardoseli, toate instalațiile 
electrice, sanitare și termice executate în pereți 
și tavane, ușa de intrare metalică, pereți interiori 
tencuiți, gletuiți și zugrăviți o dată, balcoane și 
exterior finisate. Lucrările de finisare interioară 
vor fi 100% personalizate, la cerere.

Cine sunt dezvoltatorii

Vivat Residence este un proiect al MRG AL 
Development, un brand care cumulează expe-
rien ța de peste 20 de ani a grupului de firme 
Moragroind / MRG și Alfaconstruct. Împreună, 
portofoliul lor de construcții civile și industriale 
se ridică la peste 20 milioane de euro.

Vivat Residence, cea mai impunătoare 
rezidență din inima Târgu Mureșului

Detalii suplimentare se pot obține  
pe e-mail la office@vivatresidence.ro 

sau la numărul de telefon 0732 500 603. 
Ne găsiți și pe 

https://vivatresidence.ro/ și  
https://www.facebook.com/

Bloculdelagara
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Această evoluție crescândă trebuie 
avută în vedere și în contextul tendinței 
generale înregistrată la nivel național, 
cât și la nivel european, conform 
EUROSTAT.

Este foarte important să ne uităm la ce spun 
cifrele și din acest punct de vedere să analizăm 
evoluția pieței imobiliare. Dacă ne raportăm la 
ultimele 12 luni, observăm creșteri importante 
de preț generate în primul rând de creșteri 
semnificative ale prețurilor la materialele de 
construcții, pe fondul creșterii interesului pentru 
apartamente noi (la nivel național două treimi 
din cumpărători intenționează să achiziționeze 
o proprietate nouă conform datelor oferite de 
partenerii de la Imobiliare.ro).
Astfel, valoarea medie solicitată la vânzarea unui 
apartament a înregistrat creșteri în trimestrul 
al treilea al acestui an (T3 2021) comparativ 
cu trimestrul precedent, valorile de listare 
ale proprietăților rezidențiale din România 
(apartamente și case), consemnând un avans 
de 2,8%. De menționat, însă, este faptul că și 
în T2 2021 prețurile solicitate de vânzători au 
înregistrat un plus de 3,1%, după ce în cele două 
trimestre anterioare se majoraseră cu 2,2% (în T1 
2021) și respectiv cu 1,9% (în T4 2020).
Creșteri au avut loc și în ceea ce privește numărul 
de unități locative tranzacționate, astfel că la 
nivelul județului Mureș, în trimestrul al treilea (T3 
2021), conform datelor furnizate de ANCPI, au fost 
tranzacționate 3.243 imobile față de 2.811 imobile 
în al doilea trimestru din 2021 (T2 2021), deci am 
asistat la o creștere de 15,4% în T3 față de T2 2021.
Dacă analizăm evoluția prețurilor, orașul Târgu 

Mureș se încadrează în trendul crescător 
înregistrat atât la nivel național, cât și în 
principalele centre regionale ale țării ca diferență 
anuală de preț, astfel că în trimestrul trecut T3 
2021 au ajuns la o valoare de +10,3% față de 
aceeași perioadă din anul trecut T3 2020.
Piața chiriilor rămâne, însă, într-o zonă de 
echilibru, neînregistrându-se practic modificări 
semnificative, proprietarii de imobile fiind într-o 
perioadă de așteptare de ieșire din pandemia 
COVID 19 și revenirea la normalitatea economică 
și socială de dinainte. Astfel, odată cu relansarea 
economică mult așteptată, dezvoltarea 
infrastructurii și a economiei, precum și a 
reînceperii activității universitare în format clasic, 
prețul de închiriere (atât pe segmentul rezidențial, 
cât și pe cel de business) ar putea cunoaște o 
ușoară creștere.  

EUROSTAT: România se află 
în rândul țărilor UE în care 
prețurile locuințelor au 
crescut în ultimele luni
Toată această creștere de prețuri din ultima 
perioadă trebuie corelată și cu ce se întâmplă 
la nivel european. Astfel, în zona euro prețurile 
locuințelor au crescut cu 2,6%, iar la nivelul UE cu 
2,7%, în trimestrul al doilea T2 2021, comparativ 
cu precedentele trei luni, arată datele Oficiului 
European pentru Statistică (EUROSTAT).
În acest context general, toate statele membre 
UE pentru care sunt disponibile date au raportat 
creșteri ale prețurilor locuințelor în trimestrul al 
doilea T2 2021, față de precedentele trei luni T1 
2021, după cum urmează : Letonia (6,7%), Slovenia 

(4,5%), Austria (4,2%), Cehia (3,9%), Olanda (3,8%), 
Germania (3,7%), Croația (3,6%), Suedia (3,5%), 
Lituania (3,4%), Slovacia (3,3%), Portugalia (3,2%), 
Danemarca și Polonia (ambele cu 3,1%), Malta 
(2,7%), Estonia și Finlanda (ambele cu 2,6%), 
Irlanda și Spania (ambele cu 2,4%), Belgia (1,8%), 
Italia (1,7%), Franța și România (ambele cu 1,6%).
Dacă vom face însă o diferență anuală și vom 
compara trimestrul doi din 2021 (T2 2021) cu 
perioada similară din 2020 (T2 2020), prețurile 
locuințelor au crescut cu 6,8% în zona euro și cu 
7,3% în Uniunea Europeană. Asistăm practic la 
cel mai semnificativ avans al prețurilor la locuințe 
din trimestrul patru din 2006 pentru zona euro și 
din trimestrul trei din 2007 din zona UE.

Fayora Imobiliare 
Îmbunătățirea continuă 
a serviciilor oferite ne-a 
consolidat cunoștințele în 
acest domeniu precum și 
relațiile cu clienții noștri, 
parteneri bancari, grupuri 
de investiții și dezvoltatori 
imobiliari
În prezent, suntem în măsură să oferim cele mai 
bune soluții în domeniul imobiliar, fie că este 
vorba de cele mai competitive prețuri, oferte 
personalizate conform cerințelor clienților sau de 
asistență pe întreaga durată a efectuării tranzacției.
Fayora Imobilioare și-a propus să fie prima opțiune 
a clienților în alegerea partenerului lor imobiliar, 
dat fiind faptul că suntem unul dintre cei mai 

activi consultanți de pe segmentul rezidențial și 
nu numai, dar și partenerul principal al celor mai 
importante proiecte rezidențiale la nivelul orașului 
Târgu Mureș și împrejurimi.
Ne simțim încurajați să continuăm cu seriozitate 
și profesionalism pentru a avea eficiență în 
rezolvarea solicitărilor clienților noștri. În ideea 
de a consolida și a oferi o consiliere de excepție 
clienților, inclusiv printr-o finanțare adecvată, 
avem semnate parteneriate cu principalele 
instituții bancare existente pe piață.
Va învităm să ne vizitați și pe www.
fayoraimobiliare.ro

Raul TRUȚA
Manager Fayora Imobiliare

Analiză FAYORA IMOBILIARE

Chiar și pe fondul evoluției fluctuante a pandemiei s-a menținut 
tendința de creștere a pieței rezidențiale din Târgu Mureș



S H O W - R O O M
Târgu Mureș
str. Livezeni nr.4
0744 201 848
office@ferestrepartner.ro
Facebook: FerestrePartner

De 19 ani partenerul tău de încredere!

