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Concept 9 Residence. Detalii din culise.
Concept 9 este un proiect imobiliar de
anvergură, care redefinește standardele de
confort, design și funcționalitate în materie de
viață în complex rezidențial. Mircea Musgociu,
artizan al proiectului, a ales să prezinte stadiul
investiției, prin intermediul a trei personaje
cheie: managerul proiectului Concept 9,
arhitectul și designerul acestuia.

Stadiul proiectului, cu Petrea
Ioan Marcel – manager proiect
În ce stadiu vă aflați cu execuția la proiectul
Concept 9 Residence?
Execuția proiectului este în grafic, astfel:
Bloc A: structura finalizată până la etajul 9,
zidărie până la nivel 7, instalații nivel 3
Bloc B: structura finalizată până la etajul 8,
zidărie până la nivel 5, instalații nivel 2
Bloc C: structura finalizată până la etajul 8,
zidărie până la nivel 5, instalații nivel 2.
Împreună cu echipa pe care o coordonez,
urmărim, în funcție de specificul fiecărei
specialități și conform graficelor de execuție,
zi de zi, evoluția lucrărilor. Chiar dacă avem zile
în care pe șantierul Concept 9 Residence își
desfășoară activitatea un număr de 9 societăți
comerciale, cu peste 200 de angajati, consider
că reușim să coordonăm foarte bine activitatea
acestora. Experiența noastră comună înseamnă
peste 30 ani în domeniul construcțiilor,
experiență care se reflectă și în modul în care
gestionăm acest șantier.
Activitatea noastră nu este doar de natură
tehnică, de verificare a modului în care se
execută lucrările autorizate ci și una de
coordonare a executanților, astfel încât să nu
apară blocaje sau erori în execuție. Suntem
un liant între echipa de arhitecți, societățile de
construcție și echipa de vânzări, dar, totodată
și de răspundere în relația cu autoritățile care
au competență în domeniul construcțiilor.
Cum stați cu aprovizionarea în privința
materialelor de construcții?
Războiul din Ucraina, dar și conjunctura actuală
au condus la creșterea prețurilor la energie,
la combustibili, cu efecte în lanț în ceea ce
privește prețul materialelor de construcție,
generând întârzieri și blocaje în ceea ce privește
aprovizionarea.
De la data la care am demarat lucrările,
împreună cu beneficiarul am stabilit și planul
de aprovizionare cu materiale, astfel încât
lucrările să se desfășoare conform graficului.
Suplimentar, de la primele semnale privind

blocajele, împreună cu dl. Musgociu ne-am
ocupat de asigurarea în avans cu materialele
de construcție necesare.
Care este calendarul pentru etapele viitoare?
Lucrările se desfășoară conform graficelor de
execuție pentru fiecare imobil în parte. În acest
moment lucrările sunt în termen, dar trebuie să
precizez că în domeniul construcțiilor depindem
și de vreme. Experiența de până acum ne-a
arătat că în ultimii ani iernile au fost mai ușoare,
deci în acest moment nu estimăm întârzieri în
livrarea apartamentelor din cadrul Concept 9
Residence, prognozate pentru anul viitor. Aici aș
mai preciza că pentru noi este foarte importantă
calitatea lucrărilor de construcție, deci puteți
fi siguri de faptul că nu vom accelera anumite
etape ale construcției în detrimentul calității.

Cristian Hanusz –
arhitectul proiectului
Ce aduce nou Concept 9 Residence?
Pentru noi provocarea principală a proiectului
a fost faptul că am avut ocazia să mobilăm
prima parte a ceea ce urmează să fie un nou
cartier rezidențial. A fost o ocazie unică de
a proiecta, într-o zonă atât de importantă,
de vizibilă și atractivă, și totuși atât de
neatinsă, un teren aproape în totalitate liber
de construcții, în mijlocul naturii, aproape de
obiective importante din oraș. O noutate este
reprezentată de un nou standard de locuire,
astfel încât clădirile proiectate de noi oferă
un număr mare de apartamente cu terase
generoase, apartamente pe două nivele cu
scară interioară, nu doar penthouse-uri la

ultimul etaj, ca în majoritatea proiectelor.
De aici rezultă și morfologia imobilelor, cu a
doua jumătate a volumului tăiată într-un fel
de diagonală, oferind 10-11 apartamente cu
expunere și panoramă deosebită.
Ce provocări ați întâmpinat în realizarea
proiectului?
Cred că cea mai mare preocupare, pe care
cu toții am avut-o, este legată de confortul
utilizatorilor acestor clădiri, coroborată de
dorința de a avea un imobil aspectuos și
din exterior. Aici lucrurile se compun din
mici intervenții care funcționează sinergetic.
Pentru a exemplifica aș putea menționa logiile,
care oferă intimitatea unui spațiu interior,
fiind, totodată, super deschise către peisaj,
având parapetul balustradă de sticlă, întreaga
panoramă se deschide și oferă lumină naturală
maximă spațiilor interioare.
În ce măsură reușiți să armonizați conceptul
arhitectural cu capabilitățile companiilor
executante?
Aducem lucruri noi, sau cel puțin noi pentru
piața autohtonă, și acest lucru implică eforturi
considerabile din partea tuturor celor implicați.
Suntem foarte multumiți de echipa aleasă de
către beneficiar, aici mă refer atât la echipele
de proiectare la diverse discipline, cât și la
toți cei implicați în șantier, atât pe partea de
management și control al calității, cât și echipele
de execuție. În timpul proiectării a existat o
intensă participare, atât a persoanelor care
supraveghează execuția, cât și a beneficiarului.
Toți ne-am dorit să avem un proiect solid,
executarea lui să fie pregătită din timp, iar
clădirea rezultată să fie una confortabilă, ușor
de gestionat și întreținut pentru utilizator. Îmi
aduc aminte cu plăcere de ședințe lungi, care
uneori se întindeau până târziu în noapte, în care
dezbăteam împreună cu managerul de proiect,
designerul și beneficiarul toate ideile noastre și
discutam cum am putea să le implementăm și
ce impact ar avea ele în proiect. Cred că acest
tip de dedicare a făcut ca multe din aceste
propuneri să se traducă în proiect și acum să
se implementeze la fața locului.

Designerul proiectului
Concept 9, Mihai Chiriac
Dacă ar fi să înțelegem designul conform
unei definiții explicative, atunci atributele de

funcționalitate, tehnică, ergonomie și estetică
s-ar suprapune perfect peste realizarea Concept
9. Dar, din această definiție explicativă, lipsesc
entuziasmul primelor idei, frumusețea realizării
unui ansamblu rezidențial care să conțină
inovația, imaginația și creativitatea unei echipe
sudate, din care fac parte oameni cu diferite
specialități, aș spune, și nu secul “specialiști”.
Când vorbim de designul atribuit acestui
ansamblu rezidențial, trebuie să facem
referire la multitudinea de aspecte care
conturează proiectul ca fiind unul deosebit,
cum ar fi aspectul exterior, dat de arhitectura
în sine, dar și de materialele de finisare,
dintre care aș remarca culoarea și textura
tencuielilor decorative, de asemenea culoarea
tâmplăriei, forma și culoarea ușilor de intrare
în apartamente, finisajul lifturilor.
Nu s-a urmărit doar confortul beneficiarului,
obținut prin intermediul apartamentul
achiziționat, ci și cel dat de mediul ambiant,
cuantificat prin însăși poziționarea ansamblului,
pe un promontoriu, între un centru comercial
și pădure, parcul de două mii de metri pătrați,
recepția blocurilor cu o înălțime de șase metri,
obținută prin renunțarea la mulți metri pătrați
ce ar fi putut fi valorificați comercial, casa scării
cu dimensiuni impresionante pentru un bloc de
locuit, holurile spațioase, logiile cu balustrade de
sticlă și multe, multe alte detalii asupra cărora
ne-am aplecat cu mare atenție, deoarece fiecare
dintre noi știe din propria experiență că o idee
bună pusă prost în practică își pierde din valoare.
În ceea ce privește apartamentele, grija față
de ergonomie a fost una deosebită, căci mereu
spun că proiectantul este până la urmă un
regizor care, prin tehnici de arhitectură și
design, pune în scenă viața fiecăruia dintre
beneficiari. Alcătuirea unui mixt adecvat de
apartamente, plecând de la studiourile extrem
de generoase, apartamentele cu două și trei
camere, dar și penthouse-uri cu terase extrem
de generoase, ce beneficiază de priveliști
spectaculoase, sunt parte a acestui tip de
concept. De remarcat și înălțimea interioară,
de “casă” și nu de bloc, spațiile de depozitare,
aerul condiționat și termostatele de cameră în
dotarea standard, videointerfon conectat la
smartphone etc. Nimic nu s-ar fi putut realiza,
în ceea ce mă privește, fără frumoasa prietenie
și sinergie avute cu Mircea Musgociu, cu care
am împărtășit nenumărate idei, ce au dus la
modelarea permanentă a proiectului. Toate
acestea fac din proiectul Concept 9 unul dintre
proiectele de vârf ale Târgu Mureșului, de care
sperăm să fie mândri atât locatarii, cât și cei
ce îl vor privi din exterior.
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Romur va construi în Târgu-Mureș Tei Residence,
un ansamblu rezidențial premium
ROMUR SA a dezvoltat în ultimii ani în Târgu
Mureș ansambluri rezidențiale complexe (Acta
și Colors Residence), un ansamblu rezidențial
de lux (Republicii 43), un apart hotel (H11
Downtown Apartments), iar recent a restaurat,
extins și a oferit o nouă viață imobilului
monument istoric cunoscut sub denumirea de
„Cocoșul de Aur”, acesta fiind recent inaugurat
ca un restaurant cu terasă și un boutique hotel
cu servicii la un standard înalt.

Localizarea și
oportunitatea investiției
Continuând viziunea proprietarului Cosmin
Pop de a îmbunătăți calitatea vieții în orașul
său natal și de a duce locuirea la un alt nivel,
ROMUR SA anunță construcția în viitorul
apropiat a unui ansamblu rezidențial premium
care se află în proces de autorizare și care va
purta denumirea de TEI Residence.
Imobilul este proiectat de un birou de arhitectură
din Cluj-Napoca, Manopera Architecture, birou
condus de Romeo Cuc, un arhitect tot din Târgu
Mureș și va fi amplasat pe strada Apaductului,
în cartierul Unirii, la 5 minute de mers față de
principala zonă de promenadă amenajată pe
malurile râului Mureș. Numele ansamblului
rezidențial vine ca un omagiu adus străzii pe
care se amplasează, strada Apaductului –
strada bordată de teii aflați pe aliniament.
Urmând direcția europeană contemporană
de dezvoltare a orașelor, proiectul propune o
conversie funcțională a unui fost sit industrial
prin reintegrarea unui loc lipsit de funcțiune în
vederea valorificării potențialului său. Acest
lucru va determina o îmbunătățire substanțială
a condițiilor de viață, nu doar în noul ansamblu,
dar și în întreaga zonă.

O tipologie de locuire vizionară
în Târgu-Mureș
Contextul proiectului este cel al unei zone aflate
la granița dintre locuirea colectivă preponderentă
și locuirea individuală de pe strada Apaductului.
Parcela rotită față de stradă este una cu o
dimensiune și formă atipice. În același timp,
proiectul caută să găsească o formulă care să
corespundă direcțiilor căutate de dezvoltator și
arhitecți, spre o calitate ridicată a vieții în locuințe
și în ansamblu și care să fie capabilă să răspundă
nevoilor contemporane de locuire premium.
Astfel, volumul clădirii este generat de integrarea
în context, de orientarea apartamentelor pentru o

eficiență energetică sporită și de obținerea unor
perspective spre oraș.
Tei Residence aduce în Târgu-Mureș o altfel
de tipologie de clădire cu locuințe și spații
comerciale, o tipologie consacrată la nivel
mondial începând cu proiectul HABITAT 67
în Canada (arh. Moshe Safdie) și reutilizată
ulterior la nivel internațional de mari birouri
de arhitectură precum BIG, MVRDV, Aarhus
și mulți alții.
În căutarea unei soluții capabile să îmbine
într-un mod coerent avantajele locuirii
individuale (spațiu exterior propriu și verde)
cu confortul locuirii colective (comunitate, spații
de socializare), noua clădire va avea o siluetă
armonizată cu contextul, care urcă în trepte
dinspre strada Apaductului generând terase
generoase și înverzite (evitând prezența unui
volum impunător). Clădirea se aliniază la stradă
respectând caracterul zonei, iar apoi se așează
rotit pe teren în funcție de punctele cardinale,
astfel încât apartamentele să beneficieze de
însorire cu orientare est, sud și vest.

Locuirea în
Ansamblul Tei Residence
Mizând pe o densitate echilibrată, pe
accesibilitatea facilă la funcțiunile complemen
tare din zonă (grădinițe, școli, comerț, servicii)
și evitând problemele de mobilitate (apropierea

de rețeaua de transport public local conferă un
mare avantaj pentru mobilitate și conexiune
cu centrul orașului), noul ansamblu va dispune
de 128 de apartamente de o diversitate atât
tipologică, cât și spațială.
Apartamentele sunt orientate est, sud și vest,
beneficiază de lumină și însorire, au spații
exterioare acoperite proprii (balcoane, logii,
terase acoperite), iar jocul volumetric oferă
apartamentelor terase mari, înverzite cu
intenția de a echilibra confortul interior cu cel
exterior. Tot ca o căutare de a oferi mai mult
locuitorilor, apartamentele de la parter vor avea
grădini private proprii.
Dincolo de apartamentele premium, noul

ansamblu vine către viitorii săi ocupanți cu o
serie de avantaje care completează locuirea.
Spre strada Apaductului, la parter, clădirea
dispune de 4 spații comerciale. Tei Residence
va avea un parking subteran cu 160 de locuri
de parcare, vor fi amplasate stații de încărcare
pentru mașini electrice și sunt prevăzute în tot
ansamblul rasteluri pentru biciclete.
Clădirea „îmbrățișează” o piațetă urbană care
găzduiește spații verzi comune, un loc de joacă
pentru copii, dar și intrările în cele 8 case de
scară propuse.
În jurul clădirii va fi amenajată o alee de
promenadă unde locuitorii se pot bucura de
vegetație înaltă și locuri de odihnă.
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Seiv Instal: Pompele de căldură invadează sectorul rezidențial transilvănean
Una dintre cele mai mari tendințe ale pieței
imobiliare la nivel global este definită de
interesul acordat dezvoltărilor sustenabile.
Green building, eficiență energetică, limitarea
poluării și a emisiilor de carbon și protecția
mediului înconjurător, se regăsesc printre
preocupările principale ale dezvoltatorilor
imobiliari atât la nivel global cât și în România.
Mai mult decât atât, transformările pieței din
perioada pandemică, alături de contextul socioeconomic actual, dominat de conflictul din Ucraina,
scumpirea utilităților, creșterea exagerată a prețurilor
materialelor de construcții și scăderea disponibilității
acestora, la care se adaugă și inflația în creștere
la nivel național, determină atât dezvoltatorii, cât
și cumpărătorii să își reconsidere criteriile și să își
reevalueze investițiile.
Pe acest fond, piața pompelor de căldură devine din
ce în ce mai solicitată, fiind obligată să își tripleze
valoarea în următorii 10 ani conform Agenției
Internaționale pentru Energie. Ea este influențată
de acordul „Green Deal” care urmărește până în
2030 reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră
cu 55% față de nivelurile din 1990.

Transformări pe piața imobiliară
post-pandemică
Pandemia a scos la iveală nevoi cheie care au
reconfigurat atât criteriile de selecție a locuințelor
de către cumpărători, cât și modul de proiectare
și dezvoltare a proiectelor imobiliare, peste tot în
România.
Accentul pe compartimentarea inteligentă a spațiilor,
pentru a permite locatarilor posibilitatea de a lucra
de acasă sau în sistem hibrid, este doar una dintre
transformările din piața imobiliară. Dincolo de

acest aspect, confortul termic, limitarea poluării și
creșterea nivelului de siguranță, protecția sănătății
și facilitățile wellness au devenit indispensabile în
proiectarea celor mai noi ansambluri rezidențiale.
Odată cu criza sanitară din cei doi ani de pandemie,
românii au devenit mai atenți la metodele de
protecție și conservare a stării de sănătate, punând
din ce în ce mai mult accent pe soluțiile de limitare
a poluării și de protecție a mediului înconjurător. În
plus, scumpirea utilităților a determinat orientarea
tot mai serioasă spre surse regenerabile de încălzire
și spre energie verde.

pe gaz. În plus, dezvoltările tehnologice și inovațiile în
domeniu determină o creștere a eficienței acestora,
așteptările fiind că până în 2050 pompele de căldură
să reușească să reducă cu până la 95% din emisiile
de carbon, comparativ cu centralele termice pe gaz.
Toate aceste statistici și realități conferă încredere
atât producătorilor, cât și distribuitorilor de pompe
de căldură.

Pompele de căldură – preferatele
sectorului rezidențial transilvănean

Piața pompelor de căldură obligată
să se tripleze până în 2030
Pe fondul încălzirii globale iminente și a
reglementărilor tot mai aspre în ceea ce privește
agenții frigorifici, atenția pieței imobiliare cade pe
înlocuirea sistemelor de încălzire a locuințelor cu
soluții care promit același nivel de confort, dar
sunt, în același timp, cât mai puțin nocive pentru
mediul înconjurător.
Conform statisticilor internaționale, salvarea se
găsește în sistemele de încălzire inovatoare bazate
pe pompele de căldură.
Pompele de căldură utilizează energie mecanică
pentru a transfera energia dintr-un mediu cald către
un mediu rece. Datorită amprentei reduse de carbon,
aceste pompe de căldură reprezintă o sursă de
încălzire durabilă, extrem de eficientă din punct de
vedere energetic.
Rata anuală de creștere a pieței de pompe de
căldură a fost de 10% din 2011 până în 2020,
materializându-se în peste 1 milion de pompe de
căldură instalate în Europa până în 2021, în creștere
cu 39% față de 2020.
Dacă până în 2020, 1 din 10 sisteme de încălzire
instalate era o pompă de căldură, previziunile marilor

jucători din domeniu transmit că până în 2030
numărul pompelor de căldură instalate la nivel
european va ajunge la peste 4 milioane, adică 1
din 3 sisteme de încălzire instalate.
Pe măsură ce eforturile de decarbonizare a
sectorului de încălzire se intensifică, determinând
trecerea către încălzirea din surse regenerabile, tot
mai mulți dezvoltatori și cumpărători finali optează
pentru instalarea de pompe de căldură, pe care le
văd ca o soluție fiabilă și eficientă pentru încălzirea
locuinței fără carbon.
Pompele de căldură reduc cu până la 65% emisiile
de carbon, în comparație cu o centrală tradițională

Atunci când vorbim despre sisteme eficiente și calitative
de climatizare și ventilație din zona Ardealului, Seiv
Instal este unul dintre cei mai importanți jucători de
pe piața regională. Compania oferă servicii complete
de ventilație și climatizare pentru clienți din sectoare
variate, pornind de la rezidențial și până la proiecte
office, retail și industriale.
De mai bine de 10 ani, Seiv Instal este partener oficial
Daikin, lider internațional în soluții de climatizare.
Printre produsele Daikin, furnizate de Seiv Instal,
se numără și pompele de căldură Altherma, bazate
pe tehnologii validate și de încredere, capabile să
ofere un confort termic desăvârșit în locuințe și
să eficientizeze consumul de energie, protejând în
același timp mediul înconjurător.
Această soluție este din ce în ce mai căutată atât
de dezvoltatorii imobiliari, cât și de persoanele care
doresc să folosească energia regenerabilă, reducând
astfel considerabil valoarea facturilor, mai ales în
contextul scumpirii accelerate a utilităților din ultima
vreme. Interesul crescut la nivel național poate fi
observat și în intensificarea căutărilor pe Google
pentru subiectul pompelor de căldură.

Viitorul tău sistem de încălzire va fi
o pompă de căldură.
încălzire, răcire și apă caldă menajeră
eficiență sezonieră A +++
încălzire chiar și la - 25 °C
funcționare silențioasă
tehnologie bluevolution
control online prin Daikin ONECTA

www. aerdeal.ro
Strada Libertăţii 134
Târgu Mureș

partener premium
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True Imobiliare. Partenerii confortului tău.
Agenția True Imobiliare este prezentă pe piață din anul 2020,
fiind fondată de o echipă tânără cu un apetit uriaș pentru acest
domeniu surprinzător de efervescent, o echipă care are la bază
OAMENII.

Nevoia clientului – concept de bază
în dezvoltarea True Imobiliare
True Imobiliare (parte din True Group) s-a bazat încă de la
bun început pe nevoia clientului. Experiența de peste 10 ani în
vânzări, pe partea de travelling (prin prisma agenției de turism
True Travel), ne-a oferit baza ideală pentru a înțelege exact
clientul, dorințele acestuia și pentru a livra cele mai bune soluții.

Marketingul – aspect central în 2022
Ne-am dorit încă de la început ca dezvoltarea agenției noastre să
fie bazată pe o sinergie între conceptele de marketing existente
și toate “toolurile” de vânzări pe care le avem la dispoziție în

secolul vitezei. Am realizat că prezentările imobilelor din Târgu
Mureș trebuie să fie unice, personale și transparente. Drept
urmare, utilizăm cel mai înalt nivel de tehnologie și profesioniști în
domeniu, pentru a realiza materiale cât mai bune cu proprietățile
listate – videouri complete de prezentare, fotografii profesionale,
cadre cu drone, pentru a se înțelege exact zona etc.
Utilizăm, de asemenea, toate platformele pe care le avem la
dispoziție și trecem dincolo de clasicele listări în spațiile de
specialitate, bazându-ne, astfel, într-un procent mai ridicat, pe
plasarea, promovarea, marketarea și publicarea de conținut pe
toate canalele de social media – Facebook, Instagram, Youtube,
Insta Stories, Google Ads etc.
Construind dezvoltarea agenției în jurul clientului, mizăm mult
pe relația între agent și proprietar/potențial cumpărător/chiriaș.
Fiecare client beneficiază, astfel, de un agent exclusiv care se
ocupă de proprietatea lui, menținând un contact permanent
între vânzător și potențialul cumpărător, facilitând, astfel,
parte din proces.

Scanează
QR Code-ul și vezi
ce înseamnă viața
în comunitatea
Maurer Residence
Târgu Mureș

Piața imobiliară din Târgu Mureș –
ce ne așteaptă în viitor
Cu toate dificultățile de care ne lovim în această perioadă
(ROBOR, IRCC, majorarea ratelor, contextul pandemic și de
război etc.), piața ne arată că există în continuare dorința de
dezvoltare și de achiziție în Târgu Mureș.

Vor scădea prețurile în imobiliare?
În baza contractelor pe care le avem cu marii dezvoltatori imobiliari
din oraș, putem observa că apetitul pentru construcții noi în oraș
există în continuare. Drept urmare, este puțin probabil ca prețurile
să scadă. Dacă, totuși, va exista o plafonare a vânzărilor, acestea se
vor resimți în zona construcțiilor vechi sau în zona celor plasate în
locații mai puțin dezvoltate din punct de vedere al experienței de viață.
Tu ce vrei să vinzi?

.

#1 for your
precious life in romania

Lasă-ne pe noi
să-ți cunoaștem VISUL,
așează-l cu încredere
în mâinile noastre,
iar drumul spre
Maurer Residence
va duce întotdeauna
ACASĂ!

Str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 4
0724 341 931
www.maurerimobiliare.ro

Apartamente
Studio
Garsoniere
2 3 4 camere
Penthouse
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Ce semnale vin din piața imobiliară?

