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Cele mai 
importante 
proiecte 
imobiliare ale 
anului 2015

Redacţia revistei ARENA Construcţiilor a analizat proiectele 
imobiliare ale anului 2015 şi le-a selectat pe cele mai importante.  
Analiza a vizat trei segmente ale pieţei: clădiri de birouri, centre 
comerciale şi ansambluri rezidenţiale. 

Criteriul comun de care s-a ţinut cont în analiza tuturor 
proiectelor a fost ca acestea să fie în plină execuţie în acest an. 
Prin urmare, am exclus proiecte mari dar care sunt aproape 
finalizate urmând să fie livrate în această primăvară. Am 
considerat că acestea nu mai prezintă interes pentru industria de 
construcţii, ci pentru industria tranzacţiilor imobiliare. 

În acelaşi timp, nu am inclus proiectele în pregătire, cele 
anunţate public dar a căror demarare depinde de obţinerea 
finanţării sau de vânzarea altor imobile deja realizate. 
Cele care urmează să demareze până la finele acestui an sau cel 
târziu anul viitor, nu au fost de asemenea introduse în selecţia 
noastră, întrucât am apreciat că vor face parte din lista celor mai 
importante proiecte ale anului 2016. 

Totodată, am luat în considerare proiectele pentru care există 
planurile integrate, unitare, chiar dacă realizarea lor se va face 
în etape pe parcursul mai multor ani. Nu am inclus zonele în 
dezvoltare unde se tot adaugă imobile pe măsura vânzării celor 
realizate, dar unde dezvoltarea nu se face în cadrul unui proiect 
bine conturat. 

Astfel, am apreciat proiectele pentru care sunt prevăzute etape 
certe de dezvoltare, au PUZ-uri sau autorizaţii de construire 
eliberate, se derulează după un plan bine stabilit. 

Pe fiecare secţiune în parte am stabilit criterii de importanţă 
specifice. De exemplu, pentru ierarhizarea proiectelor din 
secţiunea clădiri de birouri şi cea de centre comerciale a contat 
suprafaţa închiriabilă totală. În acelaşi timp pentru secţiunea de 
ansambluri rezidenţiale am apreciat numărul de unităţi locative 
ce vor fi livrate anul acesta, raportat la numărul total prevăzut a 
fi realizat în proiectul respectiv.
Bineînţeles că nu avem pretenţia unei ierarhizări absolute a 
proiectelor, multe dintre aceste fiind dealtfel pe poziţii destul 
de similare. Am intenţionat însă să selectăm proiectele cele mai 
importante pentru fiecare segment de piaţă.
Subliniem că nu am făcut un top al dezvoltatorilor, ci al 
proiectelor imobiliare.

În paginile următoare vă prezentăm succint cele mai importante 
proiecte imobiliare ale anului 2015.
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Cele mai importante proiecte imobiliare ale anului
2015

Proiecte imobiliare

Secþiunea – clãdiri de birouri

1. Globalworth Campus
Suprafaþa închiriabilã: 87.800 mp în
trei clãdiri
Regim de înãlþime: 3 S+P+25 etaje
Stadiu: în lucru prima clãdire
Finalizare: 2016
Calitate: clasa A

Locaþie: Bucureºti, Bd. Dimitrie
Pompeiu
Dezvoltator: Globalworth Real
Estate Investments

2. Hermes Business Campus

Suprafaþa închiriabilã: 78.000 mp în
trei clãdiri
Regim de înãlþime: 2S +P+6 etaje
Stadiu: prima clãdire finalizatã
(18.000 mp închiriabili); a doua
clãdire în lucru la nivel de fundaþie
(24.000 mp închiriabili)
Finalizare: trim. I 2016 (a doua

clãdire)
Calitate: clasa A, certificat BREEAM
Locaþie: Bucureºti, Bd. Dimitrei
Pompeiu
Dezvoltator: Atenor Group
Manager de proiect: Sven Lemmes,
country manager

3. Sema New Project

Suprafaþa închiriabilã: 77.000 mp în
trei clãdiri
Regim de înãlþime: P+1e - P+1e+2r
Stadiu: în lucru primele douã clãdiri,
însumând o suprafaþã închiriabilã
de 42.000 de metri pãtraþi
Finalizare: prima clãdire – 14.000
mp – iulie 2015; a doua clãdire –
28.000 mp – sfârºit 2015 – început

2016
Calitate: clasa A, certificare
BREEAM
Locaþie: Bucureºti, Splaiul
Independenþei, incinta Sema Park
Dezvoltator: Sema New Project
Manager de proiect: Rãzvan Gaiþã,
director general

Rãzvan Gaiþã, director general
Sema Park New Project, ne-a
declarat cã intenþioneazã sã
realizeze ºi o a treia clãdire, care va
adãuga încã 35.000 de metri pãtraþi
de spaþii de birouri.
În 2016 ar putea demara lucrãrile ºi
la componenta de locuinþe din
cadrul proiectului mai mare Sema
Park New Project. Pânã atunci,
trebuie realizate lucrãrile
pregãtitoare, precizeazã domnul
Gaiþã.