/ /   F E R E S T R E  P A R T N E R
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Ferestre și uși conform noului standard nZEB
(Near-Zero Energy Buildings) în vigoare din 2021,
cu echipări tehnice pentru creșterea eficienței
energetice
Ferestre placate cu aluminiu, în orice culoare RAL
Uși culisante și HST - deschideri mari!
Uși din aluminiu, coplanare, în orice culoare RAL
Panouri fixe XXL
Montaj profesional cu folii anticondens și profile
certificate pentru casele pasive(montaj RAL)
Raffstoren Warema
Rulouri exterioare cu acționări multiple, inclusiv
automatizare alimentată cu panou solar
Plase insecte tip plisse, tip rulou

     Soluții complete pentru confortul dvs:
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Autorizația de construire pentru Faza 
1 este în curs de emitere. 
Prima fază cuprinde primele două 
blocuri și parcările aferente. 
Blocurile sunt situate pe parcela 
adiacentă Concept 9, cu acces din 
aceași stradă, în spatele mallului 

dezvoltat de NEPI.
Apartamentele sunt moderne, în 
principal cu una și două camere. 

Termenul de predare pentru Faza 1 
este 2023. 
Informații - office@katan.ro.
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Skyline Residence 
Târgu Mureș
Compania Skyline City SRL, dezvoltator imobiliar cu acționari 
care activează în domeniul construcțiilor de peste 15 ani, va 
ridica un ansamblu rezidențial modern format din 3 blocuri: 
D + P + 10, pe o suprafață de 15.000 m2.
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Prima etapă a complexului de case ridicat de 
Maco Construct în zona Budiu a fost finalizată, 
iar casele sunt deja locuite. În continuarea 
acestui proiect, dezvoltatorul a început deja 
construirea a încă 60 de case, o parte dintre 
ele fiind în regim single, iar restul duplexuri.
Conform dezvoltatorului, proiectul este realizat 
de arhitectul Angela Kovács și echipa Arhitecton. 
Casele sunt formate din parter și mansardă, pe o 
suprafață de 140 de mp construiți. Acestea vor fi 
predate ”la cheie”, cu posibilitatea ca proprietarii 
să își aleagă materialele pentru finisaje. Izolația 
exterioară și tencuiala decorativă vor fi realizate 
cu produse Caparol.

O parte dintre case sunt deja ridicate, iar 
termenul de finalizare a întregului complex 
este toamna anului viitor.
Drumul care duce la complexul de case este 
asfaltat, așa cum vor fi și aleile din cadrul acestuia.
Informații suplimentare puteți obține la numărul 
de telefon 0758 652 612. 

Ama Residence 5 - Unirii

Maco Construct a finalizat recent etapele 3 
și 4 din cadrul proiectului Ama Residence, 
un complex mare de case și blocuri situat în cartierul Unirii, care îl au ca proiectant pe 

arhitectul Eugen Glăja. Toate apartamentele din 
cadrul etapelor 3 și 4 sunt finalizate și vândute, 
urmând să mai fie amenajate doar spațiile verzi.
Aici urmează să fie ridicată etapa a 5-a, 
care cuprinde 130 de apartamente și 6 case. 
Apartamentele vor fi cu 1, 2, 3 și 4 camere. În 
jurul imobilelor vor fi amenajate parcuri și spații 
de joacă pentru cei mici.
Tot ansamblul este proiectat pentru un grad ridicat 
de confort și prin armonizarea, atât arhitecturală, 
cât și funcțională, a diferitelor etape.
Ca noutate, pentru etapa a 5-a sunt prevăzute 
parcări sub clădire, în spațiu semi-închis, în 

conformitate cu noile reglementări la nivelul 
municipiului.
Străzile propuse vor avea două benzi de 
circulaţie de 3 metri fiecare și trotuare de 
1,5 metri pe o parte. Pe trotuare se va monta 
iluminatul stradal.
Complexul este amplasat în cartierul Unirii, 
într-o zonă foarte bună, ferită de aglomerație, 
dar totuși cu acces facil la drumul principal. 
Ama Residence se află la doar câteva sute de 
metri de podul care leagă cartierul Unirii de 
strada Călărașilor.
Informații despre Ama Residence Unirii puteți 
afla la numărul de telefon 0758 652 612.

Maco Contruct. Proiect nou de case în Budiu 
și etape noi la Ama Residence Unirii
Dezvoltatorul imobiliar Maco Construct are în lucru un proiect de case în Budiu, într-o zonă liniștită, cu mult spațiu verde. Proiectul este o continuare 
a primei etape, în cadrul căreia au fost construite alte 48 de case. Etapele 2 și 3 prevăd construirea a 60 de case, cu finalizare în toamna anului viitor.
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O pompă de căldură este o soluție complet ecologică 
de încălzire și apă caldă menajeră. Nu se mai arde 
combustibil sau gaz, iar energia electrică se produce 
într-un mod regenerabil. În general, pompele de 
căldură reduc cu 70% emisiile de CO2.

Cum funcționează 
o pompă de căldură
O pompă de căldură transferă căldura din mediul 
exterior la interior, folosind electricitate. De unde 
poate extrage o pompă de căldură energie iarna? Din 
aerul exterior, apă sau pământ. Din punctul de vedere 
al științei, căldura nu este exact ceea ce suntem 
obișnuiți să ne imaginăm, chiar și la -15° C, există 
căldură care se poate folosi, dar în cantități mai 
mici decât la +20° C. Absența completă a căldurii 
este posibilă numai la -273° C, când mișcarea 
moleculelor și atomilor se oprește. 
Cum reușește pompa de căldură să extragă energie 
din mediul exterior? Cu ajutorul agentului frigorific, 
care trece prin circuitul pompei de căldură, fierbe la 
presiune scăzută și trece de la stare lichidă la o stare 
de gaz, în timp ce absoarbe căldură cu potențial 
scăzut din mediul înconjurător. Agentul frigorific 
este distribuit la schimbător unde, la rândul său, este 
distribuit către dispozitive de încălzire: radiatoare 
și convectoare la temperaturi scăzute, unități de 
ventiloconvectoare sau încălzire prin pardoseală. O 
pompă de căldură poate încălzi apa până la + 55° C.

Cum poți economisi cu ajutorul 
unei pompe de căldură? 
Cel mai mare avantaj al pompei de căldură este 
eficiența ridicată: prin consumul 1 kW electric, 
aceasta poate produce 4 kW termici, în funcție 
de coeficientul de performanță COP. Dacă ar fi să 

comparăm o pompă de căldură cu un boiler electric, 
care pentru 1 kW electric produce tot 1 kW termic, 
amortizarea unei investiții într-o pompă de căldură 
este foarte rapidă. 
 

Ce tipuri de pompe 
de căldură există

Pompa de căldură aer-apă este cea mai uzuală 
și simplu de montat. Are o componentă care se 
montează în afara locuinței, ca unitatea exterioară 
a unui aparat de aer condiționat puțin mai mare. 
Unitatea exterioară absoarbe energia din aer în 
agentul frigorific, ca apoi să o transfere în interiorul 
locuinței.
Pompa de căldură apă-apă folosește energia 
dintr-un râu sau puț subteran pentru a extrage 
căldură pe tot timpul anului. Aceasta necesită un 
studiu mai complex, deoarece este necesar un calcul 

exact pentru debite minime de apă și verificat cu 
câte grade va fi afectată sursa de apă pentru a nu 
dezechilibra fauna și flora din zonă.
Pompa de căldură sol-apă (denumită și geotermală) 
extrage energia din pământ. Această sursă de 
energie este cea mai stabilă, deoarece temperatura 
pământului variază foarte puțin pe timpul anului. 
Trebuie avut în vedere că pentru această soluție 
este necesară introducerea serpentinelor prin care 
circulă agent termic. Pentru extragerea energiei 
din pământ forările pot fi ori pe orizontală, ori pe 
verticală în adâncime – forările implică un cost 
adițional pompei de căldură.