Analiză Fayora Imobiliare
În luna mai 2022 s-au vândut la
nivelul județului Mureș 1145 unități
locative față de 941 unități în luna
mai 2021, adică o creștere de 21,67 %
conform datelor oficiale ANCPI
Contrar previziunilor și estimărilor și în pofida
multiplelor dificultăți cu care se confruntă
piața imobiliară, cea mai corectă analiză
trebuie făcută pe baza cifrelor. Ne confruntăm
însă cu situații nemaiîntâlnite până acum.
Dacă în perioada pandemiei ne-am așteptat
ca lucrurile să se oprească, efectul a fost
invers și mulți s-au gândit să cumpere pentru
a-și salva economiile. Acum, din cauza
conflictului din Ucraina, dar nu numai, riscul
inflaționist este mare și mulți s-ar putea gândi
că investițiile imobiliare sunt cele mai sigure
și cel mai bun mod de a-și proteja banii.
Decizia rațională pe termen mediu și lung
va fi cea care va conta, așa cum a contat și
în perioada pandemică, cumpărătorul luând
decizia de a-și proteja capitalul și de a-l investi
în achiziții imobiliare.
În ceea ce privește interesul marilor investitori
imobiliari și al dezvoltatorilor și luând în calcul
provocările cu care aceștia se confruntă
(scumpiri în lanț la materia primă și materiale
de construcții, criza din sectorul energetic,
inflația accelerată etc.) este posibil să asistăm
la o încetinire a ritmului de construcție, ceea
ce ar duce la un număr de locuințe mai scăzut
ce vor fi puse spre vânzare. Acest fapt va
duce, paradoxal, tot la o creștere a prețului,

în sensul în care cererea de pe piață va fi mai
mare decât oferta de locuințe.
Dar sa revenim la cifre pentru a putea
avea o imagine a pieței imobiliare cât mai
corectă. Analizând piața în evoluție, de la
începutul războiului din Ucraina (la nivelul
lunilor februarie-martie-aprilie-mai 2022)
numărul unităților locative vândute la nivelul
județului Mureș a fost de 4121 față de 4055
în aceeași perioadă a anului trecut 2021,
adică o creștere de 1,63 %.
Comparația la nivel național este și mai
relevantă, dacă ne raportăm la aceeași
perioadă de după începerea conflictului militar
din vecinătatea granițelor noastre (februariemartie-aprilie-mai 2022), când s-au vândut
248.617 unități locative, față de 216.380 în
aceeași perioadă a anului trecut 2021, deci
practic am asistat la o creștere de 14,9 %.
Dacă analizăm și evoluția prețurilor, orașul
Târgu Mureș se încadrează în trendul
înregistrat atât la nivel național cât și în
principalele centre regionale ale țării, ca
diferență anuală de preț, astfel că în primul
trimestru al acestui an T1 2022 s-a ajuns la o
valoare de +12,6% față de aceeași perioadă
din anul trecut T1 2021, conform datelor
oferite de partenerii de la Imobiliare.ro.
De asemenea, pe parcursul lunii mai 2022
(conform aceleași surse) principalele centre
regionale ale țării au fost caracterizate per
ansamblu de o tendință de creștere a interesului
pentru achiziția de proprietăți rezidențiale
comparativ cu perioada martie-aprilie, avansul
înregistrat final de +13 %.

Cererea pe segmentul chiriilor
a înregistrat la nivelul lunii
mai 2022 un avans față
de luna anterioară
Consolidarea cererii pentru chirii în ultima
perioadă se datorează, pe de o parte, eliminării
complete a restricțiilor impuse în perioada
pandemiei și a reîntoarcerii angajațiilor la birou,
iar pe de altă parte este posibil ca pe fondul
creșterii prețului de vânzare a locuințelor, unii
cumpărători nesiguri să opteze pentru varianta
închirierii unei proprietăți.
În acest context, la nivelul orașului Târgu
Mureș avem o presiune suplimentară a cererii,
care contribuie la creșterea prețului chiriilor,
și anume începerea noului an universitar și
întoarcerea studenților la cursurile cu prezență
fizică. Astfel că în medie, chiria lunară solicitată
pentru un apartament cu o cameră având dotări
standard variază între 200-250 euro, pentru
cele cu două camere chiria solicitată este de
300-350 euro, iar pentru cele de trei camere
suma cerută variază între 400-450 euro. Pentru
apartamentele dotate lux, chiria lunară solicitată
de proprietari poate crește cu până la 25 %.

Cine este Fayora Imobiliare ?
Fayora Imobiliare este o prezență activă pe
piața imobiliară din Târgu Mureș și localitățile
limitrofe, consolidându-și de la an la an poziția
pe piață și având un număr crescut de clienți

și parteneri imobiliari.
Profesionalismul, seriozitatea și eficiența
activității ne-au recomandat să derulăm
parteneriate și proiecte imobiliare cu cei mai
importanți dezvoltatori, iar pe segmentul
business suntem onorați să avem parteneri și
clienți, firme locale și naționale, dar și companii
străine multinaționale care au ca obiectiv
deschiderea de noi afaceri în Târgu Mureș.
Venim în întâmpinarea clienților noștri și prin
prisma parteneriatelor bancare pe care le
avem (Banca Transilvania, Banca Română de
Dezvoltare) și ne dorim ca toți cei care apelează
la serviciile Fayora Imobiliare să fie mulțumiți,
să aibă încredere în seriozitatea noastră și
bineînțeles să ne recomande mai departe și
altor clienți.
Va învităm să ne vizitați și pe www.
fayoraimobiliare.ro
Raul Truța
Manager Fayora Imobiliare
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Green River Residence, un nou proiect imobiliar pentru mureșeni
Confort, aer curat, un cadru natural cu multă zonă verde și distanțe mici până la principalele zone de interes ale Târgu Mureșului. Asta va oferi Green River Residence,
un nou proiect imobiliar ce urmează să fie demarat în toamna acestui an, într-o zonă liniștită, la aproximativ 2 km de zona centrală a Municipiului Târgu Mureș.
Imobilele colective tip P+2 generează în ultima vreme un
interes tot mai mare pentru locatarii care își doresc un trai
liniștit, nu departe de zonele de interes ale orașelor, fără
grijle și responsabilitățile specifice unei vieți la casă. Pentru
aceștia, un dezvoltator imobiliar cu experiență va ridica un
nou complex rezidențial, la limita dintre Sâncraiu de Mureș și
Municipiul Târgu Mureș, la numai 2,3 km de centrul orașului.
Ansamblul Green River Residence va fi situat într-o zonă
liniștită și va fi compus din imobile P+2, cu câte 2 și 3 camere,
elegante, spațioase, construite de o echipă experimentată și
atentă la detalii.
Fiecare apartament va beneficia de câte 2 locuri de parcare.
În prima etapă vor fi ridicate două ansambluri de locuințe,
urmând ca ulterior complexul rezidențial să fie extins. Green
River Residence va avea spații verzi pe aproximativ 1200 mp,
iar la parterul unora dintre imobile vor fi amenajate mici spații
comerciale.
La câteva sute de metri de noul complex rezidențial se află
un supermarket, iar distanța până la școlile și grădinițele din
apropiere poate fi parcursă cu mașina în maxim 5 minute.
Lucrările la Green River Residence vor începe în această toamnă,
iar primele apartamente vor fi predate beneficiarilor la finalul
anului viitor.
Dezvoltatorul proiectului, compania Pas Imob Cris, are o vastă
experiență în domeniu. În ultimii 16 ani ani a finalizat peste 100

de case și apartamente pe străzi din Sâncraiu de Mureș, cum
ar fi Zorilor, Toamnei, Verii, Nucului, Paltinului, Apelor, Pieței etc.
În acest moment dezvoltatorul are disponibile spre vânzare, tot
în Sâncraiu de Mureș, și câteva case, Parter + Etaj, în regim
single, pe strada Pieței, construite pe un teren de aproximativ
500 mp, care vor fi finalizate în toamna acestui an.
Informații suplimentare despre Green River Residence și despre
alte proiecte ale companiei Pas Imob Cris puteți obține la
numerele de telefon 0741.500.318 0742.435.646, 0741.146.700.

Noutăți despre Panorama Residence Mureș!
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 în final 30 de apartamente amplasate în imobile P+2.
Primele apartamente vor fi predate în toamna
acestui an.
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 este alcătuit din 2 camere
spațioase, baie, hol, bucătărie, cămară și balcon.
Conform dezvoltatorilor, la amenajarea aparta

Cu noi construcţia este ușoară!

mentelor au fost utilizate materiale de calitate.
Apartamentele sunt 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).

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.
În toamna acestui an vor fi predate primele

apartamente, iar anul viitor va fi predat
întregul complex.
Mai multe amănunte despre Panorama
Residence și prețuri pentru apartamentele care
mai sunt disponibile, puteți afla la numerele
de telefon 0742.435.646, 0745.427.663 și
0751.515.681.
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Negro Concept Store: trecut, prezent și viitor
Relația oamenilor cu căminul în care locuiesc s-a schimbat mult în ultimii doi ani. Dacă cu puțin timp în urmă amenajările interioare păreau să se
adreseze unui anumit segment, în 2022 proiectele de amenajare au devenit o componentă firească pentru mare parte a populației. Despre aspectele
arătate mai sus și modul în care a evoluat piața în domeniul materialelor și finisajelor interioare sau exterioare ne spune Adrian-Ionel Pop, part owner
NEGRO CONCEPT STORE, într-un interviu acordat pentru ediția a VII-a a suplimentului special „Mureșul Rezidențial”.
Reporter: Nevoile clienților sunt tot mai
sofisticate atunci când aleg să își amenajeze
locuința. Care sunt trendurile anului 2022 în
ce privește amenajarea căminului?
Adrian-Ionel Pop: Ultimii doi ani - sigur și pe
fondul pandemiei - au determinat schimbări
remarcabile în modul în care oamenii abordează
amenajarea spațiilor interioare, dar și exterioare.
2022 a venit cu o nouă tendință în ce privește
mobilierul, decorul și iluminatul căminului:
formele rotunjite. Acestea dau o notă de confort
mai accentuată spațiului și ne conferă o energie
liniștitoare.
Între tendințele actuale putem evidenția
predilecția către tonurile naturale, calde,
întrebuințate în alegerea decorațiunilor și
a mobilierului pentru bucătării. Pardoselile
de culoare deschisă vor continua să fie în
trend în anul 2022, accentuând senzația de
spațiu aerisit și luminozitate. Apoi, utilizarea
materialelor cu aspecte naturale, piatră, lemn,
chiar efect metalic, adaugă căldură interiorului
și aduc un sentiment de relaxare, de confort.
Nu în ultimul rând, cumpărătorul acordă o
atenție sporită ideii de durabilitate și confort a
materialelor pentru amenajări.

Rep.: La amenajarea cărei părți a locuinței
investesc mai mult mureșenii? Care este
gama de materiale și finisaje interioare și
exterioare cea mai comercializată?
Adrian-Ionel Pop: Este greu să cuantifici
spațiile locuinței în care investesc predilect
mureșenii. Avem dezvoltatorii imobiliari, care
caută materiale și finisaje de calitate pentru
locuința în ansamblu. La fel se întâmplă și în
cazul consumatorilor casnici care doresc să-și
renoveze întregul spațiu de locuit. Aici aș vrea
să remarc faptul că aproape 80 la sută din
totalul clienților companiei este reprezentat de
persoane fizice, în zona proiectelor rezidențiale.
Sunt și cumpărătorii care optează pentru
amenajarea treptată a unor părți ale căminului,
în special spațiile intens utilizate. Showroomul acoperă, referindu-ne la nevoile clienților,
întregul spectru de materiale și finisaje pentru
interior și exterior. Aici, diversitatea brandurilor
și calitatea produselor pe care le comercializăm
ridică ștacheta la un nivel foarte înalt. Un mare
plus îl constituie consultanța gratuită.
Produsele din showroom sunt comercializate la
fel de bine, fie că vorbim de finisaje, mobilier,
sanitare și spa, iluminat și decorațiuni sau altele.

Rep.: Ce segmente de piață vizează Negro
Concept Store? Cum ați descrie evoluția
cumpărătorilor de pe această piață?
Adrian-Ionel Pop: Negro Concept Store
este specializată în vânzările de materiale și
finisaje interioare și exterioare, dar și servicii
de proiectare 3D complete pentru baie și
proiectare 3D pentru mobila de bucătărie.
Totodată, acordăm consultanță tehnică clienților
și companiilor care activează în domeniul
amenajărilor de spații. Este singura afacere
de tip familial din Târgu Mureș, care a rezistat
cu succes testului timpului. Am trecut printr-un
proces permanent de reinventare, adaptându-ne
nevoilor și cerințelor clienților.
Un lucru este cert: cumpărătorii care investesc
în amenajarea sau reamenajarea locuinței se
maturizează. Sunt din ce în ce mai bine informați –
un aspect pozitiv – și au așteptări tot mai ridicate
în privința calității și diversității materialelor
pentru amenajări interioare și exterioare.
Nișa în care activăm a evoluat foarte mult.
Sigur, în strânsă legătură și cu dezvoltarea
pieței imobiliare. Pentru a ține pasul cu clienții
și pentru a le satisface toate dorințele, căutăm
să diversificăm permanent gama de produse de
calitate ridicată pe care o punem la dispoziție.

Rep.: Cu ce noutăți în materie de bunuri și
servicii vine Negro Concept Store în acest an?
Adrian-Ionel Pop: În fiecare an – de fapt,
putem spune că în fiecare sezon – aducem și
expunem toate noutățile lansate la târgurile
mondiale de profil. Vorbim de fiecare gamă din
absolut toate categoriile de produse vândute în
magazinul nostru.
Întreaga varietate de produse pe care le oferim
se integrează în actualele tendințe de design,
fiind realizate prin tehnologii noi, cu materiale
inovatoare.
Rep.: Care sunt greșelile frecvente pe care le
fac oamenii când vor să-și amenajeze casa
și ce ar trebui să evite? Cât de sensibili sunt
consumatorii la materialele de calitate?
Adrian-Ionel Pop: Este foarte util, înainte de a
demara orice proiect de amenajări interioare, să
îți formulezi un plan bine structurat. Lipsa unui
plan se numără printre cele mai frecvente greșeli
comise. Timpul alocat pentru întocmirea listei
cu toate lucrurile de care este nevoie poate face
diferența dintre o schimbare mai mult sau mai
puțin reușită. Demersul amenajării trebuie să
fie fluent. O estimare greșită a costurilor poate
duce la imposibilitatea finalizării proiectului.

Consumatorii devin tot mai atenți la tendințele
și noutățile din domeniu. Asta dovedește că
oamenii au devenit sensibili la amenajările de
bună calitate. Îi preocupă ideea de a face o
investiție rațională, care să-și păstreze valoarea
în timp. Altfel spus, știu că așteptările mari la
un buget foarte mic nu își mai găsesc locul.
Oricât de redusă se dorește a fi investiția,
criteriul valorii primează în prezent, prin
alocarea inteligentă a resurselor.
Rep.: Oferiți soluții complete de amenajări
pentru clienții care vin în showroom-ul
Negro Concept?
Adrian-Ionel Pop: Da. Alături de consultanța
tehnică pe care o acordăm - așa cum
menționam - atât clientului, cât și firmelor
care se ocupă cu amenajarea spațiilor, venim
și cu servicii complete de proiectare 3D pentru
baie și mobilă de bucătărie. Aceste servicii sunt
gratuite pentru clienții care achiziționează din
magazinul de prezentare materialele necesare
amenajării acestor zone ale locuinței.
Rep.: Comercializați produsele a peste
130 de branduri consacrate. Ce surse de
inspirație aveți pentru stabilirea paletei de
bunuri oferite și după ce criterii v-ați ales
furnizorii?
Adrian-Ionel Pop: Toate sursele de inspirație
sunt ghidate după interesul consumatorului.
Am dezvoltat de-a lungul celor peste 16 ani
de existență ai companiei colaborări cu un
larg portofoliu de branduri, tocmai în ideea de
a satisface nevoile și pretențiile clienților noștri.
Ne-am selectat furnizorii, dar putem spune și că
am fost selectați de anumiți furnizori, în funcție
de evoluția și trendurile în continuă schimbare
de pe piața imobiliară românească. Pentru
câteva branduri suntem dealeri oficiali unici.
Spre exemplu, anul trecut – și am continuat și
în acest an - am crescut constant diversitatea
gamelor de materiale și finisaje. Asta înseamnă
că am făcut alegeri bune în ceea ce privește
relațiile cu producătorii, dar și cu clienții.
Mai mult, în ultimii doi ani, compania a
înregistrat o creștere considerabilă a exportului
de gresie. Cred că și acest lucru reliefează
rigurozitatea cu care ne selectăm furnizorii.

Date de contact Showroom
Negro Concept Store:
Târgu Mureș, Str. Depozitelor, nr. 45-47, etaj 1
(în incinta vechiului magazin Ambient),
județul Mureș,
• Telefon: 0265-259.215,
• e-mail: negro.construct@yahoo.com,
negro.construct@gmail.com,
comenzi@negroconstruct.ro
• Pagină web:
http://www.negroconstruct.ro/
Rep.: Ce elementele definitorii considerați
că vă diferențiază de concurență?
Adrian-Ionel Pop: Sigur, sunt mai multe
elemente care definesc calitatea serviciilor
pe care le oferim mureșenilor. Unele atribute
au caracter mai general, nu ne aparțin
exclusiv: competența și expertiza membrilor
echipei, atenție la detalii, responsabilitate,
profesionalism, consiliere, creativitate. O
particularitate o constituie diversificarea
permanentă a produselor și serviciilor oferite,
mod prin care reușim să satisfacem preferințele
în permanentă schimbare ale pieței.
Adaptarea rapidă la cerere ne oferă opțiunea
de a livra prompt marfa comandată, așa încât
fiecare proiect de amenajare să avanseze cât
mai curând spre stadiul de finalizare.
Rep.: Înregistrați o creștere constantă a
cifrei de afaceri. Care sunt ingredientele
succesului și cum vedeți dezvoltarea Negro
Concept Store în următorii ani?
Adrian-Ionel Pop: Secretul succesului constă,
așa cum vă spuneam mai sus, în muncă,
adaptabilitate, diversificare și experiența
dobândită pe parcursul anilor, care ne determină
să gândim și să acționăm în tandem cu nevoile
și dorințele cumpărătorului.
Sigur, creșterea cifrei de afaceri reprezintă
una din dovezile succesului. Cea mai mare
mulțumire a echipei Negro Concept Store
rămâne însă câștigarea a noi și noi prieteni ai
ideii de plăcut, frumos, estetic!
A consemnat: Ioan S.
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Dezvoltatorul imobiliar Maco Construct are în lucru mai multe proiecte de case în Cartierul Unirii și zona Budiu. Acestea vizează atât duplexuri, cât și locuințe în
regim single, pe suprafețe generoase. În zona Budiu casele vor fi gata toate în această toamnă, iar cele din zona cartierului Unirii au ca termene de finalizare anul
viitor. Maco Construct este un dezvoltator cu experiență, cu multe proiecte finalizate, între care se numără și Ama Residence din cartierul Unirii.
O primă etapă a complexului de case ridicat de Maco Construct în
zona Budiu, care a cuprins 48 de imobile, a fost deja construită,
iar casele sunt locuite. Proiectul a continuat cu etapele 2 și 3,
aflate acum în derulare. În această etapă vor fi ridicare 60 de
case, în regim duplex si single, cu finalizare în toamna anului
viitor. Conform dezvoltatorului, proiectul este realizat de arhitect
Angela Kovacs 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.
Lucrările s-au desfășurat în regim normal în acest an, iar
termenul de finalizare a întregului complex este toamna acestui
an. Drumul care duce la complexul de case este asfaltat, așa
cum vor fi și aleile din cadrul acestuia. Informații suplimentare
despre casele din zona Budiu, ridicate de Maco Construct, puteți
obține la numărul de telefon 0746.013.333

Trei proiecte de case construite
în zona Unirii
Un alt proiect de case al companiei Maco Construct va fi demarat
în curând pe strada Agricultorilor, din cartierul Unirii, într-o zonă
foarte bună. E vorba despre case în regim duplex, Parter+Etaj,
situate la câteva minute de mers pe jos de magazine, școală,
creșă și grădiniță, parcuri de joacă pentru copii. Distanta față
de zona centrală a Târgu Mureșului este de aproximativ 2,5 km.
Casele vor avea o suprafață construită de 160 mp și o suprafață
utilă de 120 mp. Imobilul, ridicat pe două nivele, va fi compus
din living, bucătărie, spațiu tehnic, 3 dormitoare, 3 băi, două
dressing-uri. Acestea vor fi predate în regim semifinisat avansat,
cu gard și pământ fertil pentru gazon în curte. Curțile vor avea
o suprafață de 250 mp.
Lucrările la casele de pe strada Agricultorilor vor fi demarate
în toamna acestui an și au ca termen de finalizare toamna
anului viitor. Informații suplimentare puteți obține la numărul
de telefon 0746.013.333

Case single pe strada Vescan

Complex de case pe strada Podeni

Tot în cartierul Unirii, Maco Construct va ridica un ansamblu
de case Parter+Etaj, în regim single, pe strada Vescan, zonă
aflată la 5 minute de mers pe jos până la școală sau grădiniță.
Imobilele vor fi construite pe un teren cu suprafețe între 400
și 500 mp și vor avea 170 mp construiți și 125 mp utili. Casele
vor fi compuse din living, bucătărie, 3 dormitoare, 3 băi și garaj.
Finalizarea complexului de pe strada Vescan este prevăzută
pentru toamna anului viitor. Aleile din cadrul complexului de
case vor fi asfaltate. Informații suplimentare puteți obține la
numărul de telefon 0746.013.333

Un al treilea complex de case al dezvoltatorului Maco Construct
în cartierul Unirii va fi cel de pe strada Podeni, locație aflată la
mai puțin de 2 km de centrul Târgu Mureșului. Aici vor fi ridicate
case în regim duplex, Parter+Etaj, pe terenuri cu suprafețe de
500 mp. Casele vor avea 170 mp construiți și 125 mp utili. Și
aceste case vor avea garaje. Complexul de imobile se află lângă
Ortoprofil, iar accesul se va face din strada Podeni. Aleile dintre
case vor fi asfaltate. Și casele de pe strada Podeni au ca termen
de finalizare a doua parte a anului viitor. Informații suplimentare
puteți obține la numărul de telefon 0746.013.333.

VREI SĂ CITEȘTI ZI DE ZI CEL MAI TARE COTIDIAN DIN JUDEȚ?

ABONEAZĂ-TE
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Ferestre Partner, 20 de ani
de experiență în avantajul mureșenilor
Cu o experienţă de 20 de ani pe piaţa tâmplăriei termoizolante, societatea Partner Alu Plast SRL prin brandul său FERESTRE PARTNER a adus miilor de clienţi
ce i-au trecut pragul produse de top cu echipări corecte şi complete, puse în operă cu responsabilitate. Este mult, este puţin? Pentru unii timpul este relativ
scurt, însă pentru conducerea companiei a fost o perioadă de dezvoltare continuă, de cercetare şi implementare a celor mai noi soluţii tehnice.
De 20 de ani, persoane fizice, persoane juridice sau dezvoltatori
imobiliari, care au ales FERESTRE PARTNER, au înţeles că un
proiect rezidenţial reuşit implică produse realizate din materiale
de înaltă calitate, cu echipări corecte şi montate profesionist, de
către specialişti în domeniu, demonstrând că valorile care ne-au
însoţit în această perioadă sunt corecte: profesionalism, viziune,
implicare cu toate resursele noastre, precum şi consilierea
acordată clienţilor. Astfel, am adus un plus de valoare tuturor
proiectelor în care ne-am implicat.

Panouri XXXL, megaculisante
și robot de ridicare

Din dorinţa de dezvoltare continuă şi de a îmbina performanţa
energetică cu designul modern, oferim panouri fixe de
dimensiuni mari XXXL, precum şi megaculisante de până
la 6.5 m lungime, realizate cu sticlă laminată, cu aceleaşi
performanţe de izolare termică şi control solar – sticla Planistar
SUN. Pentru realizarea montajului la aceleaşi standarde înalte,
am investit într-un robot performant de ridicare, pe care îl oferim
gratuit clienţilor noştri.

