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Cartiere de locuinþe

Bucureºti

City Point va oferi corporatiºtilor locuinþe în Aviaþiei

Doi dezvoltatori de renume au demarat
lucrãrile la un proiect rezidenþial în zona
Aviaþiei din Capitalã care va ajunge la un
numãr de 2.000 de locuinþe.
Ansamblul City Point este realizat de Aviaþiei
Nord Real Estate Development, o asociere
între douã mari companii internaþionale de
dezvoltare imobiliarã, Shikun&Binui ºi Red Sea
Group. Acestea vor finanþa lucrãrile integral
din fonduri proprii, fiecare deþinând un
procent de 50% din proiect.
Compania israelianã Shikun&Binui este activã
pe pieþele din Ungaria, Cehia, Polonia,
Germania ºi România. Pe piaþa din þara noastrã
a intrat în 2006, prin construirea unei clãdiri de
lux în centrul Capitalei.
Red Sea Group este o companie de investiþii
de nivel internaþional în domeniile hotelier ºi
rezidenþial, deþinând mai multe branduri
hoteliere de 4 stele.
Proiectul de lângã ªos. Pipera vine sã testeze
reacþiile pieþei din România la un ansamblu
rezidenþial realizat la cele mai înalte standarde
internaþionale, dedicat clienþilor cu venituri
peste medie.

Altã piaþã, alt proiect

Primele demersuri în vederea realizãrii acestei
investiþii au fost fãcute în 2007 prin
achiziþionarea terenului de 12,5 ha de pe
strada Avionului. Proiectul iniþial cuprindea
blocuri cu 23 ºi 15 etaje, însã a fost sistat odatã
cu venirea crizei, fãrã ca lucrãrile de execuþie
sã fie demarate.
În 2011 dezvoltatorii au hotãrât cã trebuie sã riºte
ºi sã încerce sã valorifice terenul din Aviaþiei.
Într-o primã etapã vor fi construite patru
blocuri, douã cu un regim de înãlþime de 7
etaje ºi douã de 9 etaje.
Despre noul proiect, Favi Stelian, general man-
ager Aviaþiei Nord Real Estate Development,
ne-a precizat: “Am transformat tot proiectul
într-unul care am considerat cã este potrivit
pentru piaþa imobiliarã de astãzi din România.
Am modificat regimul de înãlþime la P+7. Vor fi
patru clãdiri rezidenþiale, a câte 45 de
apartamente fiecare.”
Proiectul include suprafeþe de spaþii verzi
generoase, construcþiile urmând sã ocupe
numai 40% din suprafaþa terenului. Un parc de
3.000 mp va deservi ansamblul. “Nu dorim sã
realizãm clãdiri foarte apropiate ca sã

valorificãm cât mai bine terenul. Ceea ce
conteazã cel mai mult pentru noi este ca cei ce
cumpãrã apartamente aici sã fie mulþumiþi.
Avem planuri pe termen lung în România ºi
renumele nostru este important pentru noi”, a
adãugat Favi Stelian.
Bineînþeles cã ansamblul va cuprinde ºi o
parcare de capacitate mare, amenajatã la
nivelul solului. Locurile de parcare vor fi mai
mult decât suficiente, locuitorii putând
achiziþiona câte spaþii de parcare doresc.
În etapele viitoare ale proiectului se are în
vedere ºi construcþia unui mic centru
comercial în cadrul City Point.

Primul bloc va finalizat în aceastã lunã

În urma consultãrii mai multor specialiºti în
piaþa imobiliarã, dezvoltatorii au hotãrât sã
construiascã preponderent apartamente de
douã camere. În 2011, când proiectul a fost
reluat, apartamentele cu douã camere erau
cele mai solicitate pe piaþã. Ca urmare, primul
bloc are regimul de înãlþime de P+7 etaje ºi
numai douã apartamente cu trei camere.
Lucrãrile la primul bloc au demarat în luna mai
2013. Executantul proiectului este
constructorul Danya Cebus, compania care a
câºtigat licitaþia pentru realizarea bazei
militare amerincane de la Deveselu, judeþul
Olt. Acelaºi constructor a executat centrul
comercial AFI Palace Cotroceni.
Din punctul de vedere al compartimentãrii
apartamentele vor fi realizate dupã trendul din
Occident, care promoveazã spaþiile deschise. În
România preferinþa oamenilor pentru

apartamentele decomandate este cauzatã de
supraaglomerarea locuinþelor în perioada
comunistã, considerã domnul Favi Stelian.
Odatã cu demararea vânzãrilor din stadiul de
proiect, au putut fi observate ºi opþiunile
clienþilor în materie de finisaje. Þinând cont de
acestea, dezvoltatorii au decis sã ridice
calitatea finisajelor comparativ cu proiectul
iniþial. Apartamentele vor va avea centralã
termicã, gresia ºi fainþa din Italia, aparate de
aer conditionat cu capacitate de 12.000 BTU,
parchet laminat în loc de stratificat. Clienþii au
posibilitatea sã îºi aleagã finisajele dacã o fac
cu circa patru luni înainte de începerea
lucrãrilor de finisare.
La începutul lunii martie primul bloc ajunsese
la etapa de finisaje, iar drumul ce leagã
ansamblul de ªos. Pipera era gata. Clãdirea va
fi inauguratã în aprilie iar primii locatari se vor
muta în bloc la începutul lunii mai.