De reținut

Pentru a lua o decizie corectă este cel mai bine 
să discuți cu un specialist. Pompele de căldură 
pot fi configurate în foarte multe feluri și nu există 

două soluții la fel. Dacă la exterior pot extrage 
căldură din aer, apă sau sol, la interior pot fi cu 
boiler pentru producerea apei calde menajere sau 
în regim instant, le putem conecta la panouri solare, 
panouri fotovoltaice, pot funcționa cu radiatoare, 
încălzire în pardoseală, ventiloconvectoare sau răcire 
prin tavan. Flexibilitatea acestor sisteme este atât de 
mare, încât dacă vrei să fii sigur că ai ales soluția 
potrivită pentru locuința ta, este bine să discuți cu 
un specialist în domeniu. 

• Daikin produce cu succes pompe de căldură 
Daikin Altherma de peste 50 de ani, care sunt 
utilizate în toată Europa și nu numai. 
• O pompă de căldură aduce economii 
semnificative în ceea ce privește costurile 
de exploatare prin intermediul tehnologiilor 
inovatoare de încălzire și al utilizării surselor 
regenerabile de căldură. 
• Toate funcțiile necesare sunt într-un singur 
sistem: încălzire, aer condiționat, apă caldă 
(cu posibilitatea conectării unui colector solar) 
- cu cel mai adaptiv și convenabil control. 
Versatilitatea aplicării - atât pentru clădirile 
noi, cât și pentru proiectele de renovare și 
modernizare, existând posibilitatea conectării 
pompelor de căldură la panouri fotovoltaice. 
• Posibilitatea de a folosi pompa de căldură 
ca unică sursă de încălzire sau ca soluție 
de încălzire pe două zone - în combinație cu 
sistemele de încălzire prin pardoseală, radiatoare 
(temperatură ridicată sau scăzută) etc. 
• Control de la distanță prin intermediul unui 
controler online folosind smartphone-ul - puteți 
să setați modurile și funcțiile necesare și să 
controlați complet consumul de energie.

Vrei încălzire și apă caldă SMART? Pompele de căldură de la Seiv Instal sunt soluția



Ansamblu 
NOU de case 
în LIVEZENI

Proiectul amplasat în localitatea Livezeni este un ansamblu 
rezidențial alcătuit din case individuale poziționate într-o 
zonă liniștită, lipsită de zgomot unde te poți bucura de 
natură și poti fi aproape de facilitățile urbane.
Fiecare Casă Individuală de tip P+E are o suprafață 
utilă de 120 mp la care se adaugă două balcoane cu 
suprafața de 3,8 mp fiecare, iar la parter terasa are o 
suprafață de 11 mp.

Termen de finalizare: 2022
Telefon: 0721 236 525, 
Mail: office@fayoraimobiliare.ro



0730 040 801

GOMBOS
SECURITY
Soluții inteligente

Securizarea locuinței sau afacerii tale 
nu a fost niciodată mai simplă.

SECURITATE / MONITORIZARE / INTERVENȚIE

W W W . G O M B O S - S E C U R I T Y . R O
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Firma Primer Electro a fost înființată de doi 
asociați mureșeni, în anul 1996. Primul spațiu 
unde cei doi au început activitatea de prestări 
servicii în domeniul tăierii și montării geamurilor, 
a oglinzilor a fost în Târgu Mureș, cartierul Tudor 
Vladimirescu. Suprafața totală a încăperii era de 
doar de 24 mp. În anul 2007 a fost deschis punctul 
de lucru din Livezeni, secția de termopane, iar 
în anul 2015, tot în Livezeni, a fost amenajat al 
treilea punct de lucru: secția de securizare. Acum 
activitatea Centrului de Sticlă se desfășoară pe 
o suprafață totală de 3.800 mp. Cei doi acționari 
ai firmei, Lőrincz Attila și Kocsis Lajos au oferit 
detalii despre evoluția companiei mureșene:  
”În cei 25 de ani trecuți de la înființare, firma 
noastră a fost mereu în creștere. Succesul 
obținut se bazează în special pe valoarea 
echipei. Aceasta este formată din peste 100 
de specialiști în tăierea, prelucrarea sticlelor, 
tehnicieni, artiști. Eforturile lor se reflectă în 
reușitele companiei. Considerăm că sticla 
reprezintă o variantă modernă, inovativă pentru 
amenajarea locuințelor, a clădirilor de birouri, 
a spațiilor comerciale. Sticla oferă posibilități 
nelimitate: poate fi personalizată conform 
dimensiunilor solicitate, poate fi vopsită în orice 
culoare sau printată cu o imagine preferată. În 
zilele noastre, datorită inovațiilor tehnologice, 
sticla poate înlocui aproape orice material. Din 
sticlă poți face balustrade, copertine, cabine 
de duș, scări etc. Sticla a devenit un material 
funcțional, se întreține și se curăță foarte ușor. 
Totodată, sticla este un element elegant, într-o 
ambianță plăcută”. 
Legat de planurile de viitor ale societății, 
acționarii Primer Electro vizează investiții 
tehnologice noi pentru mărirea capacității de 
producție. Anul aniversar i-a adus companiei 
mureșene un proiect important, care îi permite 
achiziționarea unor utilaje noi pentru securizarea 
și curbarea sticlei. 

Specialiști 
în prelucrarea sticlei

Primer Electro – Centrul de Sticlă este unul 
dintre principalii fabricanți din țară în privința 
diverselor utilizări ale sticlei. De la oglinzi din 
cele mai diverse, la sticlă termorezistentă, 
antiefracție, laminată, ignifugă, vitralii etc., 
specialiștii Primer Electro prelucrează sticla 
pentru o multitudine de utilizări.
Tehnologiile avansate de prelucrare folosite 
la Primer Electro dau sticlei utilități multiple. 
Clientul poate avea preferințe legate de aspect, 
cu posibilitatea alegerii culorilor dorite, a 

gradului de mătuire etc., dar și referitoare la 
proprietăți speciale, cum ar fi protecția termică, 
fonică ori antiefracție.
Sticla folosită este Saint Gobain, iar accesoriile 
pentru cabine de duș, balustrade și uși sunt 
producție DORMA, adică materie primă de 
mare calitate.
Dezvoltarea pieței imobiliare din ultimii ani a 
generat o creștere a comenzilor de tâmplărie. 
Astfel, Centru de Sticlă a devenit un important 
furnizor și pentru piața de locuințe din județul 
Mureș și nu numai. 

Primer Electro. Specialiști  
în prelucrarea sticlei, de 25 de ani.
Companie reper în domeniul prelucrării sticlei, Primer Electro aniversează 25 de ani de activitate. În toată 
această perioadă, conducerea firmei a investit în noi tehnologii, în perfecționarea echipei și lărgirea 
portofoliului de produse. Fie că este vorba despre uși, geamuri, oglinzi, balustrade, cabine de duș, vitralii 
sau tablouri, produsele și serviciile Centrului de Sticlă au ca numitor comun calitatea.

PRODUSE ȘI SERVICII

 sticlă float (transparentă) 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 12 mm grosime;

 sticlă colorată în masă: maro, gri, verde, 
albastru;

 sticle ornamentale (gamă vastă de 
modele);

 oglindă; termopan;  
 
 prelucrarea sticlei (șlefuire, fazetare, 

găurire, decupare, securizare, laminare, 
sablare, gravare, vopsire etc.);

 canvas; ramă tablou; vitraliu; sticlă 
gravată; sticlă sablată cu model; sticlă 
pictată.

 
 balustradă; copertină; ușă din sticlă; 

cabină de duș; perete de sticlă; placare 
cu sticlă vopsită/printată; măsurătoare, 
montaj și transport.