Pentru cei care nu ne-au trecut încă pragul, menţionăm că ne
adresăm atât proiectelor persoanelor fizice, cât şi dezvoltatorilor
imobiliari, iar oferta noastră tehnică întruneşte:
- toată gama de profile PVC Salamander, Clasa A – cel mai
înalt grad de calitate
- rigidizări conform catalog – în standard cu armături din oţel
cu grosimea de 2mm, închise în toc (rectangulare)
- sistem de feronerie complet echipat, perimetral, care asigură,
în plus, siguranţă pe lângă izolarea termică
- sistem de geam termoizolant triplex cu deja cunoscuta sticlă cu
control solar Planistar SUN şi distanţierul termic performant,
de tip “warm edge” DuraTherm, care face parte de ani buni
din portofoliul nostru de produse, fiind singurii din judeţul
Mureș care oferim acest sistem ultraperformant, ce se ridică
la înălţimea oricăror cerinţe tehnice.
- montaj profesionist realizat de o echipă cu experienţă
Montajul standard cu spuma poliuretanică, cel profesional cu
folii antivapori sau montajul în consolă cu precadre sunt atent
realizate, folosind materiale de montaj de înaltă calitate.

Produsele din portofoliul nostru sunt pretabile pentru sistemul
de case pasive, un concept nou care ia amploare tot mai mult
la noi. Începând cu soluţiile tehnice de izolare termică, până la
realizarea montajului specific pentru case pasive, ne ridicăm
la nivelul celor mai exigente cerinţe.

Confort și costuri reduse la utilități

Cerinţele noi în design impuse de către arhitecţi, dar şi orientarea
spre cele mai moderne soluţii ne motivează să ne dezvoltăm
permanent gama de produse.
Iar dacă mai punem în calcul şi tendinţa actuală a costurilor cu
încălzirea / răcirea imobilelor în vederea unui confort optim, se
dovedeşte încă o dată că investiţia într-un sistem performant
de tâmplărie termoizolantă este imperios necesară, o alegere
corectă generând economii şi de 40% la utilităţi.
Întregim oferta noastră cu următoarele produse: uşi culisante cu
ridicare – HST, tâmplărie din PVC placată cu aluminiu, tâmplărie
din aluminiu, uşi de intrare din aluminiu coplanare în orice culoare
RAL, rulouri exterioare în diverse game, inclusiv motorizate cu
alimentare solară, raffstoren Warema, plase insecte cu toată
gama de acţionări, compartimentări şi balustrade din sticlă.
O vizită în showroom-ul nostru din Târgu Mureş, str. Livezeni nr. 4
vă va întregi imaginea asupra ofertei noastre, iar cu consultanţa
oferită proiectele reuşite sunt la un pas distanţă!

În ceea ce priveşte sticla termoizolantă, pregătim cea mai
nouă tehnologie în domeniu, cu ajutorul partenerilor noştri, cu
o investiţie de peste 10 milioane de euro în cea mai performantă
linie de producţie geam termoizolant din lume.
Toate materialele folosite la crearea produselor noastre se pliază
perfect pe cerinţele noului standard nZEB, în vigoare din 2021,
care a devenit obligatoriu în construcţii şi presupune ”Clădiri
cu consum de Energie aproape de Zero”, altfel spus, clădiri cu
performanţă energetică foarte ridicată.

FERESTRE PARTNER
Showroom: Târgu Mureș, str. Livezeni nr.4
Contact: 0744 201 848, 0723 201 848, 0265 256 274
www.ferestrepartner.ro
e-mail: office@ferestrepartner.ro
Facebook: FerestrePartner
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În iulie se deschide cel mai nou showroom
de mobilă și accesorii de lux la Târgu-Mureș
Lux, eleganță și rafinament, pe stilul și în bugetul fiecăruia – acesta pare a fi motto-ul magazinului online MobilaVogue.ro - locul în care găsești
mobilier și accesorii de lux pentru casa ta, devenit deja punct de referință pentru pasionații de design interior. Mai mult decât un magazin – un real
ghid de tendințe și aliat în alegeri inspirate, Mobila Vogue se extinde în două direcții complementare – magazinul principal rămâne dedicat excelenței
în materie de piese de mobilier pentru întreaga casă – în timp ce Origami House cucerește piața de textile și decorațiuni, oferind accentele potrivite
oricărui spațiu cu personalitate. Și mai mult de-atât, acum deschide un showroom dedicat, care va cuprinde, de la A la Z, tot ceea ce ai nevoie pentru
a transforma o casă într-un cămin. Unul 100% AL TĂU!
Din mijlocul acestui domeniu dedicat frumosului
și bunului gust, aflăm direct de la proprietari
cum văd ei dezvoltarea fulminantă a ultimilor
ani, care sunt valorile care le definesc și
diferențiază afacerea, dar și ce îi motivează
pe mai departe, în această nouă lansare.
Ce credeți că a diferențiat afacerea voastră
de „zgomotul” din piața de profil?
În primul rând, în mod cert, grija față de client
și atenția la detalii – atât în ceea ce privește
piesele de mobilier, cât și întreaga experiență
a celor care ne trec pragul, de la intenția de
achiziție și până la customer care.
Suntem o companie de familie, și încă din
anul 1995, lucrăm în domeniul exportului
și importului de mobilier și accesorii pentru
casă. Experiența de peste 20 de ani în ceea
ce privește exportul și comerțul de mobilier de
înaltă calitate ne recomandă ca fiind partenerul
de nădejde în tot ce ține de crearea spațiului de
care ai nevoie, astfel încât imobilul tău să devină
căminul tău, în adevăratul sens al cuvântului.
Mai mult, fie că vorbim despre Mobila Vogue sau
despre Origami House, am reușit să adunăm
lângă noi oameni foarte competenți și talentați,
care ne înțeleg și împărtășesc valorile de bază
și pasiunile pentru design de calitate. Astfel
că, dacă vrei să-ți mobilezi casa și poate nu
ai timp sau inspirație ca să stabilești detaliile
proiectului, echipa noastră de specialiști îți stă
la dispoziție nu doar cu responsabilitate, însă
chiar cu pasiune. Noi îți aducem cataloage
profesionale din care să îți poți alege modelele
preferate, mostre de culori sau materiale. Iar
dacă tot mai ai nevoie de ajutor, avem obiceiul
de a colabora cu designeri de interior pe care
ți-i putem aduce, de asemenea, la îndemână.
Pentru servicii personalizate, clienții știu că
ne pot contacta oricând pe mail sau telefonic.
În curând, îi vom putea în sfârșit cunoaște
față-n față, în mod direct, să îi poftim cu drag
în propriul nostru spațiu! E un motiv imens
de bucurie pentru noi. De fiecare dată va fi
plăcerea noastră să ajutăm – ba mai mult,
adorăm provocările. Putem face din orice casă
– casa visurilor tale! Așa că merităm și noi una
stabilă, nu-i așa?
Cum vedeți viitorul acestor linii de business
complementare?
Creștem de la o zi la alta, ne perfecționăm și
astfel le oferim clienților noștri cele mai noi
modele de mobilier, mereu de cea mai bună
calitate, la prețuri corecte și accesibile. Reușim
să păstrăm acest echilibru datorită faptului că
lucrăm direct cu producători de mobilier prezenți
la cele mai mari expoziții de profil din Europa, iar
relațiile noastre de colaborare, clădite pe baza
unui respect reciproc, au trecut testul timpului.
Asta e rețeta care ne permite să garantăm
calitatea superioară a produselor noastre.
La noi găsești doar mobilier produs în UE
(Italia, Spania, Danemarca), supus unor înalte
standarde de calitate. Nu doar aspectuos,

misiunea noastră.
Acasă înseamnă pentru noi acel loc unde
se îmbină vitalitatea existenței cu eficiența
soluțiilor de mobilare și decorare, într-un mix
armonios.
Privim spre prezent și viitor cu propuneri de
amenajare completă în ton contemporan,
ghidându-ne după nevoile specifice, complexe
din ziua de azi, și prefigurându-le inspirat pe
cele din viitorul apropiat.

Recomandări:

Irina Khaeva, Larisa Tautieva (OrigamiHouse.ro), David Khaev (MobilaVogue.ro)
nu doar în tendințe – ci și durabil, testat, cu
adevărat convingător! Facem tot posibilul ca toți
clienții noștri să se poată bucura de piese de
lux, la prețuri corecte, avantajoase lor. Acestea
nu sunt piese pe care le schimbi la 2-3 ani, le
poți păstra o viață, dacă tu îți dorești. Până
la urmă, stilul se mai poate schimba, însă noi
ne mândrim cu faptul că le oferim clienților
noștri dreptul de a alege – nimic din ceea ce
noi vindem nu vei schimba din obligație sau
rațiuni de calitate, ci doar poate pentru că nu
se mai potrivește cu stilul tău actual.
Ce tip de produse putem găsi în magazinele
voastre?
Oferta MobilaVogue.ro acoperă o paletă
largă de produse, începând cu mobila pentru
dormitoare, holuri, birouri, scaune și terminând
cu elemente de decor sau accesorii, atât de
necesare pentru un cămin decorat cu gust și
potrivit propriului stil.
Cu ajutorul Origami House, dedicat textilelor
și decorațiunilor pentru casă, personalizării
potrivite, a spațiului, mergem chiar mai departe
decât până acum. Nu oferim doar confort,
utilitate, funcționalitate, ci și tot ce ține de
personalitatea distinctă a căminului tău. Chiar
și dacă vorbim despre un spațiu de lucru, de
ce nu, este important ca acolo să te simți bine,
în largul tău, într-o încăpere ce îți devine până
la urmă extensie personală. Orice spațiu pe
care îl înțelegi și îl tratezi ca atare îți devine

complementar – te sprijină în acțiunile tale, te
umple de bună dispoziție, te fac să-ți descoperi
potențialul și te reprezintă cu adevărat și în fața
celorlalți, care-ți trec pragul.
Ne bucurăm că noul showroom le va putea
îngloba pe toate, astfel că va oferi soluția
completă, de la A la Z, pentru orice cămin!
Tendințe și sfaturi de la profesioniști Mihaela Cetănaș designer și arhitect de
interior, MCD Studio
Mihaela ne-a împărtășit o parte de tips &
tricks valoroase pentru oricine este interesat
de designul interior al casei sale:
Bucătăria este principalul loc de întâlnire al casei:
acel spațiu intim unde putem fi relaxați și ne putem
petrece timp de calitate împreună, unde marcăm
momentele de sărbătoare și trecerea timpului.
Aici cresc și se formează familiile și prieteniile
unite și frumoase. Iar de aici se formează și
sentimentul de acasă, căruia ne adresăm în

- Eleganța atemporală
Am ales designul italian, cea mai bună
recomandare pentru un interior fără vârstă,
de o eleganță atemporală și întotdeauna în
tendințe.
Acesta se impune prin cele mai bune soluții
constructive ale mobilierului, design elegant
și inovator, materiale în paletare armonizate
cu ansamblul, gadgeturi și accesorizări în pas
cu tehnologiile actuale. În oricare moment
al istoriei recente, reperele acestea au fost,
sunt și vor fi de necontestat, păstrându-și
actualitatea. Este o recomandare adresată
tuturor, pentru a crea premisele unei vieți
bune, trăite cu drag și frumos.
- Ambianța mediteraneeană
Amestecând culori, proporții, materiale
naturale, creăm atmosfera cea mai populară
și cea mai dorită din spațiul european, un
melanj de vitalitate naturală, relaxare și
eleganță a detaliilor.
Conceptul mediteraneean este, și el,
întotdeauna în tendințe. În acest an, este
actualizat printr-un mix inspirat, plin de
vitalitate cromatică, texturi și materiale
naturale. Acestea sunt preluate fie în liniile
minimaliste ale mobilierului de baie sau ale
finisajelor interioare, fie în tușe inspirate
pentru un interior contemporan.
- Personalizare și individualizare/ servicii de tip
custom-made
Abordarea noastră este aliniată celor mai
complexe cerințe de pe piața pe care operăm,
fiind în contact direct cu ultimele noutăți,
tendințe și tehnologii pentru a găsi cele
mai bune soluții de mobilare și design. Prin
atenția la detaliu, servicii hiper personalizate
și selecția exclusiv pe criterii calitative a
furnizorilor, ne aliniem tendinței actuale de
individualizare a soluțiilor oferite.

Vă așteptăm în noul showroom
Mobila Vogue & Origami House – chintesența stilului casei tale!
Adresa: Lev Nikolaevich Tolstoi nr. 1, Târgu Mureș
Mai mult decât o casă – tot ce îți trebuie pentru un cămin – acum, toate în același loc.
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Dauer - termoizolație pentru încă o generație
Dauer este despre implicare, sinceritate și calitate. Misiunea Dauer este să aducă
căldură, liniște și siguranță în casele tuturor clienților săi.
Compania comercializează produse și servicii din domeniul
tâmplăriei, activitatea principală fiind comercializarea și
montarea tâmplăriilor din PVC și aluminiu, pereților cortină,
fațadelor ventilate, balustradelor din sticlă, ușilor secționale
rezidențiale și industriale, pergole și alte sisteme de umbrire
și, nu în ultimul rând, a compartimentărilor interioare din sticlă.
Dauer este partenerul potrivit atât pentru proiecte imobiliare
complexe, cât și pentru proiecte rezidențiale individuale.

Consultanță și măsurători
Întotdeauna, Dauer oferă consultanță specializată în alegerea
sistemului de tâmplărie, fațade, placări, alegerea pachetului de
geam termoizolant. Măsurătorile sunt efectuate la fața locului
de către specialiști, pentru o precizie ridicată.
Transportul și montajul sunt realizate de către companie. Dauer

vine în sprijinul clienților săi cu soluții complete atât pe partea
de produse, cât și pe cea de servicii, pentru a crea unicitate în
rândul tuturor proiectelor în care se implică.

Confort și durabilitate
Fie că este vorba despre tâmplărie PVC marca Rehau,
Salamander sau Veka, accesibilitatea, durabilitatea și confortul
sunt principalele atuuri.
Salamander greenEvolution 76 MD este unul dintre produsele
foarte bine primite de clienții Dauer. O fereastră durabilă
din material plastic, care se potrivește atât faţadelor, cât şi
spaţiilor interioare. Prin intermediul celor şase linii de producţie
compatibile pentru seria de profile, fantezia nu cunoaşte limite
în cazul formelor individuale de ferestre. Astfel, e ușor de găsit
sistemul de profile adecvat proiectelor noi de construcție, dar
și restaurărilor de clădiri vechi.
Dauer recomandă sticla Planistar Sun Plus, produsă în cele mai
moderne fabrici, de către Saint-Gobain, una dintre soluțiile extrem
de eficiente, ce nu numai că ajută la economisirea energiei pe
toată durata anului, asigurând o izolare termică sporită pe timp
de iarnă, iar vara reducând considerabil supraîncălzirea, dar
conferă și un aport generos de lumină naturală în orice anotimp.
Sistemele de aluminiu Alumil, Aluprof, Schüco sau Reynars
oferă produse de tâmplărie moderne, cu funcționalități și design
personalizat și sustenabil.
Selectarea celor mai potrivite produse necesită experiență și
expertiză. În acest sens, proiectele Dauer sunt unice și valoroase.
Dauer (SC TROA PLAST SRL) este membru al Patronatului
Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă.
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Avantajele Managerului de Proiect și a echipei
de Consultanță în construcţii
De ce să apelezi
la serviciIle Brisk Group:

Echipa de proiect Brisk Group optimizează resursele tale sau ale companiei tale atunci când dorești să investești
într-un proiect de construcții, îmbunătățește eficiența proceslor, selecția și integritatea resurselor umane, materiale
și tehnologice, în conformitate cu nevoile specifice și în scopul obținerii coeficientului plus-valoare al investiției tale.
Brisk Group este o companie de consultanță în construcţii ce asigură
Management de Proiect, Management de Cost și Managementul
Construcțiilor. Deține titlul de “Best Project, Cost & Construction
Management of the Year – Investing in Property” vizând anii 2020,
2021 și 2022 și este câstigătorul ‘’European Property Awards
– Real Estate – Award Winner – Property Agency/Consultancy
Romania 2021-2022’’. Brisk Group este un furnizor de încredere și
acoperă 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.
Proiectele de construcție sunt proiecte cu miză mare, în special
pentru dezvoltatorii imobiliari. Pornind de la faptul că ele au nevoie
de o supraveghere și coordonare permanentă, putem spune că,
trebuie să se țină cont, în primul rând, de faptul că discuțiille
despre proiect trebuie purtate cu o echipă de profesioniști care au
capacitatea și capabilitatea de a livra și de a aduce plus valoare
proiectelor lor. De asemenea, că echipa de proiect înțelege și
poate răspunde necesităților și particularităților proiectului, astfel
va fi responsabilă de proiect, începând de la schiță și până la
materializarea lui în realitate. Construction Managementul sau
altfel spus abordarea livrării proiectului pe pachete de antreprize
specializate este o metodă tot mai des întâlnită în piață. Sunt foarte
importante de înțeles de către toate părțile implicate în proiect și
de către clienți, oportunitățile și riscurile asociate care decurg din
această abordare.
O asemenea abordare aduce beneficii financiare Clientului vizând
implementarea proiectului, dar poate atrage și riscuri în absența
unei coordonări adecvate a pachetelor de antrepriză. Este foarte
important ca această strategie să fie foarte bine definită și metodic
implementată încă de la începutul proiectului.
În acest sens, este necesar ca în scenariul de implementare a
proiectului pe pachete de antrepriză să existe o echipă de specialiști
care să poată coordona și manageria pachetele de lucrări, pentru
ca livrarea proiectului să se poată face într-un cadru dominat de
predictibilitate și organizat, astfel limitând posibile sincope și
neconcordanțe.

Claudiu Bisnel, Managing Partner, Brisk Group
Brisk Group este un partener de încredere, cu personal calificat în
managementul de proiect, ce prestează servicii de consultanță în
construcții, la cele mai înalte standarde internaționale. Compania
oferă specialiști și soluții în măsură să garanteze atât calitatea
fiecăruia dintre procesele implicate, cât și pe cea a proiectului final.
Brisk Group își aduce aportul în cadrul proiectelor în care este
implicat, prin dimensionarea și pregătirea proiectului încă din
faza de proiectare vizând această abordare. Limitarea numărului
antreprizelor, cât și dimensiunile acestora, precum și implementarea
mecanismelor contractuale și identificarea cât mai clară a atribuțiilor
antreprenorilor în concordanță cu cerințele proiectului, conduce la
indentificarea răspunderii fiecărei părți implicate, necesară unui
management profesionist și corect. Ne mândrim cu faptul că Brisk
Group a livrat acest tip de abordare - Construction Management, iar
în prezent în portofoliul nostru s-au înmulțit proiectele în acest setup.

• Gestionăm și implementăm toate procesele și activitățile
pe care le presupune un proiect de construcții, de la faza
de inițiere până la finalizarea lui
• Suntem reprezentantul tău în discuțiile cu echipele
subcontractate și îți urmărim interesul prin tot ceea ce facem
• Urmărim permanent imaginea de ansamblu a proiectului
și ne asigurăm că experții pe fiecare livrabilă lucrează
coerent și unitar
• Avem cunoștințele și instrumentele necesare pentru a preveni
erori sau abateri de la calendarul și calitatea stabilite
• Intervenim cu o echipă de specialiști, care cunosc
industria, au experiență pe proiecte complexe și sunt
capabili să facă recomandări avizate – de la anumiți
furnizori până la legislația în vigoare
• Avem grijă ca investiția ta să aibă cel mai bun rezultat posibil.
• Estimăm costurile proiectului, chiar din etapa de schiță
• Urmărim evoluția designului și detaliem în profunzime
bugetul necesar, pentru previziuni exacte
• Evaluăm ofertele primite în urma licitațiilor, din punct de
vedere al costurilor
• Analizăm opțiunile disponibile pentru a duce la capăt
proiectul în cel mai eficient buget și ținând cont de toate
celelalte variabile importante pentru rezultatul final
• Identificăm riscurile comerciale ale proiectului
• Eficientizăm costurile finale, fără să afectăm rezultatul în sine
• M onitorizăm încadrarea în buget pe tot parcursul
implementării proiectului
• Suntem preocupați în mod constant de profitabilitatea
proiectului și valoarea lui finală.

Avantajele oferite de serviciile Brisk
Group:
• 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.
• O ferirea 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 toată 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.
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5 sfaturi pentru a face o investiție imobiliară profitabilă!
Tot mai mulți oameni aleg în ultimul timp să-și mărească veniturile prin intermediul investițiilor în imobiliare.
Deși mulți specialiști dau asigurări că
investițiile în imobiliare sunt printre cele mai
sigure, lucrurile pot lua o întorsătură extrem de
neplăcută dacă nu se urmează câteva etape
esențiale!

3. Verifică toate documentele proprietății!
Apelează la un consultant imobiliar, notar sau
la un avocat pentru verificarea actelor! Nu achita
niciun avans până când nu te asiguri că actele
imobilului sunt în regulă!

Iată care sunt acestea:

4. Vizitează cât mai multe proprietăți înainte
să iei o decizie! Cere sfaturi celor care sunt
specialiști în domeniu!

1. Informează-te! Înainte să plătești pentru un
imobil, ia pulsul pieței imobiliare, vezi evoluția
prețurilor în funcție de tipul proprietății și de
zona în care aceasta se află!
2. Fă-ți bine calculele! Fără niște calcule
făcute în prealabil, afacerea poate să devină
neprofitabilă. Interesează-te cât ar costa dacă
vei dori să pui la punct imobilul, iar apoi să-l
vinzi sau să-l dai în chirie!

5. Fii responsabil! În cazul în care ai anunțat
că dorești să efectuezi o vizionare, fă-o! Dacă
ai stabilit o colaborare cu un agent, fii onest,
pentru că un astfel de parteneriat îți poate
aduce cele mai bune oferte de pe piață!
Nu renunța atunci când vrei să-ți îndeplinești
visele!

Avantajele achiziționării unei proprietăți în Dubai!
De un timp încoace spațiul on line din România
este invadat de oferte imobiliare extrem de
atractive din Dubai.
În timp ce unii investitori cunosc foarte bine evoluția pieței
imobiliare din Dubai și nu ezită deloc atunci când vine vorba
despre a cumpăra o proprietate în această zonă, alții încă se
mai gândesc dacă merită sau nu să achiziționeze proprietăți
imobiliare în Dubai.

Iată aici câteva argumente favorabile
unei astfel de investiții:
• Piața imobiliară din Dubai este una dintre cele mai sigure
piețe din lume;
• Amortizarea unei investiții în Dubai se realizează într-un
timp mai scurt;
• Imobilele se pot achiziționa fie prin rate la dezvoltator, fie
prin credit ipotecar;
• Infrastructura Dubai-ului favorizează creșterea economiei;
• P roiectele imobiliare din Dubai sunt spectaculoase, cu
toate facilitățile incluse.

• Dacă ești interesat de o investiție în Dubai, te așteptăm
în agenția PRESTIMOB din Târgu Mureș.
www.prestimob.ro
Îți vom prezenta portofoliul partenerilor noștri din Dubai,
iar dacă te decizi să investești, ne vom asigura că întreg
procesul de tranzacționare se realizează rapid și sigur.

PRESTIMOB
Bulvardul 1 Decembrie 1918, Nr. 171,
Târgu Mureș, România
0722.405.007
office@prestimob.ro
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Natürlich – partenerul tău de încredere în proiecte
de amenajări interioare și design
Natürlich este un brand cu tradiție aliniat la tendințele prezentului. Cu o
rețea de 12 magazine în întreaga țară, ultimul deschis chiar în București,
10 depozite, peste 100.000 de produse și peste 200.000 de români pe care
i-a făcut fericiți, Natürlich vine de ani buni cu soluții practice, estetice și
inteligente de amenajare a încăperilor, în funcție de nevoile clienților.
De-a lungul timpului, Natürlich a construit
relații de încredere cu clienții și cu toate
companiile solide alături de care a lucrat,
consolidându-și astfel poziția de producător
și furnizor de top de produse de mobilier și
decorațiuni. Toți colaboratorii Natürlich știu
că și un spațiu poate avea „inimă” și prinde
viață prin activitățile desfășurate de locuitorii
acestuia.
Amenajarea unui spațiu mic este una dintre
provocările designerilor zilelor noastre.
Dormitoarele sau livingurile mici restrâng
destul de mult opțiunile de amenajare, de aceea
trebuie găsite cele mai bune soluții pentru ca și
un spațiu de dimensiuni reduse să arate aerisit
și spațios. Mobilierul modular și multifuncțional,
cu finisaje lucioase, este doar una dintre soluțiile
oferite de specialiștii noștri.
Calitatea, stilul, diversitatea și bunul-gust sunt
doar câteva dintre aspectele prin care se remarcă
brandul. Producătorul are în portofoliu o gamă
vastă de piese de mobilier și numeroase colecții
premium care înglobează mobilă de dormitor, de
dining, living sau mobilă pentru copii.