Clienþii vor apartamente cu trei camere

Apartamentele cu trei camere au avut un
succes cu totul neaºteptat la vânzare.
Singurele douã apartamente de acest tip din
primul bloc au fost vândute în prima
sãptãmânã de la începerea lucrãrilor.
Favi Stelian ne-a declarat: “Am primit
autorizaþia, am început construcþia ºi am aflat
cã apartamentele de douã camere nu sunt
potrivite pentru piaþa din România. Pentru
proiectul nostru am primit cereri în procent de
70% pentru apartamente cu trei camere.”
O altã surprizã a fost cã s-au vândut foarte
repede apartamentele de la ultimul etaj, deºi
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de obicei românii se feresc sã achiziþioneze
locuinþe la înãlþime.
Pânã la începutul lunii martie fuseserã
încheiate precontracte pentru aproape 30% din
cele 45 de apartamente din primul bloc al
cartierului City Point. Existau însã rezervãri
pentru încã peste 20% din apartamente.
Clienþii ansamblului sunt angajaþii companiilor
multinaþionale ce lucreazã în clãdirile de
birouri din apropiere sau persoane ce deþin
propriile afaceri, avocaþi, ingineri IT, contabili,
persoane cu salarii peste medie.

Preþuri peste limita din programul
Prima Casã

Preþurile se ridicã la 1.100 euro/mp construit. În
funcþie de modelul ales, un studio dublu costã
în jur de 76.000 euro, un apartament cu douã
camere 82.000 euro, iar trei camere 120.000
euro. Preþurile apartamentelor din al doilea
bloc vor fi majorate cu 5%.
În acelaºi timp, locurile de parcare pot fi
achiziþionate pentru sume între 3.000 si 4.000
euro.
Având în vedere locaþia, zona Aviaþiei, precum
ºi calitatea apartamentelor preþurile depãºesc
limita de 60.000 euro prevãzutã în programul
Prima Casã, sumã în care foarte mulþi
dezvoltatori încearcã sã încadreze preþurile
apartamentelor scoase la vânzare.
Favi Stelian explicã: “Oricine cautã un
apartament cu douã camere în zona Aviaþiei o
sã constate cã preþurile sunt peste 80.000
euro. Noi venim cu un alt concept, avem parc,
locuri de parcare ºi oferim apartamente noi la
preþ de second-hand.”
Oricum, faptul cã apartamentele amplasate în
zone periferice ale Bucureºtiului sunt mai
ieftine poate fi doar o aparenþã. Dacã te afli la
marginea oraºului sigur vei avea nevoie de cel
puþin un autoturism ca sã te deplasezi, ceea ce
implicã evident costuri suplimentare, a apreciat
Favi Stelian.
Desigur, clienþii ansamblului pot apela la
Programul Prima Casã pentru credite pânã în
60.000 euro dacã pot acoperi din alte surse
diferenþa pânã la costul total al apartamentului.
Varianta de achiziþie prin rate la dezvoltator nu
este disponibilã pentru acest proiect.

Al doilea bloc, un nou proiect

Având în vedere procentul mare de locuinþe
achiziþionate din stadiul de proiect, cât ºi
succesul la vânzare al apartamentelor cu trei
camere, înainte de începerea lucrãrilor la al
doilea bloc, proiectul a fost din nou modificat.
De la regimul de înãlþime de P + 7 etaje s-a
trecut la unul de P + 9 etaje, iar numãrul
apartamentelor cu trei camere a fost mãrit la
40% din totalul locuinþelor din clãdire.

Dezvoltatorii sunt deja convinºi de succesul
proiectului ºi nu vor aºtepta ca toate locuinþele
din primul bloc sã fie vândute pentru a începe
lucrãrile la cel de-al doilea bloc. “Dacã ai vândut
30% din apartamente înainte sã termini blocul,
în ziua de astãzi înseamnã cã ai realizat un
proiect reuºit”, este de pãrere Favi Stelian.
Lucrãrile de execuþie la cel de-al doilea bloc
vor demara în aprilie, dupã ce ºantierul va fi
mutat pentru a nu crea un inconvenient celor
ce vor locui deja în primul bloc. Din acelaºi
motiv un nou drum, dinspre Strada Avionului,
va fi construit pentru a aduce materialele ºi
utilajele pe ºantier. Drumul dinspre ªos. Pipera
va fi utilizat doar de locatari.
Dupã ridicarea structurii celui de-al doilea bloc,
nivelul de zgomot pe ºantier va fi mult redus ºi
nu îi va deranja pe locatarii care vor începe sã
se mute în primul bloc.
Potrivit graficului, prima etapã a lucrãrilor ce in-
clude primele patru blocuri va fi încheiatã în 2016.