Puncte de lucru PRIMER 
ELECTRO - CENTRU DE STICLĂ

Punct de lucru în Târgu Mureș – 
Preluarea comenzii pentru sticlă și oglinzi
Adresa: Str. Progresului, nr. 2, 
Târgu Mureș, jud. Mureș
Nr. tel.: 0265 248 430
Adresă de e-mail: sticla@centrudesticla.ro

Punct de lucru în Livezeni – Secția de 
termopane
Adresa: Livezeni, nr. 279, jud. Mureș
Nr. tel: 0265 255 717
Adresă de e-mail: 
comenzi@centrudesticla.ro 
info@centrudesticla.ro

Punct de lucru în Livezeni – Secția de 
securizare, laminare și prelucrări
Adresa: Livezeni, nr. 287, jud. Mureș
Nr. tel.: 0265 247 777
Adresa de e-mail: 
securizare@centrudesticla.ro 
prelucrare@centrudesticla.ro

Pentru detalii si comenzi: 
www.centrudesticla.ro
Facebook: Centru de Sticla
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Iată care sunt avantajele 
oferite de serviciile noastre:

Consilierea profesionistă în realizarea și 
execuția unui proiect de construcție în tot 
ceea ce privește aspectele structurale, 
tehnice, instalații, arhitecturale, funcționale, 
de eficiență energetică și sustenabilitate.
Oferirea de informații și suport în obținerea 

tuturor autorizațiilor și acordurilor necesare 
pentru a începe lucrările și pentru a planifica 
diversele etape ale proiectului.
Revizuirea aspectelor neconforme, venirea cu 
propuneri și soluții pentru realizarea unui plan 
cât mai corect, complet și conform.
Identificarea soluțiilor de eficientizare a 
bugetului proiectului și asigurarea unui 
management al costurilor cât mai rentabil pe 
toata perioada de execuție a lucrărilor.

Organizarea licitațiilor din cadrul proiectului, 
cu propunerea de contractare a furnizorilor 
de servicii și materiale de construcții cât 
mai potriviți din punct de vedere tehnologic, 
calitativ și financiar.
Dirigenție de șantier și implicare activă în 
toate etapele de punere în operă a proiectului.
Realizarea unui grafic de proiect și urmărirea 
cu atenție a respectării lui, pentru a putea 
planifica și contracta la timp toate serviciile 
și lucrările necesare.
Supervizarea tuturor proceselor, etapelor 
de lucru pentru a corespunde inspecțiilor, 
autorizărilor și autorizațiilor ce trebuie obținute.
Implementarea celor mai noi și mai rentabile 
soluții și tehnologii disponibile pentru fiecare 
proiect în parte.
Folosirea de platforme și softuri care să ușureze 
activitatea de proiectare și urmărire a activității 
și care să permită preluarea informațiilor cu 
cea mai mare precizie, în timp real.
Managementul și coordonarea cât mai 
eficientă a execuției și finalizării întregului 
proiect, în conformitate cu toți parametrii de 
cost, timp și calitate agreați cu Beneficiarii.

Serviciile Brisk, avantaje strategice
Brisk Group este o companie de consultanță Project, Cost și Construction Management în construcții, care furnizează toate serviciile specifice, respectiv: 
Project Management, Cost Management, Construction Management, Planning & Project Controls, MEP Management, Development Monitoring, Dirigenție 
de Șantier, Coordonare în materie de Sănătate și Securitate în Muncă, consultanță în respectarea planului urbanistic și a celor mai actuale reglementări 
în construcții, consultanță în utilizarea de tehnologii care asigură eficiență energetică și care apelează la resurse regenerabile de energie, consultanță în 
respectarea normelor de protecție a mediului și sustenabilitate, dar și o mai bună integrare în proiecte a normelor și tehnologiei disponibile în prezent.

Consultanță - avantaje:

Consultanța optimizează resursele 
companiei, cât și ale proiectului tău, 
eficientizarea proceselor, selecția și 
integritatea resurselor umane, materiale 
și tehnologice, în conformitate cu nevoile 
specifice și în scopul îmbunătățirii/creșterii 
performanței proiectului dumneavoastră, 
obținerii coeficientului plus-valoare.
Necesitatea serviciilor de consultanță  
Project, Cost and Construction Management 
în construcții este dată de următorii factori:

 Aducerea la parametri optimi pentru 
toate procesele implicate în derularea 
unui proiect; 

 Minimalizarea riscurilor asociate 
calității construcției; 

 Optimizarea costurilor, timpului  
de implementare și calitatea lucrărilor 
de construcții;

 Supervizarea execuției;
 Revizuirea planurilor;
 Obținerea avizelor și acordurilor  

de construcție;
 Derularea  proiectului în parametri  

de eficiență;
Claudiu Bisnel - 
Managing Partner - Brisk Group
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Cu 22 de ani de activitate, Retacom este cel mai 
important furnizor mureșean de produse din fier.
Numeroși dezvoltatori implicați în proiecte 
imobiliare și toți cei care au nevoie de 
produse din fier găsesc la Retacom materialele 
necesare. Szász Mihály, administratorul și 
managerul companiei, cel care coordonează 
echipa Retacom, apreciază că a gestionat 
bine activitatea în perioada dificilă prin care 
trece piața materialelor de construcții. ”În 
ciuda problemelor pe care le traversează 
întreaga piață a materialelor de construcții, 
inclusiv fierul, în ceea ce privește prețul și 
aprovizionarea, am reușit să menținem stocuri 
bune și prețuri accesibile. Dovadă este faptul că 
am avut și în 2021 un nivel bun de vânzări, iar 
clienții au plecat de la noi mulțumiți, cu marfa 
de care au avut nevoie. Marfa pe stoc înseamnă, 
de fapt, o investiție făcută de firmă, deci e un 
efort mare. Ne străduim să ținem un echilibru 
între posibilitățile noastre și condițiile pieței.” 
În paralel cu activitatea de vânzare, Retacom a 
format și o echipă care confecționează structuri 
metalice. Inițial, compania a achiziționat utilaje 
de debitare și îndoire, iar ulterior a format 
echipa care poate efectua lucrări de construcții 
metalice, într-o hală de mari dimensiuni.
Astfel, de la 5 oameni câți își desfășurau activitatea 

în primii ani la Retacom, acum echipa numără 27 
de persoane. O parte lucrează în atelierul de 
confecții, iar ceilalți la depozit și transport. 
În ceea ce privește longevitatea firmei, 
managerul Szász Mihály consideră că relația 
bună cu clienții, flexibilitatea la prețuri, 

termenele de plată rezonabile și stocurile 
generoase sunt principalele motive care au 
permis companiei Retacom să se dezvolte:  
“De-a lungul timpului am avut o creștere 
constantă. Ne-am dezvoltat pas cu pas. Lucrăm 
și cu firme mari, dar și cu mulți clienți persoane 

fizice. Suntem printre puținele firme de profil 
din zonă, care au rezistat concurenței marilor 
companii naționale. Ne bucură faptul că am 
rezistat pe piață, că am reușit să ne dezvoltăm 
și sper ca în continuare să fim principala opțiune 
a celor care au nevoie de fier pentru construcții.” 

Retacom. Tot ce ține de fier. Stocuri bune și vânzări în grafic.
Retacom, cel mai important furnizor local de produse din fier, a răspuns bine crizei din piața materialelor de construcții. Firma mureșeană reușește să 
mențină la un nivel foarte bun stocul de produse și să furnizeze astfel fier pentru piața construcțiilor din județ. ”Tot ce ține de fier”, sloganul companiei, 
este respectat de Retacom, chiar și în această perioadă cu turbulențe de aprovizionare.