Natürlich - mobilier
und decorațiuni, magazinul
"nemțesc", cu suflet românesc
Diferenţiatorul principal al liniilor de produse
Natürlich este procesul modern de fabricație, ce
implică folosirea unei tehnologii unice de furniruire
a plăcilor de pal şi de îmbinare cu elemente din
lemn masiv, la care se adaugă finisaje multiple,
în trend cu produsele piețelor europene.
Bucătăriile realizate la comandă reprezintă un
alt atu important al companiei.
Specialiștii Natürlich sunt pregătiți oricând
cu sfaturi privind amenajarea unei bucătării
moderne, practice și multifuncționale. Simulările
3D, conform cu dimensiunile concrete oferite
de clienți, sunt gratuite și se realizează pe loc
în orice magazin.
Știm că fiecare bucătărie este specială, de
aceea nici o amenajare nu seamănă cu cealaltă.
Însă, mereu luăm în calcul utilitatea, depozitarea
și estetica. Noi profităm de fiecare metru pătrat
disponibil, astfel că orice bucătărie banală se
transformă într-una specială.

Natürlich vine în sprijinul dezvoltatorilor
imobiliari și le oferă vouchere cu reduceri la
serviciile de amenajări interioare.

BUCĂTĂRII LA COMANDĂ
Ich liebe dich

Persoana de contact - Andreea Vlăduț, director
de magazin, 0749 136 258.
Te așteptăm în familia Natürlich!

Rezistență cu aspect nobil
Creează un spațiu magic, impresionant,
prin această tehnică decorativă cu
aspect unic, individual și deosebit
de atractiv. Arte Noblissima se face
remarcat prin crearea unui joc între
www.caparol.ro

culoare, aspectul de profunzime
spațială și irizațiile metalice estompate
de particulele de nisip de cuarț, joc ce
prinde viață și al cărui caracter este
pus în valoare de lumină.

Vopsea de exterior
Vopsea de dispersie de înaltă calitate pentru
fațade, foarte rezistentă la intemperii, hidrofobă,
cu un grad bun de difuzie a vaporilor de apă.
Cu Muresko-plus se obțin, în funcție de gradul
www.caparol.ro

de diluție, zugrăveli care mențin sau egalizează
structura fațadei. Produsul beneficiază de
protecție în peliculă împotriva apariției algelor
și a ciupercilor.
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Complex Rezidențial Premium la 2 pași de centrul Târgu Mureșului

Revolution Luxury Residence

Situat într-o zonă strategică, foarte aproape de centrul municipiului Târgu Mureș și Cetatea Medievală,
aproape de UMFST sau Complexul ”Weekend”, Revolution Luxury Residence este o oportunitate
pentru cei care caută o locuință premium, amplasată într-o poziție de top.
Revolution Luxury Residence este, cu certitudine, una dintre
cele mai atractive oferte imobiliare ale Târgu Mureșului.
Poziționarea perfectă, pe strada Revoluției, la aproximativ
300 de metri de centrul orașului, la 3 minute de mers pe jos
până la Cetatea Medievală și la 10 minute de Universitatea de
Medicină, Farmacie Științe și Tehnologie, îi conferă un statut
aparte în peisajul imobiliar mureșean. Dezvoltatorul proiectului,
Total Petro Gas Construct, și antreprenorul general nu mizează
numai pe acest argument. Managerii acestor companii promit
calitate, confort și siguranță, iar prezența în proiect a firmei
Landmania, cu o vastă experiență în domeniu, în calitate de
antreprenor general, este o garanție în acest sens.
Complexul va avea, în final, 30 de apartamente, dispuse
în 3 corpuri de clădiri, P+2, din care unul are ieșire spre
strada Revoluției, iar celelalte două sunt amplasate între

străzile Revoluției și Avram Iancu.
Apartamentele au 1, 2 și 3 camere, pe suprafețe generoase,
între 58 mp și 130 mp. Garaje subterane și supraterane vor
asigura necesarul de parcări pentru autoturisme, iar accesul
în complex va fi cu barieră. Între corpurile de clădire vor fi
amenajate parcuri cu multă zonă verde.
Locuințele din Revolution Luxury Residence vor fi predate
în stadiu semifinisat, dar, la cerere, acestea pot fi realizate
și ”la cheie”.
”Ne-am propus să ridicăm la standarde înalte acest complex
amplasat într-un punct strategic al Târgu Mureșului.
Numeroase personalități ale orașului, printre care și renumitul
primar Bernády György au locuit în această zonă. Vom realiza
cu mare atenție fiecare etapă a proiectului și vom folosi
materiale de mare calitate, de ultimă generație”, au spus

despre proiect Călin Gherendi, dezvoltator, dr. ing Orban
Levente, antreprenor general, și ing. Emanuel Pop, manager
de proiect.
Două dintre corpurile de clădiri vor fi predate la 1 mai 2023, iar
cel de al treilea în 1 august 2023.
Informații suplimentare puteți obține la numărul de
telefon 0722.342.992, pe pagina web https://www.
totalrevolutionresidence.ro/ sau la adresa de email calin@
totalrevolutionresidence.ro.

Clienții Profelis sunt magazine mici de bricolaj și depozite de materiale de
construcții, constructori care execută clădiri rezidențiale, proiecte mari rezidențiale,
clădiri publice, lucrări de infrastructură etc. care au nevoie de produse și soluții
complete profesionale și o logistică specială pentru realizarea lucrărilor, firme
mici de executanți și persoane fizice specializate pe tipuri de lucrări, instituții de
stat sau private (școli, primării, fabrici etc) care renovează sau cumpără periodic
materiale consumabile și de întreținere, familii care își construiesc o locuință.

Produse, servicii și logistică
Concomitent cu produse și servicii de calitate, Profelis asigură suport logistic
clienților săi prin rețeaua de depozite, platforme logistice și cea de agenți mobili. Prin
flota de camioane și utilaje specializate în transportul și manipularea mărfurilor grele,
echipate cu macarale hidraulice și tracțiune integrală, compania Profelis poate
deservi și proiecte în locații mai greu accesibile.

PROFELIS
Materiale și soluții complete pentru
construcții și renovări!
Profelis C&V SRL este unul din principalii actori ai pieței de materiale de
construcții și produse pentru renovare din zona centrală a României. Cu o rețea de 7
puncte de lucru situate în Sibiu, Alba Iulia, Blaj, Deva, Cluj Napoca, Rm. Vâlcea și Tg.
Mureș, plus un depozit logistic central la Sibiu, firma oferă produse, soluții complete și
servicii specializate pentru firmele de construcții, proiectanți, comercianți și arhitecți.
Firma Profelis C&V SRL reușește să furnizeze clienților săi soluția personalizată
de care aceștia au nevoie, datorită unor parteneriate cu producători și distribuitori cu
nume importante în domeniu, specializați pe categorii de produse și soluții complete.
Unul dintre depozitele de materiale de construcții și finisaje ale rețelei
Profelis se găsește în Tg. Mureș pe strada Depozitelor nr. 4547, locație în care, pe lângă gama largă de produse, clienții persoane fizice
sau firme au la dispoziție și o echipă de vânzări și consultanți tehnici care să îi
asiste pe toată perioada desfășurării proiectelor de construcție sau renovare.

Portofoliul de Produse
Profelis acoperă toată gama de produse necesare finalizării unei construcții, atât
prin produse uzuale, dar mai ales prin produse speciale sau profesionale, specifice
acestui domeniu, pe care doar anumiți furnizori le pot oferi. Firma Profelis este
capabilă să reprezinte și să promoveze produsele unui furnizor nou pe piața din
România, atât pe parte comercială, tehnică, dar și din punct de vedere logistic sau
al distribuției.

· infrastructură: fundații, sisteme de canalizare;
· Materiale de construcții: zidărie, lianți, învelitori,
beton, ceramică, tablă, bituminoase;
· Materiale izolante: hidroizolante, termoizolante
· instalații: apă, căldură, climatizare, sanitare;
· finisaje: gleturi, vopsele, tencuieli, ceramică, parchet, uși.
dePozit și Magazin tg. Mureș
Str. Depozitelor nr. 45-47
program: l – V: 8-17

GOMBOS
SECURITY
Soluții inteligente

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

0730 040 801

WWW.GOMBOS -SECURITY.RO

SECURITATE / MONITORIZARE / INTERVENȚIE
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Astor Valpet, 30 de ani de experiență
în domeniul construcțiilor
Compania mureșeană Astor-Valpet este cunoscută atât pentru producția și montajul prefabricatelor din beton vibro-presat, cât și ca furnizor de materie
primă în industria construcțiilor, dar și de servicii în domeniul proiectării și amenajării de drumuri, zone pietonale, parcuri, parcări și alei pietonale.
Exploatarea agregatelor mineraliere, lucrările
de infrastructură și producția de prefabricate
din beton vibro-presat sunt principalele obiecte
de activitate ale companiei Astor-Valpet. Firma
a intrat pe piața producției de beton acum 29
de ani, cu o stație de sortare și concasare
piatră, în Comuna Ideciu de Jos, pe cursul
râului Mureș, aproape de municipiul Reghin.
La stația de sortare și concasare din Ideciu de
Jos sunt efectuate și acum lucrări de exploatare
de balast şi prelucrarea agregatelor: nisip/
pietriș concasat, sort, material antifisură, nisip
sedimentat, refuz de ciur sau bolovani.
Ca urmare a implicării grupului Astor-Valpet în
activitatea de producție și execuție în domeniul
construcțiilor, în anul 2006 conducerea
companiei a deschis o stație de asfalt la
Bălăușeri. Aici sunt produse toate tipurile de
asfalt. Ca și în cazul prelucrării balastului,
producția stației de asfalt este folosită la
lucrările proprii executate de Astor-Valpet, dar
stă și la dispoziția oricărui client.

Proiect de anvergură
în Cluj-Napoca
Noi utilaje performante achiziționate de
companie au permis firmei mureșene să
execute lucrări complexe de infrastructură,
pe drumuri naționale, județene și comunale și
în interiorul mai multor orașe și localități din
județele Mureș, Cluj, Harghita etc.
E vorba de drumuri, de la partea de infra
structură, până la partea de finisaje, inclusiv
turnare de asfalt și trotuare pavate.
Cu Astor Com, ca antreprenor, Primăria Cluj a
declanșat în acest an lucrările de modernizare
pe strada M. Kogălniceanu, din Cluj-Napoca,
tronsonul cuprins între străzile Emmanuel de
Martonne și Biserica Reformată. Acestea au
loc în cadrul proiectului de lucrări de amenajare
urbană a străzilor M. Kogălniceanu, Universității
și adiacente. Asocierea Astor Com – DE
Construct Project Consult a fost desemnată drept
câștigătoare a lucrărilor de modernizare a 10
străzi în zona centrală din Cluj-Napoca, compania
mureșeană devenind astfel un jucător important
pe piața modernizării drumurilor și infrastructurii.

Carieră de piatră și andezit
O nouă investiţie de anvergură a companiei
Astor-Valpet a avut loc pe segmentul extracției

Certificări
ISO 9001 Certificarea conformității cu
cerințele sistemului de management
al calității
ISO 14001 Certificarea conformității
cu cerințele sistemului de management
de mediu
OHSAS 18001 Certificarea conformității
cu cerințele sistemului de management al
sănătății și securității în muncă
de andezit. Cariera de piatră de la Topliţa, de
unde firma mureșeană face extracția de andezit,
a fost retehnologizată prin introducerea unei linii
noi de producţie, de mare capacitate. Investiția
a constat în echipamente, utilaje de excavație
și stația de concasare și sortare, toate fiind
echipamente de ultimă generație.
La cariera din Toplița sunt produse zilnic agregate
de calitate, folosite în asfalturi sau necesare în
infrastructuri de drumuri şi căi ferate.
La cariera de la Toplița, Astor-Valpet produce
aproximativ 500.000 de tone/an, ceea ce
situează compania între primele 10 cariere de
piatră din România, ca și nivel de producție.
Caracteristicile fizice și de compoziție ale

produselor recomandă firma mureșeană tuturor
celor care au nevoie de calitate, dar, în același
timp, și de un volum mare de marfă.

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

Fabrica de pavaje
Începând cu 2001, cu o investiție de aproximativ
500.000 de euro, Valpet a demarat la Târgu
Mureș activitatea de producție prefabricate
din beton vibro-presat. Celor 20 de oameni
angrenați în noua linie de producție li s-au
alăturat ulterior alți angajați, care au format
echipa departamentului de execuție, în cadrul
unei noi firme, Astor Com. Astfel, Astor-Valpet a

generat aproximativ 200 de noi locuri de muncă.
Intrarea pe sectorul rezidențial și infrastructură, cu
producția și montajul prefabricatelor vibro-presate,
a dus la dezvoltarea companiei târgumureșene.
Lucrările executate inițial în comune și localități din
județul Mureș s-au extins și în județe învecinate,
cum ar fi Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud, Harghita. De
aici au venit comenzi de produse, dar și propuneri
pentru execuție de lucrări.
Creșterea nivelului producției la fabrica de pavaje
a dus la necesitatea unor noi investiții. În anul
2012, Valpet a modernizat linia de producție.
Investiția, în valoare de peste 200.000 de euro,
a îmbunătățit și mai mult calitatea produselor,
a diversificat gama elementelor fabricate și a
crescut capacitatea de producție.
Cu o experiență de 29 de ani, Astor-Valpet
aduce pe piața construcțiilor o gamă largă
de produse prefabricate vibropresate, având
diversitate (culoare, dimensiuni) la ceea ce
produce, dar și lucrări de execuție de un
foarte bun nivel. Aceste caracteristici, dar și
calitatea materiilor prime pentru construcții
recomandă compania Astor-Valpet pentru piața
dezvoltatorilor imobiliari și a constructorilor.
Menținerea unui ritm bun de lucrări executate, la
un standard ridicat de calitate și un flux constant
de materiale furnizate pieței construcțiilor sunt
principalele preocupări ale conducerii grupului
Astor-Valpet în perioada care urmează.
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Retacom, furnizor de bază pe piața produselor din fier
Retacom, cel mai important furnizor local de produse din fier, își continută cu succes activitatea. Firma mureșeană are un portofoliu
mare de produse care aprovizionează piața construcțiilor din județ, confirmând sloganul companiei: ”Tot ce ține de fier”.
Cu 23 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, în ciuda problemelor pe care le
traversează întreaga piață a materialelor de construcții, inclusiv
fierul. Și în anul 2022, Retacom a avut un nivel bun de vânzări.
În paralel cu activitatea de comerț, Retacom a format și o echipă care
confecționează structuri metalice. Inițial, compania a achiziționat
utilaje de debitare și îndoire, iar ulterior a format o echipă care poate
efectua lucrări de construcții metalice, într-o hală de mari dimensiuni.
În ceea ce privește experiența acumulată de firmă, 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 și să se mențină permanent la un nivel bun de activitate.
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 • Țeavă 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.

ANUNȚ

Azomureș angajează:
1. Operator în industrie

Azomureș angajează:

1. 2.
Operator
în industrie
Operator logis�că
materiale
detalii puteți apela numărul de telefon 0723 – 109466 sau direct la sediul
2. Pentru
Operator
logistică materiale
Azomureș, strada Gheorghe Doja 300.

Pentru detalii puteți apela numărul de telefon 0723 – 109466 sau
direct la sediul Azomureș, strada Gheorghe Doja 300.
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Sâncraiu de Mureș, investiții multe în infrastructură

Comună limitrofă municipiului, Sâncraiu
de Mureș s-a dezvoltat mult în ultimii
ani pe segmentul rezidențial. Noua
administrație, instalată în anul 2020,
arată o preocupare majoră pentru
sprijinirea acestui segment prin
investiții în infrastructură. Informații
despre situația investițiilor și relația
administrației locale cu dezvoltatorii
imobiliari am aflat de la primarul
comunei, Petru Ionuț Budian.
Rep.: Cum colaborați cu dezvoltatorii
imobiliari care fac investiții pe raza comunei
Sâncraiu de Mureș?
Petru Ionuț Budian: În general avem o relație
bună, când lucrăm cu dezvoltatori serioși, care
își fac treaba până la capăt și respectă ceea ce
promit beneficiarilor de locuințe. Din păcate,
există și dezvoltatori imobiliari mai puțin serioși,
care nu își respectă angajamentele și profită
de pe urma cumpărătorilor. Le promit diverse
facilități, fără a se ține de cuvânt, diminuând
astfel costurile investițiilor pentru un profit mai
mare. În aceste situații, problemele rămân pe
seama noastră, a administrației locale, începând
de la chestiuni de infrastructură a utilităților, până
la infrastructură rutieră. Cetățenii care se află
într-o astfel de situație vin la primărie și solicită
de la noi, ceea ce dezvoltatorul nu a onorat.
Rep: Există multe situații de acest gen?
Petru Ionuț Budian: Din păcate, nu sunt puține.
Suntem nevoiți să intervenim în probleme
generate de proiecte vechi, unele demarate și
cu 15 ani în urmă, unde nu există canalizare,
energie electrică etc. În acest an am demarat
construcția de rețele electrice pe nu mai puțin

de 10 străzi din comuna Sâncraiu de Mureș și
lucrări de canalizare pe 8 străzi, unde aceste
utilități lipseau. Acolo unde am introdus rețeaua
de curent electric am mers în paralel și cu
iluminatul public și cu rețeaua de internet, toate
în subteran.
Intenția noastră este să introducem utilități
adaptate vremurilor noastre în întreaga comună.
Desigur, acest lucru necesită timp.
Rep.: Ce alte informații ne mai puteți oferi,
referitoare la lucrări realizate de Primărie
în ultimele luni?
Petru Ionuț Budian: Cum spuneam mai
devreme, am introdus rețea de alimentare
cu curent electric, rețea de iluminat public și
internet pe 10 străzi, canalizare pe 8 străzi.
Am asfaltat în acest an 9 străzi și străduțe, am
reparat cu covor asfaltic 2 străzi, am amenajat
trotuare pe alte 9 străzi, șanțuri și sisteme de
scurgere a apelor pluviale, de peste 3 km. O
parte dintre aceste lucrări sunt încă în derulare.

Aici aș mai spune că avem în procedură de
licitație un pachet de alte 6 străzi pentru
canalizare și stații de pompare. De asemenea,
alte 3 străzi importante, cu lucrări de șanturi,
podețe și sisteme de scurgere a apelor pluviale
se află în procedură de achiziție (e vorba despre
Străzile Vale, Mureșului și Nouă). De altfel, în
tabelul alăturat puteți vedea ce proiecte am
depus pentru finanțare. Aș mai spune aici că
am demarat lucrările pentru construirea unei
creșe, tot în cadrul unui proiect cu finanțare
europeană. Foarte probabil, lucrarea va fi
finalizată până la sfârșitul acestui an, dar
intrarea ei în circuitul educațional va avea loc
din anul școlar 2023-2024.
Rep: Cum decurge activitatea de eliberare a
documentelor, ca, de exemplu, autorizațiile
de construcție?
Petru Ionuț Budian: Consider că la acest
capitol nu ar trebui să existe nemulțumiri. Ne
mișcăm cât putem de repede, iar serviciul de

urbanism este organizat pentru o funcționare
optimă, astfel că nu există timpi lungi de
așteptare la eliberarea de documente.
Florin M. Sandor
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Sófalvi Sándor Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, a oferit un interviu cotidianului Zi de Zi pe tema posibilităților și oportunităților de
dezvoltare imobiliară a localității. Primarul din Sângeorgiu de Mureș a specificat punctele forte și minusurile la care se caută soluționare și a vorbit
despre potențialul comunei de a se dezvolta în continuare, cel puțin la fel de frumos. Cert este că tot mai multe familii aleg comuna Sângeorgiu de
Mureș pentru liniștea, armonia, complexitatea și alte resurse la fel de importante pe care localitatea le oferă.
Reporter: Pentru început, vă rog să faceți
o scurtă comparație între Sângeorgiu de
Mureș din anul 2011 și Sângeorgiu de Mureș
din anul 2022.
Sófalvi Sándor Szabolcs: Cea mai
semnificativă dezvoltare a comunei s-a produs
tocmai în această perioadă și asta nu o spun
pentru că am fost primar și perioada respectivă.
Am fost din 2008 primar, dar anul 2010-2011
a fost acela când am reușit să câștigăm foarte
multe proiecte pentru apă, canalizare, aproape
pe toate străzile comunei și vorbim de peste
150 de străzi, plus satele Tofalău și Cotuș, plus
că am reușit atunci să câștigăm și un proiect
mare de asfaltări, am ajuns până în 2022 să
asfaltăm nu mai puțin de 50 de străzi. Tot în
această perioadă s-a reușit construirea de
terenuri de joacă, achiziționarea și începerea
modernizării castelului, construirea unei creșe,
extinderea grădiniței cu program prelungit,
renovarea școlii, extinderea rețelei de iluminat
public, practic proiecte la care visam și eu
înainte ca un tânăr sângeorzan, dar care în
această perioadă s-au concretizat efectiv și
de aceea mă bucur pentru că tot în această
perioadă s-a înregistrat cea mai mare creștere
a numărului populației în comuna Sângeorgiu de
Mureș. Nu întâmplător am devenit cea mai mare
comună din județul Mureș și sper că rezultatul
recensământului din acest an va arăta că am
ajuns în prezent la peste 12.000 de locuitori,
devansând localități sau chiar orașe cum ar fi
Sovata sau Iernut, evident, Miercurea Nirajului,
Sărmașu etc.

„Am reușit să punem bazele
acelei vieți armonioase fără
prejudecăți între diferite
naționalități, religii și vârste”
Rep.: În timp, comuna Sângeorgiu de Mureș
a devenit foarte atractivă...
S.S.S.: Ca primar mă bucur pentru că am avut o
contribuție aparte la această dezvoltare, dar ce
ne-a convenit cel mai mult este că tot în această
perioadă s-au pus bazele acelei conviețuiri
între români, maghiari și romi care înainte era
sub semnul întrebării, mai ales că aici s-au
întâmplat anumite evenimente în martie 90
și chiar și după aceea, dar consider că și prin
exemplul personal am reușit să punem bazele
acelei vieți armonioase fără prejudecăți între
diferite naționalități, religii și vârste care și
în prezent se simt și din acest motiv cred că
Sângeorgiu de Mureș a devenit o comună

Investiții în infrastructura rutieră

Sófalvi Sándor Szabolcs, primar
atractivă unde se trăiește bine, în armonie,
unde sunt multe evenimente culturale. Comuna
Sângeorgiu de Mureș prin multiculturalismul
sau a devenit vestită peste tot în țară, am
primit și premii în acest sens, plus conceptul
acesta de a ajuta familiile, deci și profamilismul
meu și-a pus amprenta pentru că am reușit
să organizăm evenimente în care se întâlneau
familiile, să întâlneau locuitori, se simțeau bine
și am observat că am devenit un cuib în care
te simți bine, la căldură. Cred că și acesta
este unul dintre motivele pentru care tot mai
multe familii, mai ales familii tinere decid să se
mute în Sângeorgiu de Mureș și din statistica
noastră, marea lor majoritate provin din oraș
sau din orașe, deci aleg mai degrabă viața în
mediul rural. Poate avem și acest avantaj că
suntem foarte aproape de municipiul Târgu
Mureș, în câteva minute poți ajunge în orice
punct al municipiului Târgu Mureș. Avem și
așezarea geografică bună lângă râul Mureș și
la poalele Dealului Pițigoilor. Suntem relativ ușor
de accesat din toate punctele de vedere având
și cale ferată, fiind și aeroportul în apropiere.
Avem și posibilitate de pistă de bicicliști, ceea
ce am și propus în perioada următoare.
Deci consider că sunt atuuri care înseamnă
mult pentru viitorii locuitori ai comunei, dar
contează foarte mult și pentru actualii locuitori.
Rep.: Care considerați că sunt motivele
pentru care comuna Sângeorgiu de Mureș
a atras și atrage în continuare noi locuitori?
S.S.S.: Motivele de prestanță bună, de renume
bun ca localitate multiculturală, sunt apropierea
geografică, aerul relativ curat, suntem la

destulă depărtare de acea zonă industrială
care ar putea însemna o problemă în acest sens,
accesibilitate și, nu ultimul rând, dezvoltarea
din ultimii ani evident că a dus vestea către
potențialii locuitori, viitori locuitori ai comunei.
Am văzut, mai ales în rândul tinerilor, că le place
să se mute în localități unde văd dinamism
și eu cred că dacă ar trebui să caracterizez
Sângeorgiu de Mureș, aș spune că este acea
localitate care se dezvoltă în mod dinamic din
toate punctele de vedere. Poate ar trebui să
amintesc și faptul că la un anumit moment am
fost pe primul loc în județul Mureș în ceea ce
înseamnă atragerea fondurilor europene, dar
totodată aparținând de Zona Metropolitană a
contat foarte mult. Și poate trebuie să scoatem
în evidență faptul că, față de alte localități,
suntem printre puținele localități turistice care
are acest statut de localitate turistică de interes
local din tot județul, care iarăși înseamnă noi
oportunități de dezvoltare. În acest fel am putut
câștiga și acel proiect de reabilitare a Castelului
Máriaffy, acum primim punctaj în plus, am
primit punctaj în plus când am depus și acel
proiect pentru construire de stații de încărcare
mașini electrice, am putut accesa dublu sumei
pe care o puteau accesa alte localități. Deci
faptul că am devenit o localitate turistică e
un punct în plus de atracție nu numai pentru
turiști, dar și pentru viitorii locuitori, mai ales
tineri care își aleg să-și trăiască viața într-o
localitate frumoasă, armonioasă, curată.
Rep.: Care este viziunea autorităților locale
în ceea ce privește dezvoltarea urbanistică
a comunei Sângeorgiu de Mureș?