4. Oregon Park

Suprafaþa închiriabilã: 70.000 mp în
trei clãdiri
Regim de înãlþime: 2S+P+6E
Stadiu: se lucreazã la fundaþii
pentru primele douã clãdiri (44.000
mp)
Finalizare: 2016 (faza I)
Calitate: clasa A
Locaþie: Bucureºti, ªoseaua Pipera
Dezvoltator: Portland Trust

Manager de proiect: Florin Furdui,
Country manager
Lucrãrile la proiectul Oregon Park
au început în aceastã iarnã, astfel
încât în prezent constructorul
austriac Strabag are în curs de
realizare fundaþiile. “În prima fazã
vom construi douã clãdiri care vor
avea circa 44.000 de metri pãtraþi
închiriabili”, ne-a declarat

Rãzvan Gaiþã
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FlorinFurdui, country manager
Portland Trust.
Noul proiect de pe ªoseaua Pipera
va fi realizat în vecinãtatea

ansamblului de birouri Floreasca
Park, dezvoltat tot de Portland
Trust ºi livrat pe piaþã în 2013.

5. AFI Park

Suprafaþa închiriabilã: 68.000 mp
(AFI Park 1-5)
Regim de înãlþime: 2S+P+10 e
-2S+P+11etaje
Stadiu: AFI 1-3 finalizate; AFI 4&5 în
construcþie structura (31.000 mp)

Finalizare: trim. IV 2015 (AFI 4&5)
Calitate: clasa A, certificare LEED
Locaþie: Bucureºti, Bd. Timiºoara
Dezvoltator: AFI Europe Romania
Manager de proiect: David Hay,
CEO

David Hay, CEO AFI Europe
Romania, ne-a declarat cã pânã la
sfârºitul anului curent, AFI Europe
inteþioneazã sã demareze un nou
proiect de birouri, AFI Business
Park, pe terenul fostei fabrici Inox
din Strada Progresului. Proiectul ar
urma sã dispunã de 50.000 mp
închiriabili, cuprinºi în trei faze de
dezvoltare. În prima fazã vor fi
livraþi în jur de 20.000 mp
închiriabili.
Anul viitor ar putea marca ºi

demararea lucrãrilor la primul
proiect de locuinþe al AFI pe piaþa
din România. Astfel, dezvoltatorul
intenþioneazã sã construiascã un lot
de aproximativ 200 de

apartamente pe terenul fostei
platforme Laromet din cartierul
Bucureºtii Noi, unde urmeazã sã fie
dezvoltat în paralel ºi al doilea
centru comercial AFI din Capitalã.

6. The Office

Suprafaþa închiriabilã: 54.000 mp în
trei faze
Regim de înãlþime: S+P+6 etaje
Stadiu: prima fazã (19.000 mp
închiriabili) finalizatã; a doua fazã în
construcþie (18.000 mp închiriabili)
Finalizare: decembrie 2015 (faza a
doua)

Calitate: clasa A, certificare
BREEAM Excellent (faza I)
Locaþie: Cluj-Napoca, Bd. 21
Decembrie 1989
Dezvoltator: NEPI ºi Ovidiu ªandor
Manager de proiect: Lori Collin,
office executive, NEPI

Construcþia fazei a treia a
proiectului va demara fie anul viitor,

fie în 2017, în funcþie de evoluþia
închirierilor pentru faza a doua.
În paralel, NEPI a început recent
lucrãrile la un nou proiect de birouri,
Victoriei Office, dezvoltat peste
drum de Palatul Victoria din Capitalã.
Proiectul presupune construirea
unei clãdiri de birouri cu o suprafaþã
închiriabilã de circa 8.000 mp,
precum ºi efectuarea lucrãrilor de
restaurare a monumentului istoric
Vila Oromolu. La rândul sãu, vila de
600 de metri pãtraþi va fi oferitã
spre închiriere. Proiectul va fi livrat
anul viitor, a menþionat Lori Collin,
office executive NEPI.David Hay Lori Collin
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Proiecte imobiliare