Din lista de produse
oferite de Retacom
• Tablă TDA: 0,4 – 4 mm
• Tablă neagră: 2 – 8 mm
• Tabla neagră groasă: 10 – 100 mm
• Tablă striată: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
• Tablă zincată: 0,36 – 2,0 mm
• Tablă zincată cutată: 0,4 – 0,8 mm
• Tablă aluminiu: 0,5 – 3,0 mm
• Tablă aluminiu striată: 1,0 – 4,0 mm
• Profil T: 25 – 80 mm
• Cornier: 20×20 – 200×200 mm
• UNP: 50 – 400 mm

• INP: 80 – 500 mm
• IPE: 80 – 600 mm
• HEA: 100 – 1000 mm
• HEB: 100 – 1000 mm
• Semibară: 10×5 ; 12 x 6
• Oțel lat: Orice dimensiune
• Oțel lat zincat: 25×4 – 40×4
• Oțel pătrat laminat: 6×6 – 80×80
• Oțel pătrat calibrat: 6×6 – 12×12
• Oțel rotund laminat: 10 – 300
• Oțel rotund calibrat: 3 – 36
• Hexagon: 10 – 55
• Electrozi sudură: 2,5; 3,25; 4
• Sârmă sudură: 0,8; 1,0 mm
• Țeavă rectangulară: 15x15x1,5 – 250x250x10

• Țeavă recuperată: 50 – 600 mm
• Țeavă instalații neagră: 3/8´´ – 6´´
• Țevi sudate pentru construcții: 10×1,3 – 168×4
• Țeavă laminată: Orice dimensiuni
• Coturi forjate: Orice dimensiuni
• Țeava zincată: 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



VOPSELE • TENCUIELI • TERMOIZOLAȚII

www.caparol.ro
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SERVICIU DE DEPANARE 
24 DE ORE DIN 24

Compania AQUASERV S.A. asigură serviciul 
de depanare permanent, 24 din 24 de ore, în 
cazul unor avarii majore.

În Târgu Mureș, respectiv pe teritoriul 
localităților limitrofe cuplate pe rețeaua 
principală a municipiului, se asigură serviciul 

permanent de depanare în cazul avariilor 
majore care apar în rețeaua stradală.

Rugăm clienții noștri ca în cazul în care 
sesizează eventuale avarii majore în rețeaua 
de apă stradală, să semnaleze acest lucru la 
numerele de telefon 08 008 208 888 – Telverde, 
sau la numărul de deranjamente 0265 208 888.

Evită neplăcerile iarna aceasta
Fii pregătit pentru iarnă!

Măsuri de protecţie a instalaţiilor 
interioare de alimentare cu apă, 
împotriva îngheţului
Iarna precedentă, temperaturile scăzute 
și protejarea insuficientă a conductelor 
și a contoarelor au făcut ca sute de 
instalaţii interioare să aibă de suferit de 
pe urma îngheţului. Pentru a diminua la 
minimum neplăcerile anul acesta, vă rugăm 
să urmaţi sfaturile noastre pentru protejarea 
componentelor instalaţiei interioare de 
alimentare cu apă în sezonul rece!
În cazul în care căminul de branșament se află 
pe proprietatea privată, conform legislaţiei în 
vigoare, este responsabilitatea dumneavoastră 
să asiguraţi protecţia și integritatea căminului, 
a contorului de apă și a vanelor. Prin urmare, 
costurile de înlocuire a unui contor distrus de 
îngheţ vor fi suportate de către dumneavoastră. 
Vă recomandăm verificarea periodică a stării 
căminului de contor și a contorului, cu excepţia 
perioadelor de ger, pentru a preîntâmpina 
eventuale pagube materiale. 
De asemenea, vă recomandăm actualizarea 
mediei estimative de consum astfel încât 
aceasta să reflecte cât mai exact consumul 
real al dumneavoastră.

Așadar, în perioadele cu temperaturi scăzute 
(sub -5 grade Celsius), vă sfătuim să păstraţi 
închise și izolate căminele de apometre, 
pentru a evita îngheţarea contoarelor și a 
instalaţiilor interioare. 
În această perioadă Compania AQUASERV a 
suplimentat numărul echipelor de inspecţie/
intervenţie, pentru a descoperi și remedia cât 
mai rapid eventualele avarii care pot să apară 
în reţeaua de distribuţie apă potabilă sau în 
reţeaua de canalizare, încurajând în același 
timp populaţia să semnaleze eventualele 
disfuncţionalităţi la Centrele de Relaţii cu Clienţii 
AQUASERV.

Mai multe sfaturi cu privire la întreţinerea 
instalaţiilor de apă în sezonul rece găsiţi pe 
pagina de internet a  furnizorului  serviciilor de 

• Nu închideţi complet căldura atunci când 
este frig, chiar dacă plecaţi de acasă.
• Protejaţi atât contorul, cât și conductele de 
expunerea la curenţi de aer rece.
• Izolarea unui cămin de contor se poate 
realiza utilizând plăci din poliuretan sau 
polistiren extrudat.
• Nu folosiţi materiale care absorb umezeala 
(paie, textile, hârtie, vată de sticlă etc). 
Asiguraţi-vă că rama și capacul de protecţie 
al căminului de contor sunt bine fixate, iar 
capacul este închis.
• În zilele geroase, fără zăpadă, protejaţi 
suplimentar rama și capacul cu o folie de 
plastic peste care puteţi turna pământ pentru 
a micșora inerţia termică a componentelor ce 
se află în căminul de contor. Asiguraţi-vă că 
pământul poate fi ușor de îndepărtat pentru 
a permite accesul la contor.
• Dacă lipsiţi mai mult timp de la domiciliu, nu 
uitaţi să goliţi conductele interioare de apă.

ATENŢIE!
• În cazul în care sunt probleme la contoarele 
de branșament, nu încercaţi să le dezgheţaţi singuri. Anunţaţi Compania AQUASERV!

IMPORTANT: Contoarele de branșament deteriorate de îngheţ, din motive dovedite ca 
fiind imputabile clientului, se înlocuiesc pe cheltuiala acestuia.

Sfaturi pentru a evita îngheţarea contorului 
şi a conductelor interioare:

CALL CENTER
Târgu Mureș 0265 208 888

Reghin 0265 512 800

Sighișoara 0265 772 350

Târnăveni 0265 441 035

Luduș 0265 411 425

Cristuru Secuiesc 0266 242 703

alimentare cu apă AQUASERV, secţiunea UTILE 
www.aquaserv.ro/utile/sfaturi. 

Compania AQUASERV S.A.
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Programul va demara în data de 20 decembrie 
2021, se va închide în momentul epuizării 
bugetului alocat și are ca scop creșterea eficienţei 
energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice 
pentru producerea de energie electrică necesară 
consumului propriu și livrarea surplusului în 
sistemul energetic naţional. 
”Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului 
se va realiza prin intermediul instalatorilor. După 
aprobarea ghidului de finanțare pentru anul acesta, 
vom anunța data de la care persoanele fizice se vor 

putea prezenta la instalatori în vederea înscrierii 
în program”, a declarat Lóránd-Árpád Fülöp, 
președintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.
Criteriile de eligibilitate pentru validarea 
instalatorului, conţinutul dosarului de validare 
și alte informații privind depunerea dosarului 
de validare se regăsesc în Ghidul de finanțare 
aprobat prin Ordinul nr. 1287/2018, cu modificările 
și completările ulterioare, disponibil pe site-ul 
www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare 
- Sisteme fotovoltaice.

Sandu TUDOR

Noutăți despre Programul ”Casa Verde 
Fotovoltaice”
Administrația Fondului pentru Mediu organizează sesiune de înscriere pentru validarea 
instalatorilor în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru 
producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării 
surplusului în rețeaua națională în perioada 15 noiembrie - 16 decembrie 2021.

Etapele programului: 
a) Publicarea pe pagina de internet a Au tori-

tăţii a informaţiilor necesare demarării pro-

gramului; 
b) Validarea, încheierea contractelor cu ins ta-

latorii și publicarea listei acestora; 
c) Înscrierea solicitanţilor, rezervarea su me lor 

aferente finanţării și aprobarea solicitanţilor; 

d) Obţinerea ATR și încheierea contractelor de 
finanţare nerambursabilă; 

e) Implementarea proiectului; 
f) Decontarea și plata sumelor solicitate de

către instalatorii validaţi; 
g) Monitorizarea beneficiarilor finali.