Cartiere în dezvoltare

S.S.S.: Viziunea este în concordanță cu Planul
Urbanistic General care e în lucru acum și care
evident vrea să stabilească în mod strict care
sunt acele zone unde se pot construi locuințe,
de zone rezidențiale, care e zonă mai degrabă
cu servicii sociale, care e zonă de agrement
și pentru că din toate există în Sângeorgiu de
Mureș e foarte important să stabilim exact cam
ce tipuri de construcții se pot realiza în acele
zone, evident fiind foarte deschiși și maleabili.
De exemplu, într-o zonă de agrement dacă
se dorește să se construiască un spital sau
un centru wellness, să vedem în ce condiții
se poate realiza acest lucru. Am văzut și în
Germania sau Elveția o insulă turistică, dar
în centrul ei era un loc de recuperare. Cum
avem și malul râului Mureș, zona aceea
Șapte Plopi, unde s-a construit terenul de
hochei, academie de fotbal, dar și spital în
apropiere, s-a găsit acea soluție, evident prin
Planul Urbanistic Zonal, ca să se facă și acest
lucru. Deci trebuie să ai deschidere, dar să
fie anumite condiții care să fie cunoscute din
start, încă la acel moment când un potențial
investitor dorește să achiziționeze un teren, și
nu după ce l-a achiziționat, să realizeze că aici
nu pot să facă, un cimitir sau nu pot să facă
zonă industrială pentru că are altă destinație.
Deci noi așa vedem că noi trebuie să avem
o viziune și o strategie foarte clar stabilită,
care se regăsește și în PUG, dar trebuie să fie
explicat și pe înțelesul tuturor, ca investitorul
sau potențialul investitor să știe din start în ce
zonă, ce poate să facă. Evident aceste zone au
fost alese nu pe baza investitorilor care ar veni,
să facem repede un loc unde se pot construi
blocuri, ci am avut câteva zone mai tradiționale,
dacă le pot numi așa, de exemplu zona Pițigoilor
sau zona malului râului Mureș, care sunt zone
mai degrabă de agrement.
Avem zona aceea centrală unde e și monumentul
istoric, unde evident am dori să fie un parc și
locuri în care oamenii să se simtă bine. Avem
în schimb locuri unde liniștit se poate construi,
chiar și zone de blocuri sau zone rezidențiale,
dar sunt și anumite zone unde da, se pot face,
dar în anumite condiții. La fel am permis ca în
zona industrială a comunei Sângeorgiu de Mureș
să fie un potențial de extindere și de dezvoltare.
Evident că și atunci când încercăm să extindem
utilități, de canalizare etc., prioritizăm că acele
zone care au potențial în viitorul apropiat, acelea
să se bucure în mod rapid de utilități și noi să
fim cumva cu un pas în față. Nu când vedem
deja că se face o investiție, atunci să ne gândim
cum să extindem rețeaua de apă și canalizare.
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Eu cred că autoritatea publică locală ar trebui
să fie cu un pas întotdeauna în față, iar asta
necesită să fie cu gândirea în față și tocmai asta
facem acum. De aceea am făcut o strategie nu pe
5 ani, ci pe 10 ani a comunei, am făcut separat o
strategie turistică, am făcut separat o strategie
în domeniul social, pentru că și acolo avem, să
spun așa, atuuri, având și un strat de populație,
dacă pot numi așa, o comunitate care trăiește
la marginea sărăciei și dacă am împărțit așa pe
anumite domenii, eu cred că viziunea și strategia
sunt unele foarte clare. Dacă ai un obiectiv bine
stabilit, un target, cred că nu ne putem abate.

„Mai bine să fim
o comună bogată
decât un oraș mai sărac”
Rep.: Ar putea deveni cândva oraș
Sângeorgiu de Mureș?
S.S.S.: Ar putea deveni, și infrastructura, și
toate posibilitățile pe care le are, număr de
locuitori, chiar ar permite, dar sincer sunt,
nu am dori să devenim oraș și acest lucru îl
știu, pentru că acum câțiva ani s-a vehiculat
această idee și am făcut un fel de sondaj de
opinie și majoritatea locuitorilor nu doresc acest
lucru din mai multe motive. Adevărul e că în
momentul actual și în următorii câțiva ani încă
vor fi mult mai multe fonduri pentru mediul rural
decât pentru mediul urban, mai ales în ceea
ce privește infrastructura de apă, canalizare,
asfaltare, pentru că se consideră că mediul
rural e mult mai rămas în urmă decât cel urban.
Or, am concepția aceasta că mai bine să fim
o comună bogată decât un oraș mai sărac.
Un alt motiv este faptul că avem o identitate
puternică de comună și identitate culturală și
nu am dori să fim încă un oraș lângă municipiul
reședință de județ, de parcă am fi un cartier al
orașului, și nu în ultimul rând și diferența de
impozite și taxe care sunt la oraș sunt altele,
sunt mult mai mari decât la nivel de comună și
consider că e și un punct de atracție pentru noi
investitori, dar și pentru locuitori care vin aici și
plătesc evident impozite mai reduse. Și eu ce
văd, noi am câștigat acest statut de localitate
turistică tocmai pentru că oferim și posibilități
de relaxare, de delectare într-un mediu mai
rustic, într-un mediu mai rural. Turiștii care
vin nu vor să vadă peste tot asfalt și geamuri
termopane, ci lucruri mai rustice, se bucură
mult mai mult dacă îi ducem la o stână, la
pădure, pe o pistă de bicicliști, la băi, unde sunt
și chestii mai tradiționale. Asta văd. Avem mult
mai multe atuuri să rămânem o comună decât
să devenim oraș.
Rep.: Aveți cereri pentru ansambluri
rezidențiale noi?
S.S.S.: Foarte multe. Practic, cele mai multe
cereri în acest domeniu sunt. Evident și pentru
zona industrială. Sunt multe cereri și pentru
zona spitalicească, cum ar veni. În prezent s-a
aprobat un PUZ pentru un centru de imagistică,
unul dintre cele mai mari și moderne din țară,

Teren de fotbal pe strada Gării

pentru un spital oncologic care va fi un unicat
în Europa de Est. Deci și în acest domeniu sunt
foarte multe cerințe, și în zona industrială și
în zona sportivă. Ați văzut, s-a construit teren
de hochei, de fotbal sau înainte să veniți erau
chiar organizatorii acelui concurs de atelaj care
anul acesta va fi unul internațional. Totodată,
ați văzut și campionatul mondial de duatlon
și triatlon parcurge și comuna Sângeorgiu de
Mureș. Deci și în acest domeniu sunt foarte
multe cerințe și vin investitori care doresc să
investească în acest domeniu, dar de departe
cele mai multe cerințe sunt pentru ansambluri
rezidențiale și în prezent sunt în dezbateri opt
solicitări nu de case, ci de cartiere rezidențiale,
unul dintre ele chiar mare, de top cu 50, 60,
80, 100 de case și evident mă bucur pentru
acest lucru. Noi încercăm să le sugerăm să
țină cont de zona respectivă, care e zonă mai
degrabă rustică, cu vedere spre pădure, spre
râul Mureș, încercăm să le sugerăm să fie
ceva mai aparte, nu să fie un bloc sau o casă
standard și văd că investitorii, și proiectanții,
arhitecții se bucură de acest lucru, că nu facem
ceva de dragul de a face. De aceea, inclusiv în
cazul Castelului, nu am gândit un punct turistic
în care vin turiștii și se uită cu ochi plictisiți la un
muzeu și la câteva picturi. Ideea e să fie plin de
viață și chiar dacă încă nu s-a deschis, încă nu
e mobilat, eu deja oficiez căsătorii, deja multe
evenimente culturale se țin acolo cu câteva
mese și scaune, pentru că asta era ideea, să
fie deschis comunității.
Așa gândim noi și aceste ansambluri rezidențiale
pentru care sunt solicitări, chiar dacă într-adevăr
câteodată iese cu supărare, până la urmă și-au
dat seama că totuși există un specific local sau
regional la care ținem, chiar dacă pare a fi o
încăpățânare a autorității publice.
Rep.: Care sunt cele mai atractive zone
imobiliare din Sângeorgiu de Mureș?
S.S.S.: Din cerințele primite, e chiar acea
porțiune de lângă râul Mureș, chiar dacă e
o problemă într-adevăr pentru că e o zonă cu
inundabilitate, dar este foarte căutată, mai ales
că e cea mai apropiată zonă de Târgu Mureș.
Este și zona din partea stângă a Drumului
Național cum mergem spre Reghin, strada
Liliacului, unde foarte multe case se construiesc
și sunt foarte căutate, dar eu ce văd, ca vechi
sângeorzan, cea mai frumoasă zonă e partea
dreaptă a Drumului Național, zona Dealul Bunii,
Dealul Pițigoilor, care e zonă mai tradițională,
mai cunoscută, mai frumoasă, pentru că există
o vizibilitate spre Dealul Pițigoilor. E o zonă
mai înaltă, dar și acolo consider că e o zonă
atractivă și ultima vreme a devenit atractivă și
zona Tofalău-Cotuș.
Rep.: În ce fel Primăria susține investitorii
persoane fizice sau juridice să construiască
în Sângeorgiu de Mureș?
S.S.S.: În anumite localități, persoanele juridice
nu se bucură de acea bonificație de zece la
sută dacă plătesc impozitele și taxele până
în 31 martie, dar la noi-da. În plus, am creat
și acea posibilitate de a plăti prin Ghișeul.Ro.

Castelul Máriaffy
În prezent, la biroul de urbanism am avut o
singură persoană, acum avem două, dar dorim
să îl extindem, ca să putem să creăm și la noi
aparatul Arhitectului Șef, ca să nu trebuiască
să trimitem fiecare documentație la Consiliul
Județean, pentru că necesită timp. Foarte mult
contează ca un investitor să fie servit repede.
Dacă ar fi după concepția mea, le-aș pune
un covor roșu, ca să vină cât mai mulți, să îi
putem servi cât mai repede. Din păcate, aici
întâmpinăm probleme, nu prea vin la concurs
potențiali arhitecți șef sau persoane care să
lucreze în biroul de urbanism, pentru că în
privat un arhitect poate primi mai mulți bani.
De vreo doi ani de zile avem și acea comisie
alcătuită din cinci arhitecți care ne dau sfaturi
și un pic au accelerat această procedură de
a obține informații de la specialiști, cum să
fie o zonă dezvoltată sau cum să reacționăm
la un cadru urbanistic zonal. Deci e iarăși în
folosul potențialilor investitori. Mai mult, faptul
că aproape 90% din comună are canalizare și
98% apă de la rețeaua publică, în majoritatea
zonelor pot să spun că beneficiază de aceste
utilități, ceea ce pentru un investitor contează
foarte mult.
Și faptul că se vede această dinamică în
dezvoltare, în modernizare a străzilor contează
foarte mult și ce am observat că și pentru
investitori, chiar dacă construiesc doar un
cartier de case contează foarte mult că sunt
multe activități culturale, că ne gândim la
energia verde, la piste de biciclete și la zonă
de agrement. Ei consideră că sunt mult mai
atractive astfel de comune unde observă
dinamism din toate punctele de vedere pentru
potențialii lor cumpărători, pentru că un om nu
se gândește doar că e aproape orașul și ajunge
de la serviciu sau de la școală. Se gândește
și la ce oferă localitatea ca să se simtă bine și
copiii, să nu plece în străinătate.
Rep.: Ce fel de investiții în infrastructura
rutieră aveți în perspectivă?
S.S.S.: Am depus prin Programul ”Anghel
Saligny” un proiect foarte curajos prin care
încercăm să modernizăm aproape toate străzile
care au rămas nemodernizate, printre ele și

străzi noi, nu mai puțin de 34 de străzi și
proiectul valorează peste 30 de milioane de
lei. Sper să avem câștig. Tot în infrastructura
rutieră e plănuită și această pistă de biciclete,
care ar avea rol dublu: de delectare și de legare
a punctelor turistice, culturale, sportive. Pe
Drumul Național e aproape imposibil să circuli
cu bicicleta și ar fi o alternativă pentru bicicliști.
Mai mult, în proiectul acesta gândim și o
concepție mai inedită, cu bărci și caiace care
pot fi închiriate din Sângeorgiu de Mureș până
în oraș. La fel și proiectul pe care l-am câștigat
pentru modernizarea întregului sistem de
iluminat public. Se va reduce cu 40% consumul
de curent electric și pe toate străzile vor fi
amplasate lămpi de tip led și smart led care
pot scădea sau crește în intensitate funcție de
intensitatea circulației.
Rep.: Care este viziunea dumneavoastră
asupra dezvoltării Zonei Metropolitane a
Târgu Mureșului? De ce fel de proiecte ar
avea nevoie Sângeorgiu de Mureș?
S.S.S.: În sfârșit observ că s-a ieșit din impas în
Asociația Zonei Metropolitane și au început să
apară câteva gândiri concrete. Unul dintre cele
mai importante lucruri este cu aceste drumuri
ocolitoare. Cea mai mare problemă la noi este
circulația infernală. Drumul ocolitor pentru care
s-a reluat licitația ar rezolva o mare problemă,
mai ales că ar scoate mașinile de mare tonaj,
și cealaltă variantă ocolitoare spre zona de
câmpie, care la fel de importantă va fi. În afară
de aceasta, ce văd din Zona Metropolitană e
chiar planul de mobilitate în care se încearcă
să se gândească în mod comun o strategie
pentru transportul în comun și chiar s-au făcut
pași concreți. Va lua ființă Asociația pentru
Transportul în Comun între Municipiul Târgu
Mureș și zonele limitrofe. Mai mult, acest
proiect pe care l-a depus Municipiul Târgu
Mureș, în parteneriat cu noi, pentru autobuze
electrice, face parte tot din această concepție
de a gândi în Zona Metropolitană și mă bucură
faptul că într-adevăr a apărut deja și o legislație
specifică.
Rep.: Cât de importantă ar fi pentru
localitatea dumneavoastră realizarea
Centurii Ocolitoare a municipiului Târgu
Mureș între Corunca și Sângeorgiu de
Mureș?
S.S.S.: Extrem de importantă, primordială,
pentru că drumul ocolitor ocolește și comuna,
deci evident că ar ușura foarte, foarte mult și
ar descongestiona un pic circulația asta mare,
având probleme permanente cu trecerile de
pietoni, cu capacele de canalizare, cu parapeții.
A consemnat Mălina MORARU
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Corunca crește pe segmentul rezidențial.
Proiecte și facilități noi!
Comunca Corunca se înscrie în rândul localităților limitrofe municipiului care cunosc o dezvoltare consistentă a segmentului rezidențial. Primarul
localității, Takács Szabolcs István, ne-a oferit detaliii despre evoluția comunei și a celor mai importante proiecte locale.
Rep: Cum apreciați dezvoltarea comunei
Corunca din perspectiva construirii de noi
locuințe?
Takács Szabolcs István: Comuna Corunca,
din perspectiva construirii de noi locuințe, este
într-o dezvoltare dinamică, existând numeroase
solicitări în acest sens, deoarece e situată în
vecinătatea Municipiului Târgu-Mureș, iar zona
se bucură de un mare interes.
Rep: Ce probleme există în relația cu
dezvoltatorii și cum le rezolvați?
Takács Szabolcs István: Avem o colaborare
bună cu dezvoltatorii imobiliari care respectă
legislația în vigoare. Avem grijă ca, prin
organizarea lucrărilor, aceștia să protejeze
mediul înconjurător și să acorde respect
locuitorilor în zonele unde construiesc.
Rep: Cum sprijină Primăria Corunca
dezvoltarea acestui segment (cum
funcționează serviciul de urbanism,
eliberarea de autorizații de construire?
Takács Szabolcs István: Sprijinul acordat din
partea Primăriei Corunca în vederea dezvoltării
comunei constă în actualizarea noului Plan
Urbanistic General (PUG), prin introducerea
noului Nomenclator Stradal și renumerotarea
imobilelor cu noi numere administrative, prin
extinderea utilităților apă-canal, extindere rețele
electrice, iluminat public, asfaltarea unor străzi,
construire trotuare și rigole.
În pofida volumului mare de muncă pe care îl
implică această activitate, Serviciul de Urbanism
și Amenajarea Teritoriului oferă promptitudine în
vederea întocmirii și emiterii documentațiilor de
urbanism, respectiv în soluționarea problemelor
specifice, cu care se confruntă investitorii,
acordând sprijinul necesar în realizarea cu
succes a proiectelor de dezvoltare.
Astfel, s-a creat o bună colaborare între investitorii
imobiliari și personalul Serviciului de Urbanism
și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei
Corunca și a Consiliului Județean Mureș.

Magazine noi Penny și Palas +
Stații de încărcare pentru mașini
electrice
Rep: Ce noutăți aveți pentru perioada
următoare?
Takács Szabolcs István: Noi proiecte se
află deja în diferite stadii de dezvoltare. Unul
dinte acestea presupune construirea unui
ansamblu de locuințe, comerț și prestări
servicii, aprobat printr-un Plan Urbanistic
Zonal (PUZ). Proiectul propune mobilarea
parcelei studiate cu funcțiuni adaptate
specificului amplasamentului. Pe porțiunea
adiacentă drumului național DN13 se propun
funcțiuni comerciale și de prestări servicii
(construire magazin „Penny Market”). Zona
reglementată are toate beneficiile proximității
localității Corunca și a Municipiului Tîrgu
Mureș: accesibilitate și conectivitate.
Totodată, zona respectivă beneficiază de o
echipare tehnico - edilitară, care urmează
a fi utilizată pentru viabilizarea acestui

amplasament. Pentru fluidizarea circulației
se va construi un sens giratoriu.
O altă noutate pentru Comuna Corunca constă în
construirea unui spațiu comercial/ magazin „PALAS
MARKET, amplasament situat în intravilanul localității
Corunca, în zona centrală a acesteia, cu acces direct
din str. Tholdalagi Mihály, care va beneficia de toate
instalațiile necesare funcționării obiectivului: instalații
sanitare, instalații electrice, instalații de încălzire,
fiind prevăzută și o parcare auto.
De asemenea, diferite Planuri Urbanistice
Zonale (PUZ) se află în curs de elaborare,
contribuind la dezvoltarea Comunei Corunca.
Astfel, se poate observa o extindere a proiectelor
de dezvoltare a investitorilor imobiliari.
Am accesat două proiecte Anghel Saligny pentru
extindere rețea de apă și canalizare și asfaltarea
unor străzi. La AFM am depus proiecte pentru
”Amplasare stație de reîncărcare pentru
vehicule electrice” și 2 proiecte de ”Creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă
a energiei în clădirile publice”.
Florin Marcel Sandor
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Sisteme de încălzire prin pardoseală FIV
pentru locuințe moderne
FIV este un producător de sisteme de încălzire prin pardoseală și componente pentru aceasta. Un producător european care oferă
calitate europeană tuturor clienților săi. Ce înseamnă acest lucru pentru casa dumneavoastră? Durată lungă de viață și un mediu
de viață confortabil, care nu numai că este sănătos, dar utilizează mai puțină energie datorită consumului redus de energie.
Considerații privind instalarea și avantaje.

De ce este bună încălzirea prin pardoseală? - ați putea întreba.
Încălzirea prin pardoseală poate fi o soluție excelentă pentru locuința
dumneavoastră, deoarece funcționează la niveluri de răcire relativ
scăzute. Prin urmare, nu necesită un aport mare de energie de la o
centrală termică, un cazan sau un alt sistem de încălzire centrală.
Acesta poate funcționa chiar și cu ajutorul unui sistem de captare
a energiei solare în circuit închis, în cea mai mare parte a anului.
În concluzie, încălzirea prin pardoseală este un sistem de încălzire
confortabil și fiabil, care reprezintă o parte aproape esențială a
locuințelor moderne.

Melinda Instal România este de mai mulți
ani distribuitor preferat al unei game largi
de produse FIV.
I-am întrebat pe colegii noștri ingineri despre sistemele de încălzire
prin pardoseală FIV. Aceștia au subliniat unele dintre particularitățile
tehnice care sunt unice pentru produsele FIV, în comparație cu mulți
concurenți. Durata lungă de viață și fiabilitatea le fac excelente
pentru utilizarea în sistemele de încălzire atât pentru proprietățile
mici, cât și pentru cele mari.

Aspecte tehnice și avantaje, utilizarea
materialelor, durabilitate.
Rezultatul a zeci de ani de cercetare, calitatea și fiabilitatea
sistemelor dezvoltate de specialiștii FIV sunt garantate. Nu uitați
că acest produs nu numai că asigură temperatura necesară în casa
dumneavoastră, dar contribuie și la experiența de satisfacție pe
care o dorim cu toții în cele din urmă.
Petrecem din ce în ce mai mult timp în casele noastre, în medii
închise. Nu e de mirare că toți dorim să ne maximizăm confortul
și să pășim pe o podea cu o temperatură plăcută și constantă.
Cu ajutorul soluțiilor produselor FIV putem trăi desculți și putem
atinge temperatura ideală atât pentru adulți, cât și pentru copii.
Cine nu și-ar dori să locuiască într-o casă în care fiecare spațiu,
de la hol, la camerele de zi și până la baie, este atât de cald și
confortabil încât nici măcar nu îți vine să ieși afară.
Aceste trăiri se împlinesc și sunt susținute de țevile de plastic dure
și flexibile, care reprezintă inima și sufletul sistemelor FIV. Țevile
FIV sunt rezistente la uzură, deoarece stau nemișcate sub podeaua
de beton autonivelantă. Conexiunile și îmbinările din cupru nu se
corodează și împiedică formarea de depozite.
Distribuitorul, care are rolul de inimă în sistemul de încălzire prin
pardoseală, este singura componentă vizibilă cu ochiul liber.
Această componentă este cea care permite ca sistemul să fie
modularizat, pentru a ajusta temperatura de funcționare pentru
fiecare încăpere. Colectoarele au fost proiectate de FIV astfel încât
să poată minimiza pierderile de căldură, în acest fel sprijinind
controlul optim și confortul maxim.
La ce să vă așteptați în restul acestui articol: un scurt istoric al
companiei FIV și al încălzirii prin pardoseală; de ce elementul foc
este important ca factor psihologic și cum susține încălzirea prin
pardoseală FIV senzația de căldură în casă; o soluție de încălzire
ecologică pentru casele moderne, inclusiv pentru casele pasive
și inteligente.