7. Bucharest One

Suprafaþa închiriabilã: 53.920 mp
Regim de înãlþime: 3S + P + 23
Stadiu: structura în construcþie
Finalizare: trim. IV 2015
Calitate: clasa A, precertificat LEED
Platinum

Locaþie: Bucuresti, Calea Floreasca -
Barbu Vacarescu
Dezvoltator: Globalworth Real
Estate Investments, fondatã de
investitorul Ioannis Papalekas

8. Green Court Bucharest

Suprafaþa închiriabilã: 52.000 mp în
trei clãdiri
Regim de înãlþime: 3S+P+10 etaje –
3S+P+12 etaje
Stadiu: prima clãdire finalizatã
(19.500 mp), a doua (18.000 mp)
este în curs de finalizare
Finalizare: trim. II 2015 (clãdirea a
doua)

Calitate: clasa A, certificat LEED
Gold (prima clãdire)
Locaþie: Bucureºti, Str. Gara
Herãstrãu, zona Barbu Vãcãrescu –
Dimitrie Pompeiu
Dezvoltator: Skanska
Manager de proiect: Marcin
Lapinski, preºedinte Skanska
Property Romania

Fondulaustriacdeinvestiþii Immofinanz
ademaratlucrãrile launnouproiectde
birouri înzonaPipera–DimitriePompeiu
aCapitalei, încadrulplatformeiIRIDE.
Proiectul,denumitMetroffice,
presupuneconstruireaatreiclãdiride
birouri,cuosuprafaþãînchiriabilã
însumatãde40.000demetripãtraþi, lao
suprafaþãconstruitãde83.000demetri
pãtraþi. Înprezent,PorrConstruct

lucreazãlafundaþiaprimeiclãdiri.
În cadrul aceluiaºi proiect mai este
prevãzutã realizarea unui hotel cu
140 de camere, a precizat Eduard
Zehetner, CEO Immofinanz Group.
Investiþia totalã în noua fazã va însuma
în jur de 85 milioane de euro, din care
34 milioane de euro în prima clãdire.
Metroffice reprezintã o componentã
a proiectului mai mare IRIDE City,
care se va derula pe parcursul a 5-10
ani ºi care presupune modernizarea ºi
extinderea construcþiilor de pe
platforma IRIDE, precum ºi
diversificarea funcþiunilor. Proiectul
va cuprinde la finalizare spaþii de
birouri, de retail, precum ºi
apartamente. În ansamblu, suprafaþa
închiriabilã va creºte de la
aproximativ 93.000 de metri pãtraþi
la 190.000 de metri pãtraþi.

9. Metroffice

Suprafaþa închiriabilã: 40.000 mp
în trei clãdiri
Regim de înãlþime: S+P+6etaje
(prima clãdire)
Stadiu: construcþie fundaþie la prima
clãdire (20.000 mp închiriabili)
Finalizare: trim. II 2016 (prima clãdire)

Calitate: clasa A, certificare LEED
Locaþie: Bucureºti, Bd. Dimitrie
Pompeiu
Dezvoltator: Immofinanz
Manager de proiect: Sorin Viºoianu,
Country Manager Office & Logistics
Romania and Bulgaria

10. Anchor Plaza Metropol

Suprafaþa închiriabilã: 35.000 mp
Regim de înãlþime: S+P+11
Stadiu: în lucru faþadele
Calitate: clasa A

Locaþie: Bucureºti, Bd. Timiºoara
Dezvoltator: Anchor Grup
Managerdeproiect:YurdaerKahraman

Eduard Zehetner
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Secþiunea – centre comerciale

1. ParkLake
Suprafaþa închiriabilã: 70.000 mp
Regim de înãlþime: 3S+P+1e+2r
Stadiu: în construcþie subsolul
Finalizare: 2016
Calitate: certificare BREEAM
Locaþie: Bucureºti, Strada Liviu
Rebreanu – cartier Titan
Dezvoltatori: Sonae Sierra ºi
Caelum Development

Manager de proiect: Ingo Nissen,
managing director

l Citiþi articolul “Lucrãrile la

ParkLake vor avansa rapid în acest

an”, pagina 26

2. Shopping City Timiºoara

Suprafaþa închiriabilã: 70.000 mp
Regim de înãlþime: P+1

Stadiu: în construcþie, fundaþie

realizatã

Finalizare: trim. IV 2015

Locaþie: Timiºoara, Strada ªagului

Dezvoltator: NEPI

Manager de proiect: Tiberiu
Smaranda, Director executiv, Retail
development manager

3. Promenada Mall (extindere)

Suprafaþa închiriabilã: 65.300 mp
(din care 25.000 extensia)
Regim de înãlþime: 3S+P+2
Stadiu: lucrãri pregãtitoare
Calitate: certificat DGNB Gold
(clãdirea existentã)
Locaþie: Bucureºti, Calea Floreasca