(Sursa: Ghidul de finanţare)

Depunerea dosarului 
de validare:
(1) Dosarul de validare se depune paginat și 
opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la Autoritate. 
(2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi 
transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea 
recepţionării acestuia de către Autoritate în 
interiorul perioadei sesiunii de înscriere. 
(3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea 
înscrise următoarele informaţii: 
a) denumirea completă a instalatorului și adresa 

sediului social; 
b) titlul: „Dosar de validare în Programul privind 

ins talarea sistemelor de panouri fotovoltaice 
pentru producerea de energie electrică, în ve-
de rea acoperirii necesarului de consum și livrării 
surplusului în reţeaua naţională“ - instalator; 

c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere. 
(4) La data recepţionării plicului conţinând 
dosarul de validare, acesta din urmă primește 
de la Autoritate un număr unic de înregistrare, 
în ordinea sosirii. 
(5) În cazul în care se constată neclarităţi în 
documentele depuse sau vreun document 
dintre cele cuprinse în dosarul de validare este 
incomplet, prezintă neconcordanţe sau a fost 
depus într-o altă formă decât cea prevăzută 
de ghid, Autoritatea aduce la cunoștinţă 
instalatorilor, prin publicarea pe site-ul propriu, 
motivele invalidării, iar aceștia, în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicare, au posibilitatea 
de a completa/transmite documentele iniţiale în 
forma corectă și/sau a clarificărilor, cu condiţia 
ca documentele și/sau clarificările să dovedească 
eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii 

de validare.
(6) Dispoziţiile alineatului (5) nu se aplică 
documentelor aflate în afara perioadei de 
valabilitate la data depunerii dosarului de validare. 
(7) Atrag respingerea dosarului de validare ur-
mă toarele: 
a) nerespectarea termenului prevăzut la ali nea-

tul (5); 
b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia 

la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada 
de valabilitate; 

c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate. 
(8) În cazul în care unui dosar i se aplică atât 
prevederile alineatului (5), cât și ale alineatului 
(7), acesta va fi respins.

(Sursa: Ghidul de finanţare)

Cheltuieli eligibile:
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile 
următoarele: 
a) Cheltuielile cu achiziţia sistemului de 

panouri fotovoltaice cu putere minimă 
instalată de 3kWp, având ca principale 
părţi componente: panouri fotovoltaice; 
invertor/invertoare; materiale conexiuni; 
structura de montaj a sistemului; modul de 
comunicaţie; contor inteligent care măsoară 
cantitatea de energie produsă de sistemul 
de panouri fotovoltaice și care permite 
colectarea și transmiterea datelor relevante 
de la distanţă, în format electronic; tablou 
electric curent continuu/curent alternativ; 

b) Cheltuielile cu montajul și punerea în func-
ţiune a sistemului de panouri foto voltaice, 
reprezentând maximum 15% din valoarea 
finanţată de Autoritate;

c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile
(1^1) Sunt eligibile și pot fi finanţate de 
Autoritate sistemele de panouri fotovoltaice 
care nu conţin toate părţile componente 
menţionate la alineatul (1) litera a), dar ale 
căror echipamente îndeplinesc func ţio nalităţile 
prevăzute de prezentul ghid, respectiv: 
a) permit producerea energiei electrice din 

surse regenerabile și transformarea 
acesteia, pentru a fi utilizată în gospodării; 

b) permit stocarea informaţiilor privind can-
titatea de energie electrică produsă, 
colectarea, precum și transmiterea date lor 
relevante de la distanţă, în format electronic.

(2) Sunt considerate eligibile numai chel-
tuielile efectuate după semnarea contractului 
de finanţare nerambursabilă încheiat între 
beneficiarul final și Autoritate. 
(3) În situaţia în care AMPOR declară nee ligibile 
anumite cheltuieli, acestea nu se finan ţează/nu 
se plătesc/se recuperează de la be ne ficiarul final 
sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie 
de persoana culpabilă.
(4) Suma aprobată nu se poate suplimenta; 
beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii 
finalizarea investiţiei.

(Sursa: Ghidul de finanţare)

a) Cererea de validare a instalatorului, completată 
integral prin tehnoredactare, conform 
formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, 
în original, semnată de către reprezentantul 
legal sau de către împuternicitul acestuia; 

b) Împuternicirea notarială, în original, pentru 
cazul în care cererea de validare este semnată 
de către persoana împuternicită; 

c) Certificatul de cazier fiscal al operatorului 
economic, eliberat de către organul teritorial de 
specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, 
în termen de valabilitate la data depunerii 
dosarului de validare, în original sau în copie 
legalizată; 

d) Certificatul de atestare fiscală privind obli-
ga ţiile de plată către bugetul de stat, emis 
pe numele operatorului economic, de către 
organul teritorial de specialitate al Ministerului 
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la 
data depunerii dosarului de validare în original, 
în copie legalizată sau emis în SPV; 

e) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele 
și taxele locale și alte venituri ale bugetului 
local, emis pe numele operatorului economic 
de către autoritatea publică locală în a cărei 

rază teritorială își are sediul social, în termen 
de valabilitate la data depunerii dosarului de 
validare, în original sau în copie legalizată; 

f) Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile 
la Fondul pentru mediu, emis pe numele 
operatorului economic, de către Autoritate, 
în termen de valabilitate la data depunerii 
dosarului de validare, în original sau în copie 
legalizată; 

g) Certificatul constatator emis de către oficiul 
registrului comerţului de pe lângă tribunalul 
în a cărui rază teritorială își are sediul social 
instalatorul, în original sau în copie legalizată, 
nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii 
dosarului de validare; nu se acceptă formatul 
electronic al certificatului constatator emis de 
Serviciul INFOCERT; 

h) Documentul doveditor al deschiderii contului 
50.70.24 „Disponibil din sume alocate din 
Fondul pentru mediu reprezentând finanţare 
sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor 
pentru protecţia mediului“, în copie, sau 
angajamentul că va deschide acest cont și îl 
va prezenta cel mai târziu la data perfectării 
contractului de participare în vederea decontării 

cu Autoritatea; 
i) Atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate 

care includ competenţele de tip B, în termen de 
valabilitate la data depunerii cererii de validare, 
în copii certificate „conform cu originalul“; în 
situaţia în care instalatorul este atestat în altă 
ţară din Uniunea Europeană, documentul de 
echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de 
valabilitate la data depunerii cererii de validare, 
în copie certificată „conform cu originalul“; 

j) Documente din care rezultă executarea lucră-
rilor de instalare sau prestarea serviciilor de 
întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri 
fotovoltaice, însușite de beneficiarii lucrărilor/
serviciilor respective, în copii certificate 
«conform cu originalul»;

k) Raport per salariat extras din REVISAL de unde 
să rezulte că are personal angajat specializat în 
instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice 
(cod COR 741103 - REVISAL) și inginer profil 
electric (cod COR 2151 - REVISAL), însușite 
prin semnătură de către instalator, în original.

(Sursa: Ghidul de finanţare)

Dosarul de validare a instalatorului trebuie să conțină:

Cuantumul finanţării:
(1) Finanţarea se acordă în procent de până 
la 90% din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. 
(2) Suma finanţată de Autoritate se scade de 
către instalatorul validat din valoarea totală 
a facturii, iar diferenţa se suportă de către 
beneficiarul final, din surse financiare proprii.