Istoria, vechimea și internaționalizarea
procesului de fabricație.
FIV, după cum s-a menționat mai sus, este atât un producător, cât
și un dezvoltator de top al tehnologiei de încălzire prin pardoseală
pe piața europeană.
Echipa de experți FIV lucrează în mai multe țări de pe bătrânul
continent, pentru a dezvolta tehnologii care să răspundă celor mai
moderne nevoi în cele mai diverse condiții climatice.
Primele clădiri cu pardoseală încălzită datează deja din antichitate.
Cu toate acestea, FIV a avut nevoie de doar câteva decenii pentru
a introduce inovații tehnologice unice, pentru a crea un sistem
de încălzire prin pardoseală ușor de instalat, de lungă durată, cu
consum redus de energie, care este accesibil și plăcut pentru toți.

O combinație de tradiție și inovație.
Este important de reținut că, în aproximativ 95% din casele moderne
de astăzi, elementul de “foc” ca soluție de încălzire a fost eliminat
din spațiul de locuit. Cu alte cuvinte, tehnologia modernă a scos
focul din casele noastre. Încă nu am văzut o persoană care să nu
iubească căldura reconfortantă a focului și să nu se bucure de
felul în care aceasta se simte în corpul său. Diversele soluții de
încălzire centrală au eliminat aproape complet această experiență.
Prin însăși natura sa, încălzirea prin pardoseală combină căldura
reconfortantă a unui șemineu de interior vechi cu spațiul de locuit,
fără elemente de foc ale unei case moderne. Căldura podelei radiază
prin corpul dumneavoastră de la baza sobei, oferindu-vă senzația
unei sobe sau a unui șemineu tradițional.
Încălzirea prin pardoseală declanșează în mod discret dragostea
străveche pentru foc, care motivează în subconștient poate fiecare
ființă umană în viața de zi cu zi. Știm că descoperirea focului a fost
prima mare realizare tehnologică a civilizației noastre moderne.
Astăzi, încă mai avem nevoie de prezența focului în viața noastră
de zi cu zi, iar această nevoie și dorință pot fi pe deplin satisfăcute
de un sistem de încălzire prin pardoseală proiectat corespunzător.

La un preț accesibil și cu o calitate care va
asigura zeci de ani de viață utilă.
Investiția inițială mai mare poate fi uneori o bătaie de cap pentru cei
care construiesc sau renovează. Toată lumea își dorește confort,
dar oare toată lumea vrea să plătească prețul real?
Vă recomandăm, dacă puteți, să planificați pe termen lung și să
nu vă lăsați dus de val cu jumătăți de măsură. Încălzirea prin
pardoseală poate funcționa impecabil timp de zeci de ani. Nu va fi
nevoie de demolare, înlocuire și nu va fi nevoie să rupeți podeaua.
Un factor foarte important în instalarea încălzirii prin pardoseală
este testul de presiune, care se efectuează după ce au fost instalate
țevile, înainte ca stratul de acoperire, izolația etc. să fie așezate.
În cazul în care în timpul testelor se constată defecte sau puncte
slabe, piesa defectă trebuie înlocuită. Acest proces minuțios vă
asigură că nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la reparații
sau întreținere, nici pe termen scurt, nici pe termen lung. Sistemele
de încălzire prin pardoseală reprezintă cel mai fiabil grup de
echipamente/ansambluri de încălzire.

De ce merită să lucrați cu aceste produse? De ce merită să le folosiți
în proiecte mai mari? Există o diversitate a acestor produse? Ce
opțiuni sunt disponibile pentru a asigura încălzirea prin pardoseală
pentru casele familiale și spațiile mai mici? În ce măsură tehnologia
actuală îndeplinește standardele de protecție a mediului, asigurând
în același timp confort și un climat interior sănătos?
La instalare, este important să se asigure că îmbinările sunt
menținute la un nivel minim. Mai puține îmbinări înseamnă mai
puține șanse de defecțiune. Atunci când proiectați, asigurați-vă
că îi cereți instalatorului să ia în considerare întreaga suprafață a
casei, fără colțuri goale sau puncte reci sub mobilier. Petele goale
vor fi greu de înlocuit dacă se întâmplă să schimbați mobila sau
mobilierul din camere, nu-i așa?
Iar colțurile goale pot duce la neplăceri, deoarece suprafețele reci
și zonele de colț pot face mucegai dacă nu există un flux de aer
suficient. Aceste neplăceri pot fi evitate cu ușurință cu ajutorul
unui sistem complet de încălzire prin pardoseală.
Produsele FIV sunt alegerea preferată pentru încălzirea prin pardoseală
atât în clădirile casnice, cât și în cele comerciale. Nu este de mirare că
eficiența energetică este un aspect de luat în considerare nu numai
în proiectele mici, ci și în cele mari. Acesta este motivul pentru care
încălzirea prin pardoseală este din ce în ce mai des utilizată în clădirile
de birouri. Aceste sisteme de mari dimensiuni sunt ieftine de utilizat,
oferind un confort suplimentar pentru persoanele care lucrează în
interior, într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor. Am
menționat sursele de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară
valorificată prin intermediul panourilor solare, sau chiar soluții de
răcire-încălzire bazate pe principiul transferului de căldură silențios,
dar mai eficient, al unei pompe de căldură.
Sistemele din surse regenerabile se caracterizează, în general,
prin temperaturi medii de funcționare relativ mai scăzute. Cu
toate acestea, această temperatură scăzută este ideală pentru
încălzirea prin pardoseală.
În timp ce un calorifer aproape că arde la 60-70 de grade Celsius,
un mediu de încălzire de 35-38 de grade Celsius este suficient
pentru încălzirea prin pardoseală.
Un alt avantaj, care este cel mai bine exploatat prin utilizarea unor
surse de energie ecologice, este capacitatea de stocare a căldurii
a sistemelor de încălzire prin pardoseală. Podeaua, care poate
avea uneori o grosime de câțiva centimetri, acționează ca un mare
element de stocare a căldurii. Este nevoie de ceva timp pentru a
ajunge la temperatura dorită, dar în schimb sistemul de încălzire
va rămâne cald timp de mai multe ore după ce a fost oprit, iar
temperatura podelei va scădea relativ încet.
În timpul zilei, când colectoarele solare funcționează la capacitate
maximă, acestea produc cantitatea de căldură necesară pentru a
asigura încălzirea seara și noaptea. În cazul în care dimensiunea și
caracteristicile sistemului de încălzire proiectat de un profesionist
sunt în armonie cu dimensiunea sistemului de încălzire prin
pardoseală, costurile de încălzire pot fi reduse la minimum.
Țevile din plastic FIV de sub podea își fac treaba în liniște, în timp
ce dumneavoastră vă bucurați de un climat interior confortabil și
primitor. DAR...
Prezentarea noastră nu ar fi completă fără opinia profesională
și factorii tehnici. De asemenea, am dori să împărtășim cu
dumneavoastră, cititorii noștri, detalii care pot clarifica angajamentul
nostru față de FIV pe baza unor date obiective.

Rezumat
Realitatea desculță a FIV. Ne place pentru că este ușor de instalat, ne
place pentru că durează mult timp și nu trebuie înlocuit pentru mult
timp. Ne place pentru că oferă componente flexibile pentru proiecte
mici și mari. De asemenea, promovează aplicații neobișnuite, astfel
încât nu limitează imaginația și poate fi folosit în cele mai unice
proprietăți. FIV se află în fruntea pieței în ceea ce privește raportul
calitate-preț, având în vedere că este în afaceri de mulți, mulți ani.
Suntem bucuroși să beneficiem de aceste caracteristici, deoarece
FIV este un partener de încredere, iar produsele sale au demonstrat
maximumul în majoritatea proiectelor noastre.
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Ghidul cumpărătorului în domeniul imobiliar
Fie că ești la prima achiziție sau că ai experiență în domeniul achiziționării locuințelor, este foarte important ca procesul de cumpărare al unui imobil să decurgă
conform unui plan bine stabilit pentru a evita anumite inconveniențe. În acest sens, agenția imobiliară The Concept Real Estate Advisers a elaborat un Ghid al
Cumpărătorului în 50 de pași, din care vom cita în cele ce urmează, etape importante de care fiecare cumpărător ar fi util să ia aminte.
„Indiferent ce iți dorești, fă-ți o listă cu facilitățile de bază,
prioritare, pe care este musai ca ansamblul ales să le cuprindă.
Vei salva enorm de mult timp în căutare și mai departe în
alegere”, sfătuiesc specialiștii în industria imobiliară The Concept
Real Estate Advisers.

• Stabilește ce se întâmplă în cazul în care, din varii motive, nu
poți continua contractul (cel de rezervare sau antecontract)
• Stabilește ce se întâmplă în cazul în care, din varii motive,
dezvoltatorul nu ﬁnalizează la timp construcția
• Asigură-te că plătești onorariul corect notarului

DOCUMENTAREA

Decide-te ce tip de locuință cauți și care este destinația sa!
• Poate ﬁ un studio (simplu sau dublu), 2 camere, 3 camere, 4
camere într-un ansamblu de apartamente sau poate ﬁ o vilă
într-un ansamblu de vile (sau o combinație între ele)
• Destinația sa poate ﬁ ﬁe pentru a locui în ea efectiv, ﬁe pentru
investiție (închiriere pe termen mediu și lung sau închiriere
pe termen scurt - regim hotelier sau AirBnb)
Hotărăște-te asupra unor zone principale de interes pentru tine.
În cazul în care locuința este pentru rezidență, când alegi
respectivele zone ia în calcul următorii parametri:
• Cât de în siguranță te simți în zona în care se aﬂa locuința
• Apropierea de locul unde îți desfășori activitatea profesională,
• Apropierea de grădinița sau școala copiilor tăi,
• Apropierea de un magazin comercial sau mall important în
care să îți faci cumpărăturile,
• Apropierea de o sală de ﬁtness sau terenuri de sport unde să
te energizezi zilnic sau săptămânal,
• Mijloace de transport public în cazul în care nu dispui de mașină
sau dacă aceasta nu este disponibilă în anumite zile/perioade
• Perspective de dezvoltare ale zonei (infrastructură, facilități
urbane)
Dacă este în schimb pentru investiție, gândește-te la alte puncte
cheie relevante:
• Apropierea de centrul orașului în care locuiești sau de zone
importante de business
• Mijloace de transport în comun cheie: aeroport, metrou,
autobuze, taxi, Uber
• Apropierea de o zonă importantă de distracții: restaurante,
cafenele, pub-uri, cluburi, cinematograf, centre universitare
• Apropierea de un centru important de evenimente (Centru de
conferințe, stadion, sală polivalentă)
Gândește-te ce facilități vrei să cuprindă ansamblul în care îți
dorești să locuiești sau să investești
• Poate îți dorești un parc, un spațiu de joacă, o sală de
gimnastică, locuri de parcare suﬁciente, inclusiv pentru
biciclete, multă verdeață
• Poate îți dorești o piscină sau alte locuri de relaxare (cum ar
ﬁ o bibliotecă în complex)
• Poate îți dorești mai multe locuri de socializare (o cafenea,
un social room cu boardgames, un spațiu de joacă indoor
pentru copii)
Hotărăște-te care este bugetul de investiții în această achiziție!
Categoriile de cheltuieli sunt următoarele:
• Prețul net al locuinței
• T VA-ul aferent locuinței
• Taxele și onorariile notariale. Comisioanele de vânzare
ale consultanților imobiliari - dacă nu ai cerut tu direct
consultantului să caute o locuință pentru tine, atunci acest
comision ar trebui să ﬁe 0%
• C osturile de întreținere a locuinței și de mentenanță a
complexului
• Impozitul pe proprietate pe care-l vei plăti anual după
achiziționare
• Costurile de mobilare și decorare a locuinței în funcție de
scopul său (rezidență sau investiție)
• Costuri de întreținere a echipamentelor din locuință (centrala
termică, calorifere, instalații electrice, instalații sanitare)
Dacă alegi să cumperi cu finanțare, aﬂă ce suma îți poate
ﬁnanța respectivul ﬁnanțator, în ce moment și în ce condiții!
• Asigură-te că poți susține rambursarea respectivului credit
(ratele!) și că poți trăi la standardul de viață pe care ți-l dorești
cu veniturile care îți rămân (individuale sau pe familie)
Vei avea de rambursat sau de plătit următoarele:
° Rata lunară efectivă (cuprinzând principalul de rambursat
din creditul efectiv, dobânda și costurile adiționale).

CONSTRUCȚIA

• Află ce avantaje oferă consultantul tău dacă îl recomanzi
mai departe
• Cere consultantului tău să te țină la curent cu evoluția lucrărilor
• Află care este perioada în care va trebui să îți alegi ﬁnisajele
și dotările apartamentului (dacă acest lucru este posibil)

RECEPȚIA

Dobânda anuală poate ﬁ ﬁxă sau variabilă în funcție de
indicii ROBOR, EURIBOR sau LIBOR
° Costuri adiționale: comisioane de administrare, comisioane
la Fondul de Garantare (dacă este vorba de programul
Prima Casă)
° Diferențe de curs valutar --» acordă atenție acestui cost și
negociază cursul în prealabil cu banca sau cu dezvoltatorul
D

° acă există rate blocate sub forma de provizioane (3 astfel
de rate în cazul programului Prima Casă)
Roagă-ți consultantul ﬁnanciar sau bancar să-ți prezinte
scenariul în care indicii în baza cărora se calculează dobânda
variabilă ar crește și, astfel la cât îți va crește rata lunară efectivă.

ALEGEREA

Este puțin probabil să te poți hotărî asupra unei locuințe doar
văzând-o pe Internet, prin urmare, după ﬁltrarea inițială,
specialiștii recomandă participarea la prezentări, dacă ansamblul
este în construcție, pentru a primi absolut toate detaliile despre
acesta, sau la vizionări, când stadiul este avansat sau ﬁnalizat.
• Analizează locuințele alese pe îndelete și pune cât mai multe
întrebări consultantului
° experiența dezvoltatorului și a companiei imobiliare ce
îl reprezintă, calitatea construcției, ﬁnisajele, tipurile
de apartamente disponibile, facilitățile, avansul cerut și
termenul de livrare
• Vezi disponibilitatea locuinței vizate și identiﬁcă variante
alternative
• Află detalii despre viitorii tăi vecini
• Vezi ce posibilități de personalizare sunt permise și realizabile.
• Confruntă variantele, fă o listă pe hârtie cu plusuri și minusuri
- zonă, etaj, facilități, calitate a lucrărilor sau alte lucruri pe
care le consideri esențiale
• Verifică experiența dezvoltatorului atât pe piața din România
(website-uri, portofolii, presă), cât și pe piețe internaționale și
alege să cumperi de la dezvoltatori cu experiență și reputație
bune
• Verifică experiența și imaginea companiei imobiliare care
reprezintă dezvoltatorul și alege să cumperi de la companii
reputate și de încredere
• Cumpără de la oameni cărora le pasă și care vor cu adevărat
să te ajute
• Identifică oportunitatea și acționează
° Multe tranzacții imobiliare pică pentru că decizia de
cumpărare se ia greu și apar alți cumpărători mai hotărâți
Fă un pas semnând un acord de rezervare!
° Cere ca taxa de rezervare să îți ﬁe returnată în cazul în
care apar lucruri pe care nu le-ai cunoscut la primele
discuții și care ți-ar dăuna ulterior achiziției

PRECONTRACTAREA

• Fă-ți un plan ﬁnanciar al achiziției (“cash ﬂow”)
• Cere să veriﬁci documentele de proprietate
• Cere un graﬁc de lucrări ca să veriﬁci respectarea termenului

• Verifică ﬁnisajele și dotările care ți-au fost montate să respecte
standardul convenit cu dezvoltatorul
° Gresie și faianță în băi și bucătărie
° Parchet living și camere
° Uși interioare
° Ușa exterioară
° Culorile pereților pe ﬁecare cameră
° Obiecte sanitare
° Diverse alte cerințe speciﬁce
• Verifică utilitățile
° Apa: pornește robinetele în băi și bucătărie
° Energie electrică: pornește lumina în locuință
° Gaz: pornește aragazul sau centrala termică
° Telecomunicații (Internet, telefonie, TV), veriﬁcă existența
prizelor și a contractelor cu furnizorii
• Verifică instalațiile de apă curentă (Veriﬁcă presiunea pe
ﬁecare chiuvetă și cadă sau cabină de dus)
• Verifică instalațiile de scurgere

CONTRACTAREA FINALĂ

• Cere să îți ﬁe menționate în contract garanțiile post-vânzare
• C ere notarului să-ți arate extrasul de carte funciară al
proprietății și asigură-te ca acesta să ﬁe liber de sarcini
• Întreabă ce costuri survin post-vânzare
• Cere un manual de utilizare a apartamentului
• Asigură-te că dosarul contractului de vânzare va cuprinde
următoarele:
° Intabularea și cadastrul proprietății
° E xtras de carte funciară autentic
° Garanțiile și documentațiile echipamentelor din locuință
(centrală termică, aer condiționat, uși, obiecte sanitare,
instalații)
° Contractele cu furnizorii de utilități
° Certiﬁcat energetic
° Chei de acces (intrare locuință, intrare bloc, interfon)
° Telecomenzi și termostate (aer condiționat și centrală
termică)
° Facturile și dovezile tuturor plăților
° Contractul de ﬁnanțare (dacă vei cumpăra printr-un credit
• Dacă vei cumpăra cu credit, cere consultantului tău ﬁnanciar
sau bancar să-ți prezinte toate costurile ﬁnanțării

POST CUMPĂRARE

• Pune-ți în funcțiune centrala termică și apoi, veriﬁcă centrala
termică o dată la doi ani cu companiile autorizate
• Schimbă-ți rolul ﬁscal
• Schimbă contractul de furnizare gaz pe numele tău
• Schimbă contractul de furnizare energie electrică pe numele tău
• Conectează-te la Internet/TV
• Înscrie-te în Asociația de locatari sau ajută la înﬁințarea ei
Ghidul integral poate fi consultat accesând linkul: https://www.
theconcept.ro/wp-content/uploads/2019/03/eBook_The_
Concept_2019.pdf.
Foto: www.depositphotos.com.
Sandu TUDOR
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”Noua Casă 2022 - informații utile”
Reprezentanții Fondului Național de Garantare
a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii
au publicat, pe pagina web a instituției, www.
fngcimm.ro, un ghid intitulat ”Noua Casă 2022
- informații utile”.

Valoarea dobânzilor
și a creditelor
Noua Casă 2022 se acordă în lei, pentru achiziția
unei singure locuințe, iar valoarea maximă a
creditului pe care îl poți accesa este de:
- 66.500 de euro - pentru locuințe ale căror
preț este de maxim 70.000 de euro, avansul
solicitat fiind de 5%;
- 119.000 de euro, pentru locuințe al căror preț
este de maxim 140.000 de euro, în acest caz
avansul solicitat fiind de 15%.
Dobânda este variabilă, calculată în funcție de
Indicele de referință pentru creditele acordate
consumatorilor (IRCC) la care se adaugă o marjă
fixă de circa 2%.

Garanții, asigurări, durată
Garanțiile constă în: ipoteca de rang I în favoarea
băncii şi 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 şi valabil pe întreaga
durată a finanțării, reprezentând contravaloarea
primelor trei rate de dobândă.
Asigurarea obligatorie a locuinţelor (PAD) şi
Asigurarea facultativă a imobilului, cesionate
în favoarea Statului, reprezentat de Ministerul
Finanțelor Publice şi a băncii, pe toată perioada
de creditare.
Durata: maxim 30 de ani.

Cine poate aplica
Dacă doriți să aplicați pentru un credit Noua
Casă, trebuie să vă încadrați în una dintre
cele două situații: fie nu dețineți în proprietate
exclusivă sau împreună cu soțul/soția nicio
locuință, indiferent de modul în care a fost
dobândită, fie dețineți în proprietate cel mult
o locuință, cu o suprafață utilă mai mică de 50
de metri pătrați, dar care nu a fost achiziționată
prin programul Prima Casă.
În acest sens va trebui să dați o declarație pe
propria răspundere.
Accesând Programul, veți avea calitatea de
împrumutat în raport cu finanțatorul şi va trebui
să dispuneți de avansul minim obligatoriu pentru
locuința pe care o doriți şi de o sumă ce va fi
blocată într-un depozit colateral, constituit ca
garanție pentru acordarea creditului, blocat
până la rambursarea integrală a creditului şi
nepurtător de dobândă. Suma va reprezenta
echivalentul a trei rate de dobândă.
Programul nu are limită de vârstă şi poate fi
accesat fie singur, fie împreună cu partenerul
de viață, dacă îndepliniți amândoi criteriile de
eligibilitate ale Programului.
Dacă unul dintre soți este sau a fost beneficiar
al Programului, cu consultanță din partea băncii,
există posibilitatea de a accesa creditul Noua
Casă doar soțul care îndeplineşte condiția
legată de accesarea unei singure locuințe în
cadrul Programului şi care va avea calitatea
de împrumutat, celălalt având doar calitatea
de garant/ coplătitor. Garantul, persoana
fizică, soț/soție al/a beneficiarului, este
parte semnatară a contractului de garantare,

are calitatea de co/proprietar al locuinței
achiziționate în cadrul Programului, îşi asumă
toate obligațiile şi beneficiază de aceleaşi
drepturi ca şi beneficiarul.
Beneficiarii Programului vor trebui să
îndeplinească în plus şi condițiile de eligibilitate
cerute de banca cu care au decis să lucreze.

Prețuri
Programul Noua Casă diferențiază locuințele în
funcție de preț în contextul cerințelor legate de
categoria locuinței, avansul minim obligatoriu şi
procentul maxim de garantare astfel:
- Cu un preț de maxim 70.000 de euro majoritatea locuințelor achiziționate prin
Program, noi, vechi sau consolidate. Pentru
acestea avansul minim obligatoriu este de 5%,
iar procentul maxim de garantare de 50%.
- Cu un preț cuprins între 70.001 de euro 140.000 de euro - locuințe noi, inclusiv cele
construite prin programele ANL, pentru care
documentele de recepție la terminarea lucrărilor
de construcții s-au semnat cu cel mult 5 ani
înainte de data solicitării creditului garantat.
Pentru acestea avansul minim obligatoriu este
de 15%, iar procentul maxim de garantare
de 60%.
Programul permite şi achiziționarea unor
proprietăți cu valori ce depăşesc 70.000/
140.000 de euro cu condiția achitării diferenței
din surse proprii.

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 oficial al BNR
valabil/aplicabil la data încheierii promisiunilor
bilaterale.
Depozitul colateral - reprezentând contravaloa
rea 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 şi calculat la
sold. Pentru locuințele de până în 70.000 de
euro, comisionul se aplică la 50% din soldul
creditului, iar pentru cele ce trec de 70.000
de euro, comisionul se aplică la 60% din soldul
creditului.
Alte costuri: prima de asigurare a imobilului,
taxele notariale pentru cumpărarea locuinței.