– Bd. Barbu Vãcãrescu
Dezvoltator: NEPI
Manager de proiect: Tiberiu
Smaranda, Director executiv, Retail
development manager

Coresi Shopping Resort

Suprafaþa închiriabilã: 60.500 mp
(fazele I + II)
Regim de înãlþime: P+1r
Stadiu: prima fazã (47.000 mp)
finalizatã; lucrãri pregãtitoare
pentru faza a II-a (13.500 mp)
Finalizare: martie 2015 (faza I); trim.
IV 2015 (faza a II-a)
Calitate: certificare BREEAM very
good

Locaþie: Braºov, Str.13 Decembrie
Dezvoltator: Immochan
Manager de proiect: Tatian
Diaconu, director general
Immochan

l Citiþi articolul “Fosta platformã

industrialã Tractorul va fi

transformatã într-un nou cartier al

Braºovului”, în pagina 22

5. CityParkMallConstanþa(extindere)

Suprafaþa închiriabilã: 49.500 mp,
din care 20.200 mp extensia
Regim de înãlþime: P+2
Stadiu: lucrãri începute
Finalizare: trim. IV 2015
Locaþie: Constanþa, Bd. Alexandru

Lãpuºneanu
Dezvoltator: NEPI (pentru
extensie)
Manager de proiect: Tiberiu
Smaranda, Director executiv, Retail
development manager

Promenada Mall

Coresi Shopping
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6. Shopping City Piatra Neamþ

Suprafaþa închiriabilã: 29.300 mp
Stadiu: în construcþie
Finalizare: 2016
Locaþie: Piatra Neamþ, Bd. Decebal
– Str. Bistriþei
Dezvoltator: NEPI

Manager de proiect: Tiberiu
Smaranda, Director executiv, Retail
development manager

7. Veranda Shopping Center

Suprafaþa închiriabilã:

26.000-27.500 mp
Regim de înãlþime: 2S+P+1 etaj
Stadiu: în construcþie, execuþia
excavaþiilor
Finalizare: trim. II 2016
Calitate: certificare BREEAM
Locaþie: Bucureºti, Str. Ziduri Moºi –
zona Obor

Dezvoltator: Prodplast Imobiliare
Manager de proiect: Andrei
Pogonaru, membru în consiliul de
administraþie Prodplast Imobiliare

lCitiþi articolul “Centrul comercial

Veranda se extinde înainte de

începerea construcþiei”, în pagina

25

Secþiunea – ansambluri rezidenþiale

1. Cosmopolis

Numãr unitãþi locative: 7.000
Regim de înãlþime: locuinþe
individuale P+1e ºi locuinþe
colective P+2e - P+10e
Stadiu: 1.700 locuinþe finalizate; în
dezvoltare – 400 de apartamente ºi vile
Finalizare în 2015: 400 locuinþe
Finalizare proiect: 2024
Locaþie: Ilfov, ªtefãneºtii de Jos,
ªoseaua de Centurã
Dezvoltator: Opus Land Development
Manager de proiect: Ahmet
Buyukhanli, CEO
Valoarea investiþiilor planificate

pentru anul în curs în Cosmopolis se
ridicã la circa 18 milioane de euro.
În paralel, dezvoltatorul urmeazã sã
demareze în acest an cel de al
doilea proiect rezidenþial al sãu din
România. Noul ansamblu,
cuprinzând în jur de 140 de

apartamente, va fi dezvoltat pe un
teren achiziþionat anul trecut pe
bulevardul Barbu Vãcãrescu din
Capitalã. Investiþia va fi de circa 10
milioane de euro, ne-a precizat
Ahmet Buyukhanli, CEO Opus Land
Development.

2. Metropolitan City
Numãr unitãþi locative: circa 6.000
apartamente
Regim de înãlþime: locuinþe
colective P+8 - P+10
Stadiu: prima fazã în dezvoltare – 7
blocuri, totalizând 400 de
apartamente

Finalizare în 2015: 400
apartamente
Finalizare proiect: 2018
Locaþie: Bucureºti, Bd. Theodor
Pallady - Str. Victor Brauner
Dezvoltator: Metropolitan
Residence