(Sursa: Ghidul de finanţare)
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Potrivit informațiilor oficiale prezentate în 
Ghidul programului, document disponibil pe 
pagina web a Fondului Național de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, 
www.fngcimm.ro, Noua Casă 2021 se acordă 
în lei, pentru achiziția unei singure locuințe, 
iar valoarea maximă a creditului care poate fi 
accesat este de 66.500 de euro pentru locuințe 
al căror preț este de maxim 70.000 de euro, 
avansul solicitat fiind de 5%, respectiv 119.000 
de euro pentru locuințe al căror preț este de 
maxim 140.000 de euro, în acest caz avansul 
solicitat fiind de 15%. Programul permite și 
achiziționarea unor proprietăți cu valori ce 
depășesc 70.000/ 140.000 de euro cu condiția 
achitării diferenței din surse proprii.
În ceea ce privește dobânda, aceasta este 
variabilă, calculată în funcție de Indicele 
de referință pentru creditele acordate 
consumatorilor (IRCC) la care se adaugă o 
marjă fixă de maxim 2%, iar garanțiile constă 

în: ipoteca de rang I în favoarea băncii și a 
statului român asupra imobilului achiziționat 
prin credit, ipotecă mobiliară asupra soldurilor 
creditoare ale tuturor conturilor deschise la 
banca finanțatoare, depozit colateral constituit 
în favoarea băncii și valabil pe întreaga durată 

a finanțării, reprezentând contravaloarea 
primelor trei rate de dobândă.

Sandu TUDOR
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Un produs tipărit de tipografi a SC GARAMONDTIPOGRAFIE SRL www.garamond.row w w. f a c e b o o k . c o m /z i d e z i

Director Fondator
Aurelian GRAMA
aurelian@zi-de-zi.ro
0744-664.660

Publicație editată de 
S.C. Zi de Zi Events 
S.R.L.
Târgu-Mureș, 
Strada Primăriei, nr. 1

Director Juridic și
Resurse umane
Anamaria GRAMA
0755-044.850

Redacția
Telefon/Fax: 
0265-215.613
redactia@zi-de-zi.ro

Redactor Șef
Alex TOTH
alex.toth@zi-de-zi.ro
0757-036.968

Senior Editor
Ligia VORO
ligia.voro@zi-de-zi.ro
0740-686.015

Redactor Agricultură
Alin ZAHARIE
alin@zi-de-zi.ro
0759-022.320

Redactor Educație
Amalia VASILESCU
amalia.vasilescu@
zi-de-zi.ro
0746-400.964

Reporter Eveniment
Alexandra HAJA

alexandra.haja@zi-de-zi.ro
0746-326.692

Reporter Eveniment
Mălina MORARU
malina.moraru@zi-de-zi.ro
0733-526.617

Reporter Sport
Anamaria MARCU
anamaria.marcu@
zi-de-zi.ro
0753-249.075

Corespondent Luduș
Ioan A. BORGOVAN
0740-781.172

Tehnoredactor
Cristina Johnson

Corector
Laura POP

Administrația
telefon/fax: 
0265-215.613
publicitate@zi-de-zi.ro

Traffi c manager publicitate
VERES Emő
publicitate@zi-de-zi.ro
0755-044.852
0265-215.613

Contabilitate
BAROTI Anna Eszter 
contabilitate@zi-de-zi.ro
0720-833.013

S.C. Contfi n S.R.L.

Abonamente Zi de Zi
Violeta SANDOR
violeta.sandor@zi-de-zi.ro
0740-894.806

Difuzare
GÖRÖG László 
0753-758.790

CSISZER Ferenc 
0751-463.551

Dumitru ȘANDOR
0751-342.486

Publicitate telefon/fax: 
0265-215.612

Director marketing
Florin Marcel SANDOR
fmarcel@zi-de-zi.ro
0740-075.219

Director publicitate
Marius MORAR
marius@zi-de-zi.ro
0755-044.849

Director publicitate
Gabriela BELEAN
gabriela.belean@
zi-de-zi.ro
0756-265.547

Director publicitate
Ioan SANDOR
ioan.sandor@zi-de-zi.ro
0745-252.788

Director publicitate zona 
Reghin
Stefan BRUMAR
0745-868.558

Stupmedia SRL
Nicolae POP
0740-115.167

Lucky White SRL
Ionel ALBU
0756-641.581

 YouTube ZideZi Mures: 

https://www.youtube.com/channel/UCLtjLgLCMYBE24hwDSlDYAg

Știri

Raluca ROGOZ
DTP

Programul Noua Casă 2021, activ dar fără fonduri
Programul guvernamental Prima Casă s-a transformat în Programul Noua Casă și, pe lângă noile facilități, își păstrează principalele avantaje majore, 
față de orice alt credit ipotecar: avansul cel mai mic, dobânda imbatabilă și garanția de stat. În acest an, programul a fost foarte apreciat de români, 
plafonul de 1,5 miliarde de lei alocat pentru Noua Casă fiind epuizat în doar patru luni. Cel mai probabil, programul va fi inclus în Bugetul de Stat pe 
2022 și va continua în decursul anului viitor.

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 și 
va trebui să dispuneți de avansul minim 
obligatoriu pentru locuința pe care o 
doriți și de o sumă ce va fi blocată într-un 
depozit colateral, constituit ca garanție 
pentru acordarea creditului, blocat până 
la rambursarea integrală a creditului și 
nepurtător de dobândă. Suma va reprezenta 
echivalentul a trei rate de dobândă.
Programul nu are limită de vârstă și 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 
îndeplinește condiția legată de accesarea 
unei singure locuințe în cadrul programului și 
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, își asumă toate 
obligațiile și beneficiază de aceleași drepturi 
ca și beneficiarul. 
Beneficiarii programului vor trebui să înde-
plinească în plus și condițiile de eligibilitate 
cerute de banca cu care au decis să lucreze.

Costuri
Pentru a afla costurile exacte ale unui credit 
Noua Casă este necesar să soliciți informații 
băncii dar trebuie să fii pregătit financiar 
pentru a acoperi următoarele: 
Avansul minim obligatoriu– 5% dacă 
locuința nu depășește 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 contra-
valoarea a trei rate de dobândă, constituit 

pentru garantarea dobânzii. 
Dobânda - IRCC plus maxim 2% (IRCC 
= Indice de Referință pentru Creditele 
Consumatorilor).
Comisionul anual de garantare către 
FNGCIMM - 0,3% - stabilit anual de MFP 
și calculat la sold. Pentru locuințele de până 
în 70.000 euro, comisionul se aplică la 50% 
din soldul creditului, iar pentru cele ce trec 
de 70.000 euro, comisionul se aplică la 60% 
din soldul creditului. 
Alte costuri: prima de asigurare a imobilului, 
taxele notariale pentru cumpărarea locuinței.

Bănci partenere: Alpha Bank, Banca 
Românească, Banca Transilvania, BCR, 
BRD GSG, CEC Bank, First Bank, Garanti 
Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo Bank, 
OTP Bank, Raiffeisen Bank, Unicredit 
Bank, Vistta Bank.
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Elron Grup vă oferă soluții complete în domeniul electric pentru 
construcții civile, parcuri industriale, complexe comerciale, 
ansambluri rezidențiale, unități de producție sau alte obiective care 
necesită alimentarea cu energie electrică. Compania implementează 
sisteme SCADA, BMS și posturi de transformare cu tensiune 
nominală de până la 110 kV, competențe date de atestatele ANRE.
Elron Grup oferă soluții în proiectarea, instalarea și mentenanța 
sistemelor de alimentare cu energie electrică, fotovoltaică. 
Companiile doritoare au oportunitatea utilizării acoperișurilor 
(hale, birouri, depozite, clădiri etc.) pentru instalarea centralelor 
fotovoltaice, cu puteri de la 1 kW la ordinul sutelor de kW. Prin 
astfel de investiții, mai ales în această perioadă cu scumpiri 
a energiei electrice și a gazului, scad semnificativ costurile.  
Elron Grup este specializată și pe domeniul parcurilor 
fotovoltaice, având competențe în serviciul analize de risc. 
Activitățile desfășurate acoperă întregul spectru conex rețelelor 
electrice, energiilor regenerabile, de comunicații și monitorizare 
trafic. Acestea sunt din ce în ce mai actuale și necesare, din 
punct de vedere economic sau al protecției mediului.