Ce trebuie făcut
după găsirea locuinței
1. Asigură-te că dispui de avansul minim
obligatoriu şi depozitul colateral solicitat. Ai în
vedere şi alte cheltuieli generate de cumpărarea
casei (taxe notariale ș.a).
2. Alege banca cu care vei lucra şi pregăteşte
actele solicitate de bancă pentru dosarul de
credit.
Banca va analiza documentația de credit şi
după aprobarea finanțării va transmite către
FNGCIMM solicitarea/ promisiunea de garantare
prin intermediul unei aplicații web, ataşând în
aplicație următoarele documente:
- Solicitarea de garantare/ Solicitarea de
emitere a promisiunii unilaterale de creditare
şi Promisiunea de garantare dacă este cazul;
- Documentul de identitate al beneficiarului/
beneficiarilor şi al soțului/ soției, dacă este/
sunt căsătorit/ căsătoriți, în copie certificată;
- Declarația pe propria răspundere a
beneficiarului;
- Antecontractul de vânzare-cumpărare
autentificat sau sub semnătură privată cu
dată certă;
- Extras de carte funciară privind locuința ce
urmează să fie achiziționată din finanțare,
eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data
solicitării de garantare;
- Certificatul de eficiență energetică pentru
una dintre clasele A, B sau C; în cazul acordării
unei promisiuni de garantare se ataşează şi
promisiunea unilaterală de creditare;
- În cazul achiziționarii unui imobil care a
mai făcut obiectul unei finanțări garantate în
cadrul Programului, pentru care interdicția de
înstrăinare a expirat, se ataşează şi acordul
emis de MFP pentru înstrăinarea locuinței
achiziționate din cadrul Programului şi pentru
ridicarea temporară a interdicției de grevare
cu sarcini a locuinței achiziționate de către

vânzător.
FNGCIMM analizează dosarul şi, dacă este
corect şi complet, transmite băncii aprobarea
prin intermediul aceleiaşi aplicații web, iar
beneficiarul va semna contractul de credit şi
contractul de vânzare - cumpărare.
- Prin această aplicație şi tu poți urmări unde
se află dosarul - dacă este la Bancă sau la Fond
şi în ce stadiu este; https://www.fngcimm.ro/
informatii-solicitari-garantii-prima-casa.
- În cazul în care documentația trimisă de bancă
la FNGCIMM în vederea garantării are nevoie de
completări sau corecții, dosarul va fi returnat
la bancă în starea "Invalidat".
- Această stare nu reprezintă o respingere a
dosarului, ci o solicitare de completare sau
remediere a unor erori. Deci, dacă vă aflați
într-o asemenea situație, puteți afla motivele
exacte în cazul dumneavoastră luând legătura
cu consilierul bancar.
- Este foarte important ca dosarele să fie
transmise complet şi corect întocmite, pentru
a evita retrimiterea la bancă şi apoi reluarea
analizei.
- Durata aprobării dosarului depinde foarte mult
de cât de bine este pregătit dosarul!

Principalele motive pentru
care se invalidează dosare
Cele mai frecvente motive de invalidare sunt
legate de: lipsa documentelor obligatorii (o
listă a acestora o găsiți pe www.fngcimm.
ro), documente expirate sau ilizibile, informații
completate greşit în aplicație etc.
Atunci când un dosar este invalidat, FNGCIMM
completează în aplicația web Noua Casă
motivele invalidării pentru a fi văzute de
consilierul de credit din bancă şi a putea fi
operate completările/corecțiile.

Bănci partenere
Banca Românească, Banca Transilvania, BCR,
BRD GSG, CEC Bank, First Bank, Garanti Bank,
ING Bank, Intesa SanPaolo Bank, OTP Bank,
Raiffeisen Bank, Unicredit Bank, Vista Bank,
Alpha Bank.
Sandu TUDOR
Foto: www.depositphotos.com
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”Mureșul Rezidențial 2022.

Aproximativ 50 de reprezentanți ai principalelor companii mureșene care dezvoltă proiecte imobiliare, ai unor instituții publice și profesioniști din
domeniile conexe construcțiilor, imobiliarelor și arhitecturii au participat luni, 23 mai, la conferința ”Mureșul Rezidențial 2022. Dezvoltarea durabilă.”

Evenimentul a fost organizat în incinta
restaurantului ”Cocoșul de Aur” din Târgu
Mureș de către echipa cotidianului Zi de Zi
și a revistei economice Transilvania Business
cu scopul de a dezbate public și interactiv
proiectele care transformă orașul, viața
oamenilor și economia mureșeană, precum
și de a prezenta cele mai atractive proiecte
imobiliare și cele mai importante investiții de
pe piața construcțiilor mureșene.

Eveniment unicat
în Transilvania
În deschiderea evenimentului, Florin Marcel
Șandor, managerul proiectului și totodată
director de publicitate în cadrul cotidianului
Zi de Zi și al revistei Transilvania Business, a
subliniat tradiția care caracterizează publicația
specială ”Zi de Zi - Mureșul Rezidențial” care
în curând va bifa cea de-a șaptea ediție.
”Povestea acestei conferințe începe cu
aproximativ patru ani în urmă, când am
editat primul număr din ediția specială ”Zi
de Zi - Mureșul Rezidențial”, un produs
dedicat proiectelor imobiliare, construcțiilor,
amenajărilor, ajuns acum la cea de-a
șaptea ediție, în curând. În 2019 am avut o
primă dezbatere într-un format aproximativ
asemănător, care s-a dovedit utilă pentru
participanți. Au urmat doi ani în care a fost mai
dificil să ne întâlnim, dar iată, astăzi, suntem
din nou împreună, autorități locale, directori de
instituții, dezvoltatori imobiliari, constructori,
arhitecți, în ideea de a vedea încotro se
îndreaptă județul și în special Târgu Mureș
din punct de vedere al dezvoltării imobiliare rezidențiale”, a afirmat Florin Marcel Șandor.
”Sunteți un unicat în Transilvania, o asemenea
conferință, o asemenea deschidere atât din
partea comunității de business, a dezvoltatorilor
imobiliari, cât și din partea autorităților locale și
a tot ce înseamnă sisteme care duc către orașe
noi nu s-a întâmplat așa că noi, de la Zi de Zi și
Transilvania Business, o să ducem mai departe
mesajul că se poate, că Târgu Mureșul este sus
în ceea ce înseamnă dezvoltarea imobiliară”, a
fost mesajul transmis de către Aurelian Grama,
directorul fondator al cotidianului Zi de Zi și al
revistei economice Transilvania Business.

MasterPlan
pentru Târgu Mureș
Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós

Participanți la conferință

Aurelian Grama, director fondator Zi de Zi și Transilvania Business

Florin Marcel Șandor, manager de proiect
Zoltán, a prezentat, rezumativ, în prima parte
a conferinţei, stadiul principalelor proiecte de
infrastructură care alcătuiesc MasterPlanul de
dezvoltare durabilă a orașului.
”Am lucrat împreună cu colegii de la firma
Multinvest. Este un MasterPlan pentru orașul
Târgu Mureș, cu tronsoanele ocolitoare. De fapt,
dacă s-ar construi toate drumurile propuse, ar
fi o centură completă în jurul orașului, cu cel
puțin trei poduri noi peste Mureș”, a afirmat
edilul șef al ”Orașului Trandafirilor.”
”S-a reușit finalizarea acestui MasterPlan. În
prima etapă sunt șapte tronsoane de ocolitoare,
începând de la digul nou pe Mureș care merge în
jur până la E60 drumul de la Corunca. Din aceste
șapte tronsoane, șase fac parte din acest acord
cu CNAIR-ul, al șaptelea tronson cu podul peste
Mureș la Sâncrai este deja în faza de studiu
de fezabilitate și vrem să depunem în acest an
pentru PNRR, pe fonduri europene, respectiv
încă vrem să pornim SF-ul unui pod peste
Mureș paralel cu podul existent actualmente.

Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș
Una dintre problemele mari ale zonei de peste
Mureș este lipsa totală a infrastructurii și nu mă
refer doar la pod sau la drum, ci la canalizare,
rețeaua de apă, și multe alte probleme care
apar în zona respectivă. Dacă în următorii trei
ani se construiesc aceste rețele și drumuri, noi
și pentru dezvoltările imobiliare devine o zonă
mult mai atractivă. În momentul de față sunt
probleme cu rețelele de pe partea de câmpie
a orașului”, a completat Soós Zoltán.
În prezentarea sa, primarul municipiului Târgu
Mureș și-a reamintit susținerea pentru un
proiect care prevede construirea unui tunel
pe sub Platoul Cornești, care ar urma să facă
legătura între comunele Livezeni și Sângeorgiu
de Mureș.
”Tunelul ar lega partea de Livezeni - Tudor,
cu partea de Sângeorgiu de Mureș. S-a pornit
deja partea de studii, în prima etapă trebuie
făcute studii geotehnice, foraje de 200 de
metri adâncime, ca să stabilească exact pe
unde să treacă acest tunel. Am luat legătura

cu Universitatea Tehnică din Cluj, numai ei au
personal specializat pe această problemă și
deși în România nu sunt multe tunele, dacă
mergem în Germania sau Cehia, între fiecare
sat montan există câte un tunel”, a menționat
Soós Zoltán.
Totodată, Soós Zoltán a oferit detalii despre
stadiul în care se află câteva dintre principalele
proiecte de infrastructură ale orașului: ”Pentru
ocolitoarea Târgu Mureș deja în luna mai
trebuie predate două tronsoane către CNAIR
și aici licitația e foarte probabil să pornească
în septembrie, pentru execuție deja. Referitor
la podul Sâncrai trebuie depusă documentația
pentru finanțarea europeană și abia după
ce este aprobat SF-ul și indicatorii tehnicoeconomici o să ajungem în faza să fie inclusă
în finanțarea europeană. Eu sper că anul viitor
și aici deja vorbim de licitația podului de la
Sâncrai și vorbim și de includerea încă unui
pod peste Mureș, din Aleea Carpați în altă
zonă care să ușureze traficul între cele două
maluri.”
Nu în ultimul rând, primarul municipiului Târgu
Mureș a reamintit audienței că autoritățile
locale, inclusiv Primăria municipiului Târgu
Mureș se confruntă cu probleme în ceea ce
privește personalul tehnic: ”Dacă nu există
suficient personal, un inginer poate să ducă
maxim trei proiecte, sunt foarte, foarte multe
documente, acte. Noi avem trei ingineri în
momentul de față la Direcția Tehnică. Deci
asta înseamnă maxim nouă proiecte pe care
putem, în următorii 3-4 ani, să le ducem, dacă
nu reușim să angajăm încă persoane noi și încă
nu am vorbit de dezvoltarea școlilor, n-am vorbit
de construcții civile.”
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Dezvoltarea durabilă”
Legislația din domeniu,
îmbunătățită

Despre principalele provocări aduse de
noua legislație din domeniul urbanismului a
vorbit Daniela Florina Miheț, arhitectul șef al
Municipiului Târgu Mureș, care a prezentat
principalele modificări propuse de noul Cod
al amenajării teritoriului, urbanismului și
construcțiilor, act normativ aflat în dezbatere
publică începând din luna aprilie 2022.
”Principalul scop a fost acela de simplificare a
procedurilor, de reducere a birocrației, ceea ce
ne dorim cu toții, dar și de corelare a legislației.
Practic, acest nou Cod va înlocui cele trei mari
legi pe care le aplicăm zilnic cu toții: Legea
autorizării în construcții, Legea urbanismului
și Legea calității în construcții, plus normele
de aplicare aferente. Pe partea de simplificare
a procedurilor, dau două exemple: scurtarea
termenelor de emitere a actelor, în special a
certificatelor de urbanism, de la certificatul
de urbanism de informare la maxim cinci zile,
emiterea unui certificat de urbanism comun
pentru documentația de urbanism PUZ și pentru
autorizări în construcții, ceea ce înseamnă că
odată cu emiterea acestui certificat puteți obține
o serie de avize comune și pentru etapa de Plan
Urbanistic Zonal și pentru partea de autorizări”,
a prezentat arh. Daniela Florina Miheț.
De asemenea, participanții la conferință au fost
informați cu privire la principalele demersuri care
au ca obiectiv digitalizarea activității din domeniul
urbanistic în instituțiile publice din România.
”Se vor crea două platforme naționale: o
platformă pe parte de urbanism - Observatorul
Teritorial Național care va integra toate
documentațiile de urbanism la nivel național
și aici mă refer la planuri de amenajare a
teritoriului, la PUG-uri, la planuri urbanistice
zonale indiferent de inițiatorul lor, dacă este
privat sau public. O altă platformă națională
va permite accesarea primăriilor la depunerea
de cereri, certificate de urbanism, pentru
autorizație de construire și pentru diverse
alte documente necesare avizării, aprobării și
autorizării lucrărilor de investiții. Până însă se
va realiza această platforma națională, noi avem
la nivelul municipiului în derulare un proiect
cu fonduri europene pentru a oferi o astfel
de platformă locală care va integra inclusiv
semnătura electronică digitală”, a detaliat arh.
Daniela Florina Miheț.
Referindu-se la problemele de personal de
specialitate existente în instituțiile publice,
arh. Daniela Florina Miheț a anunțat că noul

Cod aflat în dezbatere publică are în vedere
înființarea unor agenții de planificare la nivel
regional ”unde vor putea fi angajați specialiști
cu statut de funcționari publici care să se ocupe
de documentații de urbanism, de PUG-uri, de
PUZ-uri pentru Plan General Arhitectonic și
de Urbanism pentru autorități publice locale.”
Nu în ultimul rând, arh. Daniela Florina Miheț a
făcut o prezentare rezumativă despre noul Plan
Urbanistic General al municipiului Târgu Mureș.
”De-a lungul anilor, Planul Urbanistic General
a fost prezentat, dezbătut, au fost organizate
diverse grupuri de lucru la care ați participat
și o parte dintre dumneavoastră, a existat o
consultare publică finală înainte de depunerea la
Ministerul Dezvoltării, după ce au fost obținute
avizele anterioare și sperăm ca în cel mai scurt
timp să putem să intrăm în Consiliul Local și
să solicităm aprobarea PUG-ului. Așa cum
prevede legea, PUG-ul, dacă se va aproba, va
conține o referire la documentațiile de urbanism
aprobate anterior, Planurile Urbanistice Zonale
de dezvoltare a unor zone rezidențiale vor avea
o valabilitate, conform legii, în baza cărora
veți putea obține în continuare autorizație
de construire”, a afirmat arhitectul șef al
Municipiului Târgu Mureș.
”PUG-ul are conex o strategie de dezvoltare
teritorială a municipiului Târgu Mureș care
conține acel plan de acțiune cu o listă de
proiecte de investiții publice, practic toate acele
proiecte pe care le-ați văzut în Masterplan, dar
și celelalte proiecte care se referă la dezvoltarea
de astfel de infrastructuri publice în afara celor
de mobilitate sunt cuprinse în această listă. O
mare parte din aceste proiecte sunt în diverse
stații de elaborare, de studii de fezabilitate,
unele au finanțare, urmând să se implementeze
în perioada următoare. Pentru altele încă se face
surse de finanțare, iar cele mai mici probabil
că vor fi realizate din bugetul local”, a detaliat
arh. Daniela Florina Miheț.

Transport public modernizat
Directorul Administrației Domeniului Public
(ADP) din cadrul Primăriei Municipiului Târgu
Mureș, ing. Florian Moldovan, a adus în discuție
unul din principalele proiecte ale orașului,
respectiv cel de modernizare a transportului
public local de persoane.
”Parcul auto, cam în integritatea lui, va fi dotat
cu mijloace noi, mijloace moderne atât Diesel,
atât hibride, atât electrice, deci va fi diversificat,
se va dezvolta partea de e-ticketing, partea de
refugii pentru călători, sisteme electronice de

Florian Moldovan, directorul ADP Târgu Mureș

Daniela Florina Miheț, arhitectul șef al Municipiului Târgu Mureș
afișaj, care va da informații privind deplasarea
autobuzelor”, a arătat ing. Florian Moldovan.
”Acest proiect de modernizare a transportului
local a început în 2017-2018. Încet-încet orașul
s-a dezvoltat și se dezvoltă în continuare.
Tocmai aceste plusvalori care au fost aduse în
proiect vor determina, vor optimiza transportul
în următorii ani. Automat vor fi luate în calcul
zonele nou dezvoltate, plus se va face acea
numărare a călătorilor pe anumite zone și în
funcție de aceasta se va extinde acest transport
pe zonele respective. Va dura puțin, într-adevăr,
până se va pune în aplicare, a adăugat șeful
ADP Târgu Mureș.
În prezentarea sa, ing. Florian Moldovan a mai
abordat subiecte cum ar fi lărgirea unor drumuri
din zona Unirii și Livezeni și problema colectării
apei pluviale.
”Sunt deja discuții, sunt niște propuneri de
studii de fezabilitate privind tratarea acestor
ape pluviale în anumite zone pentru că este
o problemă care va trebui soluționată pentru
a putea veni și în sprijinul celor care locuiesc
acolo. Zona Unirii este în plan de reabilitare
pentru tratarea pluvialelor și încet-încet toate
străzile care sunt pe raza UAT-ului care nu
au fost modernizate și au rămas la stadiul de
balast sau piatră vor fi modernizate”, a punctat
directorul ADP Târgu Mureș.

DEER Mureș, Plan ambițios
de investiții
Directorul Distribuție Energie Electrică Romania
S.A. - Sucursala Mureș, dr. ing. Claudiu Damian,
a afirmat că instituția pe care o reprezintă

Claudiu Damian, directorul DEER Mureș

derulează anual un Plan de Investiții care are
ca obiectiv modernizarea infrastructurii de
specialitate pe tot arealul județului Mureș.
”Avem un Plan de Investiții la fel ca și anii trecuți,
undeva în jur de 40 de milioane de lei, un plan
care se va pune în aplicare pe tot parcursul
anului 2022. O parte din lucrări deja sunt în
desfășurare, o parte din ele au fost licitate, au
fost semnate contracte și făcute demersurile
pentru a începe lucrările respective. Avem lucrări
în tot județul, avem în municipiul Târgu Mureș,
destul de multe și importante lucrări, și la fel ca în
Târgu Mureș, avem și în zonele limitrofe Mă refer
aici la comunele din jurul Târgu Mureșului și mă
refer mai departe în tot județul, până la Luduș,
Reghin, Sighișoara, Târnăveni. Trebuie să ținem
pasul cu tot ce înseamnă nou, trebuie să ținem
pasul cu modernizările și împreună cu autoritățile
locale trebuie să facem lucrări de modernizare.
N-o să putem niciodată realiza nicio lucrare de
investiții fără sprijinul și parteneriatul în primul
rând al primăriilor din localitățile respective.
Dacă investim noi, alături de noi trebuie să fie
și primăriile pentru instalația de iluminat care
trebuie să fie modernizată de către dânșii. Avem
infrastructura de comunicație care există pe
raza orașelor, pe raza comunelor, comunicații
de fibră optică în special care creează sistemul,
infrastructura, tubulatura necesară pentru aceste
lucruri și practic împreună cu dânșii mergem mai
departe”, a declarat dr. ing. Claudiu Damian.
Totodată, directorul DEER Mureș a mai
prezentat informații despre proiectul de
realizare a telecitirii de la distanță a contoarelor
consumatorilor din zona Târgu Mureș.
”Pot să vă spun că e semnat contractul și
pentru acel proiect. Toată zona Dâmbu va fi
citită de la distanță, toate contoarele respective
nu mai trebuie să fie citite de către utilizatori,
mai ales că în perioada precedentă, în perioada
pandemiei, citirea contoarelor de energie
electrică a fost o problemă foarte mare”, a
dezvăluit dr. ing. Claudiu Damian.
Lista investițiilor DEER Mureș a fost întregită
cu un proiect care prevede digitalizarea rețelei.
”Contractul e semnat de puțin timp cu o firmă,
e un proiect pilot pe zona Transilvania Sud. În
județul Mureș toată rețeaua va fi fotografiată,
va fi pusă pe hartă, astfel încât să putem să îl
folosim în orice proiect al oricărei firme, al oricărei
autorități care are nevoie de aceste informații. E
destul de lung proiectul, dar cred că la momentul
finalizării lui va fi un câștig foarte mare pentru
județul Mureș”, a arătat dr. ing. Claudiu Damian.
(continuarea, în paginile 36-37)
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Program informatic
la Cadastru
Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (OCPI) Mureș, Lucian Mănișor,
a punctat faptul că instituția pe care o
reprezintă este una dintre puținele instituții
din administrația publică care a renunțat la
hârtie ca instrument de lucru.
”Avem un program informatic pe care se
introduce totul cu semnătură electronică, noi
îl semnăm electronic, autorizatul încarcă la
orice oră vrea, la fel și când descarcă. Oricine
are o căsuță poștală poate să intre în sistem
și să scoată o carte funciară și la 12 noaptea”,
a informat Lucian Mănișor.
”Noi lucrăm cu materialul clientului în sensul
în care toate imobilele care sunt prelucrate
și care vin pentru înscriere sunt vizibile și pe
un site online și încercăm să facem în așa fel
încât să nu creăm suprapuneri cu imobilele
care s-au înregistrat deja în baza noastră de
date, adică în momentul în care depistăm astfel
de suprapuneri, persoanele autorizate care au
acces în sistemul nostru verifică, încearcă să
modifice”, a adăugat directorul OCPI Mureș.

Evenimentul a avut loc luni, 23 mai

Facultatea de Arhitectură,
prezent și perspectivă
Partea a doua a evenimentului “Mureșul
Rezidențial 2022. Dezvoltarea durabilă” a
fost dedicată investițiilor imobiliare, precum
și furnizorilor de soluții pentru construcții și am
aflat cum a decurs primul an la Facultatea de
Arhitectură din Târgu Mureș. S-au strecurat în
discursurile celor prezenți și recomandări către
reprezentanții autorităților publice locale, de
la soluții alternative pentru decongestionarea
traficului până la dezvoltarea integrată a zonei
metropolitane a Municipiului Târgu Mureș, sau
mesaje către organele de anchetă. Ne vom
concentra în articolul de față pe prezentarea
proiectelor.
Prima piatră a învățământului pentru pregătirea
specialiștilor în domeniul arhitecturii a fost
așezată anul trecut când Universitatea de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
(UMSFT) „George Emil Palade” din Târgu Mureș
și Universitatea de Arhitectură și Urbanism
„Ion Mincu” din București au semnat în 9 iunie
2021, la București, un parteneriat de colaborare
privind organizarea și desfășurarea programului
de studii Arhitectură în limba engleză la UMFST.
Detalii despre noul program de studii au fost
oferite, în cadrul evenimentului “Mureșul
Rezidențial 2022. Dezvoltarea Durabilă”, de
către arhitectul drd. Daniela Suciu, asistent

Lucian Mănișor, directorul OCPI Mureș
universitar în cadrul UMFST, Facultatea de
Arhitectură.
”Anul 2021-2022 a fost primul an pentru
studenții de la Facultatea de Arhitectură în
limba engleză din cadrul UMFST ”George Emil
Palade” din Târgu-Mureș, facultate înființată
în asociere cu Universitatea de Arhitectură și
Urbanism ”Ion-Mincu” din București. În acest
prim an universitar, programul s-a desfășurat
în sistem hibrid, o parte din cursuri fiind
susținute în mediul online de către specialiști de
prestigiu ai UAUIM, iar activitățile practice fiind
desfășurate local, în spațiile special amenajate
din cadrul UMFST ”George Emil Palade”, sub
îndrumarea personalului didactic format din
tineri profesioniști”, a vorbit invitata despre
derularea activității nou-înființatei facultăți.
Studenții își desfășoară cursurile în clădirea
universității de pe Nicolae Iorga nr. 1, unde au
fost amenajate spațiile necesare, la standardele
actuale pe care le impun învățarea acestei
profesii.
“Studenții lucrează în atelierele special
amenajate în cadrul clădirii UMFST ”George
Emil Palade” din strada Nicolae Iorga nr. 1,

Radu Merdari, director executiv DAW Bența România

Arh. drd. Daniela Suciu, asistent universitar, UMFST
unde se desfășoară o parte din cursuri și toate
atelierele practice, care sunt completate de
excursii pe teren sau alte activități creative
care decurg din tot ce înseamnă proiectarea
de arhitectură”, a mai completat speakerul
Daniela Suciu.