Urmãtoarele etape ar putea fi realizate în
asociere cu alþi dezvoltatori

Etapa a doua a lucrãrilor este programatã sã
demareze peste doi ani. Proiectul ar mai putea
fi modificat în sensul mãririi regimului de
înãlþime a clãdirilor, însã în principiu blocurile
care vor fi construite în etapele urmãtoare nu
vor fi mai înalte de P+11etaje.
Realizarea unei construcþii peste aceastã
înãlþime presupune costuri suplimentare
semnificative, cum ar fi cele pentru asigurarea
a încã unei cãi de acces în clãdire. Totuºi,
dezvoltatorii nu exclud aceastã posibilitate.
“Dacã va fi cerere, dacã oamenii vor dori sã
locuiascã la etajul 15, vom construi blocuri
înalte. Nimeni nu ºtie încã ce va fie în 2016”,
afirmã reprezentantul dezvoltatorilor.
Deocamdatã nu au fost stabilite foarte multe
lucruri cu privire la urmãtoarele etape ale
investiþiei, proiectul pentru tot terenul fiind în
curs de elaborare. Va fi vorba probabil de un
total de ºase etape.
Totodatã, existã posibilitatea ca Aviaþiei Nord
Real Estate Development sã se asocieze cu
alte companii pentru execuþia etapelor care
vor urma. Au fost dezvoltatori care ºi-au
manifestat interesul sã achiziþioneze o parte
din teren. În cazul în care se va construi în
paralel, proiectul va fi finalizat mai repede.

Zona de nord, potenþial mare de
dezvoltare pe segmentul rezidenþial

Partea de nord a Capitalei prezintã un mare
potenþial de creºtere pe segmentul rezidenþial
datoritã faptului cã zona s-a dezvoltat în ultimii
ani din toate punctele de vedere. Favi Stelian ne
explicã: “Dezvoltãrile rezidenþiale apar ultimele.
Dupã ce piaþa de birouri creºte, dupã ce piaþa de
centre comerciale creºte, începe sã se dezvolte
ºi segmentul rezidenþial. Infrastructura s-a
dezvoltat cel mai mult în zona de nord.”

Clienþii nu mai au încredere în dezvoltatori

Cea mai mare problemã a pieþei rezidenþiale

din România nu este birocraþia, lipsa de
susþinere din partea bãncilor sau instabilitatea
politicã, ci faptul cã oamenii nu mai au
încredere în dezvoltatori, considerã Favi
Stelian.“Cine a cumpãrat o locuinþã ºi nu a
primit ceea ce a plãtit, nu mai are încredere.
Sper ca dezvoltatorii sã demonstreze cã
meritã încrederea clienþilor. Dacã un
dezvoltator nu oferã ceea ce a promis pe
termen lung asta ne deranjeazã pe toþi”,
susþine reprezentantul Aviaþiei Nord Real Es-
tate Development.
Piaþa s-a schimbat foarte mult din 2008 pânã
acum. Înainte de crizã un dezvoltator putea
vinde ansambluri întregi cãtre fonduri de
investiþii fãrã prea multe verificãri. Fondurile
vindeau apoi apartamentele pe piaþã la
suprapreþ. Acum însã singurii clienþi sunt cei
care cumparã un apartament ca sã locuiascã în
el. Aºadar dacã nu sunt mulþumiþi de calitatea
produsului nu îl vor cumpãra.

În cãutare de proiecte de birouri

În viitorul apropiat, Shikun&Binui ºi Red Sea
Group nu intenþioneazã sã demareze alte
proiecte rezidenþiale în România. Dezvoltatorii
se vor axa pe proiectul din zona Aviaþiei.
Cele douã companii doresc în schimb sã
iniþieze un parteneriat cu un alt grup foarte
mare pentru realizarea unui proiect comercial
în Cluj sau Timiºoara. Momentan acest plan
este la stadiul de discuþii.
Mai mult cei doi dezvoltatori intenþioneazã sã
se extindã pe piaþa de birouri. “Vrem sã
cumpãrãm clãdiri de birouri sau sã
achiziþionãm un teren ºi sã demarãm noi
propriul proiect de birouri în zona Piaþa
Victoriei, dupã strada Buzeºti. Aceasta este o
zonã foarte bunã pentru birouri, în centru va
exista întotdeauna cerere pentru spaþii de
birouri”, a precizat Favi Stelian. n

n În Bucureºti având în vedere cã piaþa

este aproape saturatã de spaþii

comerciale, în urmãtorii ani centrul de

interes se va muta pe proiecte

rezidenþiale, considerã Favi Stelian.
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Estate Development