Servicii de înaltă calitate.
Instalații electrice pentru construcții civile și industriale.
• instalații electrice interioare (de utilizare);
• instalații electrice exterioare (de utilizare);
• tablouri generale și de distribuție;
• modernizări și reparații instalații electrice interioare și exterioare;
• măsurarea rezistenței de izolație a circuitelor și a conductorului 
de protecție;

Rețele electrice – instalații de medie și joasă tensiune.
• linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV;
• linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV;
• reparații, modernizări și extinderi ale rețelelor electrice;
Branșamente electrice cu tensiuni de 0.4 kV
• branșament aerian monofazic;
• branșament aerian trifazic;
• branșament subteran monofazic;
• branșament subteran trifazic;
• măsurare prize de pământ și rezistență de izolație a circuitelor;
Posturi de transformare
• posturi trafo cu tensiune nominală superioară de cel mult 20 kV;
• modernizare și reparații posturi trafo;
• înlocuire și întreținere posturi trafo;
• amplasare posturi de transformare noi;
Studii de coexistență
Compania are expertiză în elaborarea studiilor pentru joasă, 
medie și înaltă tensiune.
Iluminat public
• revizii și mentenanță a instalațiilor de iluminat public;
• modernizare și dezvoltare iluminat public;
• iluminat ornamental de sărbători;
• iluminat ambiental;
• senzori și timer-e – iluminat stradal;
Asistență tehnică și mentenanță
• mentenanța lucrărilor de instalații electroenergetice;
• service și asistență tehnică lucrări de instalații electroenergetice;
Implementare sistem SCADA
Sistemele SCADA sunt definite ca fiind dispozitive computerizate, 

utilizate în monitorizarea și gestionarea situațiilor din teren, astfel 
încât informațiile furnizate de acestea să fie analizate în timp real 
de către un dispecer unic. Sistemele SCADA conectează acele 
elemente pentru găsirea soluțiilor la anumite probleme incluzând: 
presiuni, debite, nivele ale apei în rezervoare, funcționare vane 
și clapeți, permițând astfel calibrarea continuă a modelelor 
și furnizând, totodată, un instrument util și eficient pentru 
dezvoltarea în timp real a strategiilor de lucru.
Implementare sistem BMS
Sistemele BMS gestionează controlul parametrilor unei clădiri (de 
ex.: temperatura, umiditatea, închis/deschis, activ/inactiv). Acest 
tip de sistem este foarte avantajos în cazul gestionării clădirilor 
mari (centre comerciale, hoteluri, supermarketuri, depozite, 
show-room-uri, ateliere, secții de producție, bănci, clădiri de 
birouri) prin posibilitatea de a coordona dintr-o singură locație toți 
parametrii, indiferent de distanța față de punctul de comandă.
Atestate ANRE.
Compania deține atestat de tip E1 Nr. 15014 - proiectare de posturi de 
transformare, stații electrice și de instalații aparținând părții electrice 
a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate. Atestat de 
tip E2PA Nr.15013 - executare de lucrări la instalații electrice de 
protecție și automatizări din stațiile electrice. Atestat de tip C2A și 
C2B Nr.15012 - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, 
cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV, posturi de transformare 
cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie 
tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a 
stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV. Atestat 
de tip A Nr. 15011 - încercări de echipamente și instalații electrice 
care include competențele atestatelor de tip A2 și A1.

ELRON GRUP, companie din domeniul electric 
specializată în rezidențial, office și industrial.
ELRON GRUP este o companie cu sediul în Cluj-Napoca care activează în domeniul electric fiind atestată ANRE pentru proiectare, execuție și mentenanță 
de rețele electrice de joasă, medie și înaltă tensiune și în producția de tablouri electrice. Elron Grup are scopul de a oferi servicii complete și de înaltă 
calitate, promptitudine și profesionalism în domeniul electric.

E LRON
GR U P

Regina Maria SA Cluj-Napoca- Spital multidisciplinar cu 
servicii medicale integrate.
Alimentare cu energie electrică, L= 1,1 km și montare punct 
de conexiuni 20 kV, pentru asigurarea unei puteri de Pa = 
2,2 MW.

Banca Transilvania – sediul administrativ național – Cluj 
Napoca
Alimentare cu energie electrică, L= 1,4 km și montare punct 
de conexiuni 20 kV, pentru asigurarea unei puteri de Pa = 
2,4 MW.
Imobil de locuințe colective cu parter comercial 
2S+P+8E+R – Bloc M7D, loc. Cluj-Napoca.
Alimentare cu energie electrică, realizare modernizare PTAB 

existent prin montarea unei celule trafo și a unui transformator 
de putere 20/0,4 kV – 800 kVA, realizare LES 0,4 kV distribuție 
pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului (250 
apartamente).
Carrefour Baia Mare - alimentate cu energie electrică, 4 MW;
Studium Green - 
Cluj-Napoca
Alimentare cu ener-
gie electrică, proiect 
rezidențial WINGS, 
250 apar tamente, 
rețea LES 3 km, 
linie 20 kV, PTAB 
1,8 MW. Alimentare 
cu energie electrică, 
proiect rezidențial 
Seasons, 200 apar -
tamente, LES 500 m, 
PTAB 630 kW.
BT Development Soporului - Cluj-Napoca;
Alimentare cu energie electrică, proiect Star Residence, 200 
apartamente, LES 500 m, PTAB 630 kW.
Scala Skyline - Cluj-Napoca

Alimentare cu energie electrică, organizare de șantier (180 
apartamente), PTAB 630 kW.
Betasil - Cluj-Napoca- alimentare cu energie electrică, organizare 
de șantier (150 apartamente).
Bina Real Estate- Proiect: „The Nest“, Cluj-Napoca
Alimentare cu energie electrică, organizare de șantier și 
relocare stâlpi de iluminat stradali (230 apartamente), PTAB 
830 kW; curenți slabi, detecție la incendiu, lucrări de instalații 
electrice interioare.
Parc logistic cu funcțiuni speciale WDP Logistic Parc, loc. 
Oarja, jud. Argeș.
Alimentare cu energie electrică – montare reclosere integrate 
în SCADA în LEA 20 kV existentă. Reconfigurare punct de 
conexiuni 20 kV existent, pentru asigurarea unei Pa=4 MW.
WDP Logistic Parc, loc. Dragomirești Vale, jud. Ilfov.
Alimentare cu energie electrică – realizare LES 20 kV în 
lungime de L = 2,5 km și montare punct de conexiuni 20 kV, 
pentru asigurarea unei Pa=4 MW;
Lidl România - Cluj-Napoca
- relocare PTAB 630 kVA cu pauză de tensiune, punere în 
funcțiune generator backup.
SC ARAMIS INVEST SRL Realizare instalații electrice SRL și 
record de 6 MW, loc. Baia Mare, jud. Maramureș.

Portofoliu larg de clienți rezidențiali, office și industriali



Ai centrală nouă acum și
plătești peste 3 luni

Promoția cu 3 luni amânare la plată este disponibilă până în 16 ianuarie 2022, pentru 
achiziția E.ON Life împreună cu o centrală termică Vaillant ecoTec PRO sau PURE de 23 kW, 
ori Bosch 2300 W, în condițiile regulamentului de pe eon.ro.

• Centrală termică în rate
• Instalare și servicii tehnice incluse
• 3 luni amânare la plată

Alege soluția completă
de încălzire E.ON Life: 

Fă-ți un cadou pentru afacerea ta 
cu soluția E.ON Life

eon.ro
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