DAW Bența, investiții
de 15 milioane euro
De la arhitectură, am trecut la construcții,
mai exact la domeniul materialelor necesare
construcțiilor. Noutăți ne-a adus Radu Merdari,
director executiv al companiei DAW Bența, o
companie care este în mare măsură un numitor
comun pentru majoriatatea dezvoltatorilor
mureșeni, prin produsele și serviciile pe care le
oferă. Înainte de a purcede la interviul propriuzis, lui Radu Merdari i s-a înmânat o distincție și
un tablou cu o fotografie reprezentativă pentru
DAW Bența ca recunoaștere a performanțelor
și valorii companiei.
Pentru echipa DAW Bența, ultimii doi ani de
activitate au presupus luarea unor decizii rapide
de adaptare în contextul crizei sanitare. Pe de
altă parte însă, a spus Radu Merdari, “este un
lucru cunoscut că sectorul rezidențial și piața
materialelor de construcții în cazul nostru au
avut o dezvoltare surprinzătoare în această
perioadă, uneori chiar ieșită din comun. Este
adevărat că această creștere în piață a venit la
pachet cu o creștere la fel de spectaculoasă a
prețurilor pentru o bună parte din materialele
de construcții, urmată în același timp de lipsa
acută a multora din aceste tipuri de materiale din
cauza diverșilor factori logistici sau de materie
primă care au intervenit. Cu toate acestea și
cu toată această perioadă provocatoare, și nu
neapărat în sensul pozitiv, putem spune că
compania DAW Bența este pe val, aspect care
ne creează satisfacție”.
Directorul executiv al companiei a anunțat
că vor fi continuate în ritm alert planurile de
dezvoltare, mai ales a unităților de producție.
“Este aproape finalizată o investiție de circa
6 milioane de euro într-o unitate de producție

pentru cărămizi decorative aparente, se numesc
Meldorfer. În același timp este deja aprobat de
către acționarii companiei un plan de anvergură,
de circa 15 milioane de euro, care se va derula
în perioada 2023-2024 și care presupune
dublarea capacității de producție pentru
vopsele și tencuieli, de asemenea un centru
logistic diferit de cel pe care îl avem acum, cu
o capacitate dublă, asigurându-ne posibilitatea
de creștere semnificativă a lucrărilor. Pe de altă
parte, zona și sistemele de termoizolații vor fi în
continuare vedete în România și nu numai, și în
acest sens studiem diverse variante de creștere
semnificativă a capacităților noastre pentru
producția de adezivi și polistiren expandat”, a
continuat invitatul.
DAW Bența este un producător și furnizor de
materiale de finisaj și protecție pentru clădiri, de
la vopsele lavabile, în interior - exterior, albe sau
colorate, lacuri și lazuri pentru lemn și metal,
până la sisteme de termoizolații și tot ce ține de
finisajele fațadelor, soluții epoxidice de protecție
pentru pereți și pardoseli și, nu în ultimul rând,
sisteme speciale de renovare a clădirilor istorice.
Toată această gamă de produse este reunită
sub brandul Caparol și oferă soluții cam pentru
orice aplicație în acest domeniu.
Întrebat despre rețeta succesului companiei,
Radu Merdari a punctat astfel elementele
cheie care definesc ascensiunea și dezvoltarea
producătorului mureșean: “Ca o regulă generală,
succesul probabil că presupune muncă continuă
și perseverență. În cazul nostru particular, pe
lângă aceste ingrediente sigur că este, așa
cum am spus, gama de produse extrem de
vastă și care oferă soluții pentru o multitudine
de aplicații. În al doilea rând, strategia de
dezvoltare a companiei care a presupus încă de
la început, crearea unităților de producție pentru
produsele pe care noi le numim strategice. În al
doilea rând, dezvoltarea unei rețele de depozite
regionale cu scopul de a fi aproape de partenerii
noștri, în special partenerii constructori, o rețea
de magazine reunite sub numele Caparol Center,
dezvoltată la nivel național și care prezintă
produse în mod particular, și o rețea națională
de parteneri distribuitori”.
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După ”Cocoșul de Aur”,
un alt proiect îndrăzneț
Conferința "Mureșul Rezidențial 2022.
Dezvoltarea Durabilă" și-a găsit ca loc de
desfășurare eleganta și minuțios restaurata
clădire ”Cocoșul de Aur”, care a revenit în
circuitul HoReCA, grație proprietarului Cosmin
Pop, a echipei Romur și a tuturor celor care
au lucrat în acest proiect minunat și foarte
dificil. Flavius Petriș a ridicat distincția și tabloul
înmânate companiei Romur ca o recunoaștere
pentru proiectul ”Cocoșul de Aur, Bijuteria
Târgu Mureșului”, dar și pentru alte proiecte
imobiliare ale firmei.
Invitatul din partea Romur SA a prezentat
noul proiect al dezvoltatorului - ansamblul
rezidențial Tei Residence, care va fi dezvoltat
în cartierul Unirii. Tei Residence va fi, potrivit
reprezentantului Romur, “un ansamblu care
va converti o fostă zonă industrială care în
momentul de față a rămas în paragină.
Denumirea ansamblului este un omagiu adus
străzii Apaductului, tocmai datorită vegetației
bogate și a teilor din zona respectivă care formează
aliniamentul străzii”. Dacă privești planșele
proiectului descoperi un ansamblu rezidențial
compus din blocuri cu terase retrase, în trepte.
“Propunem o arhitectură contemporană,
modernă. De asemenea, ne propunem un joc
volumetric prietenos cu zona respectivă, care
va fi un volum în trepte, astfel, cu ajutorul
acestui volum, vom îmbina utilitatea interioară
a apartamentelor cu generarea unor terase de
mari dimensiuni care vor aduce și confortul
exterior și vor fi îmbogățite cu vegetație”, a
precizat Flavius Petriș.
Vor fi ridicate acolo 128 de unități locative, vor
fi construite 160 locuri de parcare, toate în
subteran, iar locatarii vor dispune de 4 spații
comerciale, de facilități pentru a practica diferite
tipuri de activități și se vor putea întâlni într-o
piațetă centrală la o șuetă sau se vor putea
plimba pe aleea pietonală înverzită, prevăzută
cu spații de recreere.

Incubcenter
pentru viitorii specialiști
Multe dintre proiectele pe care le-am (re)
descoperit în cadrul panelului dedicat
investitorilor poartă semnătura arhitectului
Angela Kovács, care s-a alăturat unei echipe
valoroase, cea a companiei Multinvest, condusă
de Gogolák Hrubecz Zsolt.
Tandemul de profesioniști a fost, de asemenea,
recompensat cu o distincție și un tablou
semnificativ pentru activitatea Multinvest, ca
o răsplată simbolică pentru proiectele realizate
de companie.
Fondat acum peste 25 de ani, Grupul Multinvest,

Mircea Musgociu, administrator Profitec,
dezvoltatorul proiectului Concept 9

Flavius Petriș, reprezentant Romur SA
cu linii multiple de business azi - proiectare,
antreprenoriat general, dezvoltator imobiliar
în domeniul office - dezvoltă un proiect nou și
foarte special, un incubator de afaceri. Descris
ca un vis, un proiect de suflet, Incubcenter
a început să fie proiectat din 2018, când
compania a atras o finanțare europeană, ceea
ce s-a dovedit un demers complicat care a
însemnat 5 ani de la inițiere la execuție.
“Un incubator de afaceri înseamnă
profesionalism și un mentorat pentru tineret
pentru că nu prea discutăm despre ce se
întâmplă cu generația următoare pentru
construcții. Incubatorul de afaceri este
sectorial, pe industria construcțiilor care este
foarte vastă. Tot ce am folosit ca materiale și
ca rezultat în această clădire vrea să fie un
exemplu de calitate. Clădirea va fi nZEB la
sfârșit, cu măsurători chiar de suprapresiune”,
a arătat Gogolák Hrubecz Zsolt.
Incubcenter realizat în zona Gării Mari, o zonă
pe care echipa Multinvest pariază pentru viitor,
va fi inaugurat în luna octombrie, în această
vară urmând ca imobilul să fie mobilat.
Arhitectul Angela Kovács ne-a dezvăluit din
ceea ce a însemnat provocarea restaurării
”Cocoșului de Aur”, lăsând în poveste să
curgă emoțiile.
“Mă bucur că la trei zile de la inaugurarea
oficială, în clădirea aceasta se întâmplă o
conferință despre arhitectură, urbanism și
dezvoltare urbană.
Este un loc magic care are o încărcătură
care nu se poate exprima în cuvinte, o clădire
foarte valoroasă, în care s-a trăit frumos,
bine, iar în ultimii 20 de ani nu a fost utilizată
la adevărata ei valoare. Proprietarul a luat
clădirea de care cred că s-a îndrăgostit, ca
și mine, care l-a acaparat”, sunt câteva dintre
gândurile arhitectului care a subliniat că acest
proiect este rezultatul muncii de echipă, un
întreg colectiv de proiectanți, executanți și

Angela Kovács și Gogolák Hrubecz Zsolt premiați pentru proiectele Multinvest
beneficiar contribuind la revenirea la viață a
acestei clădiri de patrimoniu.
Proiectul nu a fost ușor. “Am avut surprize
mai ales cu structura clădirii, a trebuit să
consolidăm unele elemente din clădire, dar
a trebuit să îi respectăm caracterul, forma,
volumul, decorațiile”, a mai adăugat Angela
Kovács, însă, cu siguranță, așa cum a subliniat
invitata, “e un loc pe lângă care nu treci, îți
rămâne întipărit în minte”.
Arhitectul a vorbit și despre tendințele europene
și naționale în domeniul dezvoltării rezidențiale
și nu numai, o temă pe care a abordat-o amplu.

Concept 9, după aproape
două decenii
Concept 9 este unul din marile proiecte
imobiliare ale județului. Mircea Musgociu,
administrator al companiei Profitec, dezvoltator
al proiectului Concept 9, a fost onorat cu o
distincție și un tablou în semn de recunoaștere
pentru valoarea acestui proiect, care a început
să se întrupeze acum aproape două decenii.
“Primele investiții în zona pe care toată lumea
o cunoaște ca livada le-am început în urmă cu
18 ani, zona era în plină dezvoltare și am avut o
intuiție. Erau peste 60 loturi de teren, am căutat
proprietari în Germania, în Ungaria, în toată
Europa, a fost foarte greu să adunăm tot terenul,
cele 24 de hectare pe care am făcut PUZ-ul.
Trebuia cineva mai puternic decât eram eu
financiar care să investească în zona respectivă.
Și așa am adus NEPI în Târgu Mureș, a fost o
oportunitate extraordinară pentru că părinții lui
Alex Morar, care a ajuns CEO la NEPI, sunt din
Târgu Mureș, el s-a născut aici. A fost o decizie
și de patriotism local ca să facă o investiție de
70 milioane de euro, consistentă pentru Târgu
Mureș. Odată cu venirea NEPI, am conturat
și zona de dezvoltare rezidențială și încă una
comercială. Pentru proiect și PUZ am lucrat cu

Bogdan Oancea, director general Maurer Imobiliare SA

arhitectul Angela Kovács”, a rememorat Mircea
Musgociu etape din acest proiect.
Pentru pasionații de cifre, 2,5 milioane de euro
a costat doar viabilizarea zonei - de la drumuri
la rețelele de utilități. Totodată, Concept 9 a
fost evaluat inițial la 15 milioane de euro, iar
astăzi estimarea este că, din cauza inflației,
a prețurilor în creștere a materialelor de
construcții, fondurile alocate proiectului vor
atinge 18 milioane de euro. Blocurile de locuințe
sunt realizate din materiale de construcții și
finisaj de top, locatarii/ proprietarii vor beneficia
de servicii de concierge - recepție într-un spațiu
generos cu o înălțime de 6 metri, și de alte
servicii comerciale și de relaxare.
“Va fi un centru comercial, un street mall în
completarea mall-ului NEPI, un McDrive, o să
încercăm să aducem și un concept de sală de
sport - o franciză germană, și alte servicii”, a
completat Mircea Musgociu.
Prima etapă va fi finalizată în martie 2023, iar
la diferență de 2 luni va fi predat fiecare bloc.

O comunitate.
Maurer Imobiliare
Bogdan Oancea - director general Maurer
Imobiliare, a ridicat distincția și tabloul pentru
cel mai amplu ansamblu rezidențial din Târgu
Mureș - Maurer Residence, care va cuprinde
3.500 de apartamente când va fi finalizat.
Proiectul se construiește în mai multe faze,
prima însemnând 28 de imobile cu un total de
1.700 de apartamente. Momentan sunt predate
proprietarilor 12 blocuri.
“Suntem în grafic, nu avem nicio zi de întârziere
față de termenele contractuale”, a subliniat
invitatul, continuând: “Maurer Imobiliare a
creat în primul rând o comunitate, comunitatea
neînsemnând niște pereți, niște apartamente
simple, goale, ci comunitatea însemnând o
zonă verde, locuri de joacă, locuri de agrement,
precum și locul din vecinătatea cartierului.
Ne bucurăm că proiectul nostru este unul de
referință în acest oraș frumos”.
Deoarece, după cum suntem familiarizați,
“Maurer Imobiliare a creat în primul rând o
comunitate”, cred că nu surprinde pe nimeni
anunțul făcut de Bogdan Oancea referitor la
parteneriatul cu Lidl și reconfigurarea zonei.
“Dezvoltarea va continua printr-un parteneriat
cu Lidl, va fi construit acel supermarket odată
cu crearea și a unei infrastructuri, în special
a unor sensuri giratorii și lărgirea unor artere,
raportate la prezența acelui mare lanț de
supermarket-uri. Va fi un spațiu de agrement,
chiar și un lac pentru agrement, vor fi toate
acele funcționalități cuprinse în PUZ care sunt
promisiunea noastră pentru locuitori”, a conchis
directorul general Maurer Imobiliare.
(continuarea, în paginile 38-39)
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Green Residence,
niciun apartament la fel
Am revenit tot în zona Tudor, doar ne-am mutat
spre Livezeni, unde Fomco Imobiliare a dezvoltat
proiectul Greeen Residence. Nyulás Bernát fondator și proprietar Fomco Group, și Szidónia
Székely - director executiv Fomco Imobliare au fost invitații colegului nostru Florin Marcel
Șandor, care au fost, de asemenea, distinși cu
un trofeu și un tablou pentru viziune și realizări
în domeniul imobiliar.
Echipa Fomco Imobiliare și-a exersat mai întâi
mâna într-un proiect de mai mici dimensiuni,
după cum a mărturisit proprietarul Fomco Group.
“Suntem poate cei mai noi dezvoltatori imobiliari
din Târgu Mureș. Inițial a fost greu, am învățat
mult din experiența noastră proprie. Nu am
pornit cu un proiect mare, am construit un
bloc cu patru etaje, și după ce am gustat un
pic domeniul, atunci am avansat un proiect mai
mare. Au fost multe experiențe, și plăcute, și
neplăcute, dar în final cred că a fost o decizie
înțeleaptă, cred că am creat ceva frumos și de
viitor”, a explicat Nyulás Bernát.
O doamnă care nu refuză nici echipamentul de
șantier, dar care are și experiența vânzărilor și
comunicării, Szidónia Székely le-a mulțumit
pentru distincția primită echipei, partenerilor,
în special partenerului principal pe partea de
agenție imobiliară - lui Raul Truța - Fayora
Imobiliare, și clienților, ca apoi să sublinieze ce
îi motivează în munca lor cotidiană.
“Ca misiune și viziune avem ca obiectiv foarte
clar stabilit la nivelul Fomco Imobiliare și chiar
al Grupului Fomco: dorim să livrăm calitate,
dorim să oferim o bunăstare proprietarilor, în
special mizăm pe calitate, excelență, integritate,
corectitudine atât față de clienții noștri, cât și
față de partenerii noștri”, a spus directorul
executiv Fomco Imobiliare.
Proiectul Green Residence, care înseamnă 6
blocuri cu 10 etaje când va fi finalizat, vine cu
provocări zilnice.
“Este greu, dar este frumos să fii în domeniul
imobiliare și, mai ales, în activitatea zilnică.
Avantajul nostru este că încercăm să
îmbunătățim proiectul de la fază la fază. În
prima fază am avut predate în jur de 200 de
apartamente, unde avem deja locatari care
folosesc în mod activ apartamentele, acum
suntem în faza de predare a încă 200 și avem în
construcție alte 200. Apartamentele le predăm
în stare semifinisată, ceea ce credem că este
important din punct de vedere al proprietarilor,
pentru că se pot finisa după gusturile fiecărui
proprietar în parte. Deci niciun apartament nu
este la fel. Am introdus tâmplărie din lemn
stratificat, am introdus în toate imobilele
încălzire în pardoseală, deci încercăm să
aducem câte o noutate la fiecare proiect”, a
mai completat invitata.
Nyulás Bernát ne-a mai povestit noutăți despre

Dezbatere pe subiecte imobiliare

Nyulás Bernát - fondator și proprietar Fomco Group,
și Szidónia Székely - director executiv Fomco Imobliare

Doru Borșan, administrator Neotech City
și RUA Home Invest

Sala Petrică, dezvoltatorul proiectului Arossa Center

Szilágyi Timea, reprezentant Centrul de Sticlă

Fomco Solar, însă tema energiei regenerabile
o vom readuce în discuție în edițiile noastre
viitoare, cum va rămâne de actualitate pentru
următoarele două decenii cel puțin.

RUA Invest Home,
500 de apartamente în Tudor
Întotdeauna o prezență surprinzătoare și
plăcută l-a descris colegul nostru pe Doru
Borșan, administrator Neotech City și Rua Home
Invest, înainte de a-i înmâna o distincție și un
tablou în semn de apreciere pentru activitatea
de promovare a inovațiilor în tehnologie smart
și pentru activitatea imobiliară.
Cu un discurs de încălzire prin care a îndemânat
la colaborare între investitori, Doru Borșan a
vorbit apoi despre proiectul imobiliar pe care
RUA Home Invest îl va dezvolta în cartierul Tudor.
“Am cumpărat 12-13 hectare în cartierul Tudor,
iar acum m-am hotărât să merg înainte cu
proiectul, să construiesc, sper ca în octombrie
să fie eliberată autorizația de construire. Este
un proiect care însumează circa 500 de
apartamente, spații verzi, tehnologii moderne,

începând de la panouri solare, pe care le vom
lua de la Fomco Solar”, a povestit Doru Borșan
despre proiect.
Acesta a ținut să amintească despre
colaborarea cu Primăria Târgu Mureș care a
înțeles eficiența tehnologiilor 3D și geospațiale
puse la dispoziție de Neotech City pentru
Direcția Arhitect Șef și Urbanism din cadrul
autorității locale.
“S-a organizat un proiect My City de către
Primăria Târgu Mureș prin care se cerea
ajutorul a 100 de arhitecți din Europa, pentru
a veni cu idei de reamenajarea și reorganizarea
principalelor cinci bulevarde din oraș și a
centrului orașului. Noi le-am pus la dispoziție
100 de parole, s-au logat de la ei din birou
pe tehnologia noastră 3D și au venit cu idei,
revoluționare unele, pentru reamenajarea
acestor spații. Așa am făcut un pas înainte”, a
mai adăugat invitatul.

municipiului Târgu Mureș, pentru un proiect
special. Punte între zona istorică a orașului
și Târgu Mureșul generațiilor viitoare. Arrosa
Center. Petrică Sala a fost distins cu trofeul
evenimentului și cu un tablou amintire a
provocării proiectului Arossa Center.
“A fost destul de greu, vreo patru ani de umblat
la Sibiu, la București, dar am reușit. Sunt trei
clădiri, partea din față sunt birouri, apoi 25 de
apartamente, plus partea de spații comerciale
la parter”, a menționat Petrică Sala despre
proiectul realizat după planurile arhitectului
Angela Kovács în zona 0 a municipiului.
Birourile sunt deja finalizate și închiriate, iar
apartamentele vor fi puse în vânzare cel mai
probabil la finalul acestui an.

Arossa Center, proiect
multifuncțional în Centru

Sticla, un element tot mai important în
construcții. Primer Electro, companie de top
în prelucrarea sticlei, merită cu certitudine
distintincțiile noastre. Peste 25 de ani de
activitate, multe investiții și produse de
calitate ridicată. Szilágyi Timea, reprezentant
al companiei, a ridicat distincția și tabloul oferite
de Zi de Zi și Transilvania Business.
Povestea Centrului de Sticlă a pornit cu doi
prieteni - proprietarii Lörincz Attila și Kocsis
Lajos - care au început cu tăierea sticlei.
Astăzi, compania deține trei puncte de lucru și
oferă o gamă foarte vastă și variată de produse
din sticlă și accesorii de calitate și de top. Iar
povestea nu se oprește aici.
“Derulăm o investiție destul de mare pentru a
construi al patrulea punct de lucru, în Livezeni,
vom aduce noi utilaje pentru a ne diversifica
producția și a crește capacitatea de producție.
Tendința de a folosi sticla și accesoriile din sticlă
este în creștere acum, de aceea ne-am dorit să fim
aici, ca să colaborăm”, a anunțat Szilágyi Timea.

Am revenit apoi din nou în zona centrală a

Doru Borșan, alături de fiul său, Doru jr.

Al patrulea punct de lucru
al Centrului de Sticlă
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Distinși pentru proiecte
și activitate
Pentru proiectele rezidențiale pe care le-au
derulat și/ le derulează au mai fost distinși
Losonczi Zoltán, administrator al firmei SC
Immobiliarae și dezvoltator Bastion Residence,
și Sepsi László, fost internațional al echipei
României la fotbal, dezvoltator al proiectelor Unirii
Green Park Residence și Lavandei Residence.
Reta Com este compania mureșeană care a
rezistat, precum tăria oțelului bine călit în lupta
cu marii concurenți naționali și internaționali.
Administratorul companiei, Szász Mihály a fost
distins pentru cei aproape 25 de ani de activitate.
Compania Gombos Security, care prin serviciile
sale sprijină segmentul rezidențial, a fost, de
asemenea, premiată, trofeul și tabloul fiind
oferite administratorului Gombos Attila.

Mulțumiri partenerilor
Conferința ”Mureșul Rezidențial 2022.
Dezvoltarea durabilă” a fost organizată cu
sprijinul unui partener principal, DAW Bența Caparol, și cu suportul următorilor parteneri:
Romur, Concept 9 Residence, Fomco Imobiliare,
Bastion Residence, Lavandei Residence, Unirii
Green Park Residence, Maurer Residence,
Arrosa Center, Neotech, RUA Home Invest,
Centrul de Sticlă, Multinvest Group, Aliat Auto,
Universitatea de Medicină Farmacie, Știinte și
Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu
Mureș - Facultatea de Arhitectură, Velux,
Profelis, Reta Com, Fomco Solar, Brisk, Gombos
Security, Mobila Vogue, Negro Construct, Fayora
Imobiliare, Wine Box și Crama Villa Vinea.

Sepsi László, dezvoltator al proiectelor
Unirii Greeen Park Residence și Lavandei Residence

Szász Mihály, administrator Retacom
Prezenți la eveniment cu două autoturisme
electrice expuse în grădina restaurantului
”Cocoșul de Aur”, reprezentanții Aliat Auto
au spus următoarele: ”De mai bine de 20 de
ani, Aliat Auto Târgu Mureș, dealer autorizat
Mercedes-Benz, este alături de toți cei care
consideră că inovația în domeniul lor de
activitate va aduce progresul urbei. Suntem
și de aceasta dată alături de antreprenorii
din domeniul imobiliar, înfruntând alături de
ei noile provocări ale pieței. Într-un fel sau
altul, la un anumit nivel, luptăm și noi pentru
schimbarea mentalităților, pentru imprimarea
unei noi traiectorii a pieței auto din zonă. Pentru
că a opta acum pentru o mașină electrică este
un gest îndrăzneț, o provocare care necesită
viziune și conștientizarea faptului că viitorul
se va desena pe alte coordonate decât cele pe

Gombos Attila, administrator Gombos Security

Minunata clădire a ”Cocoșului de Aur”
care s-a creionat până acum. Iar aceasta este

provocarea pe care Aliat și Mercedes EQ o
propun acum pieței locale; să ne gândim
mai mult la mediu, să ne drămuim mai mult
resursele, astfel încât copiii noștri să aibă,
poate, un viitor mai echilibrat.”
La reușita evenimentului au avut un rol
important și Cătălin Nicolau, Andrei Mihaly
- transmisii video live pe Facebook, Cristina
Gânj (Bristena) - foto, Sipos László - Mammoth
Stage - proiectare imaginii pe ledscreen.
Garden Party-ul a fost asigurat de solistul
Pavel Belski, care a oferit mai multe reprize
de muzică ușoară - live, cu implicarea și a
DJ-ului Adrian Țepeș, iar preparatele culinare
servite în frumosul restaurant ”Cocoșul de Aur”
au fost pregătite de echipa condusă de Chef
executiv Dragoș Chiorean.
Text: Alex TOTH, Ligia VORO
Foto: Cristina GÂNJ (Bristena)

Pavel Belski a colorat muzical evenimentul
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