Ahmet Buyukhanli

Proiecte imobiliare
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Manageri de proiect: Robertino
Georgescu ºi Daniel Drãgulin,
parteneri
Dezvoltatorii Metropolitan
Residence au construit pânã în 2014

peste 1.500 de locuinþe la zona de
contact dintre Sectorul 4 ºi oraºul
Popeºti-Leordeni. Începând de anul
trecut, au început sã îºi diversifice
portofoliul. Au lansat mai multe
proiecte în Bucureºti, cel mai mare
dintre acestea fiind Metropolitan
City, care va lua treptat locul
platformei industriale Policolor.
Prima fazã de dezvoltare, care
cuprinde 7 blocuri, cu 400 de
apartamente, va fi livratã în acest
an, ne-a declarat Robertino
Georgescu, partener Metropolitan
Residence.
Dezvoltatorii mai au în construcþie
câte 200 de apartamente în douã
ansambluri, situate în cartierul
Aviaþiei, din Sectorul 1, respectiv în
zona Apãrãtorii Patriei din Sectorul
4.

3. Greenfield

Numãr unitãþi locative: 6.000
Regim de înãlþime: locuinþe colective
P+5
Stadiu: aproape 1.000 de
apartamente ºi vile finalizate,
pentru alte 532 este în plan sã
înceapã construcþia în 2015
Finalizare în 2015: 280 de
apartamente
Finalizare proiect: 2021
Locaþie: Bucureºti, zona Pãdurea
Bãneasa, ªoseaua de Centurã
Dezvoltator: Impact Developer &
Contractor
Manager de proiect: Lucian
Mateescu, CEO
Impact Developer & Contractor a
reluat anul trecut dezvoltarea în
ansamblul rezidenþial Greenfield, de
lângã Pãdurea Bãneasa. Din etapa a
doua de dezvoltare au fost deja
finalizate primele 9 blocuri,

însumând 252 apartamente. La
începutul lunii martie erau vândute
peste 50% din unitãþile livrate în
acest lot. Tot în aceastã primãvarã

au demarat lucrãrile la alte 9 blocuri,
totalizând 280 de apartamente.
Suplimentar, în luna august ar putea
începe construcþia a încã unui lot, cu
252 de apartamente, ne-a declarat
Lucian Mateescu, CEO Impact
Developer & Contractor.
Anul acesta, ar urma sã fie vândute
apartamente însumând 39.000 mp,
generând venituri de circa 30
milioane de euro. În 2016, vânzãrile
ar putea creºte pânã la 46.000 mp,

respectiv 38 mlioane de euro,
potrivit unui raport al companiei.
În paralel, Impact pregãteºte
lansarea unui nou proiect rezidenþial
pe un teren de 2,7 hecatre
achiziþionat anul trecut pe
Bulevardul Barbu Vãcãrescu din
Capitalã. Acesta ar urma sã cuprindã
circa 1.000 de apartamente,
reprezentând o suprafaþã construitã
de 150.000 mp. Proiectul ar urma sã
înceapã anul viitor.

4. Avantgarden3 Braºov

Numãr unitãþi locative: 3.500
Regim de înãlþime: locuinþe
colective D+P+8 etaje
Stadiu: 1.670 apartamente
finalizate în prima fazã; în
dezvoltare – 5-6 blocuri, totalizând
400-475 de apartamente
Finalizare în 2015: 400 apartamente
Calitate: certificare TÜV Rheinland
Locaþie: Braºov, cartierul
Bartolomeu
Dezvoltator: Maurer Imobiliare
Manager de proiect: Simon
Maurer, fondator

În paralel cu lucrãrile la acest
ansamblu, dezvoltatorul are în
vedere demararea unui nou proiect
rezidenþial în Braºov. Acesta ar
putea avea încã 3.000 de
apartamente. De asemenea,
dezvoltatorul analizeazã
posibilitatea intrãrii pe piaþa
rezidenþialã a Capitalei, cu un
ansamblu de mari dimensiuni
similar celui din Braºov, precum ºi
cu un proiect rezidenþial de lux,
ne-a precizat Liviu Ioneanu, director
dezvoltare Maurer Imobiliare.

5. Avangarde Rezidenþial Militari
Numãr unitãþi locative: 3.000
Regim de înãlþime: locuinþe
colective P + 4 etaje
Stadiu: 400 apartamente finalizate,
250-350 planificate pentru 2015
Finalizare în 2015: 250-350
apartamente
Locaþie: Ilfov, Chiajna
Dezvoltator: Avangarde Rezidenþial
Manager de proiect: ªtefan
Unchiaºu, director general
Avangarde Rezidenþial.
Dezvoltatorul - a realizat în anii de
crizã mai multe proiecte
rezidenþiale în zona de vest a
Capitalei ºi va continua în acest an
lucrãrile la ansamblul Avangarde
Rezidenþial Militari, situat la zona

de contact dintre cartierul
bucureºtean ºi comuna Chiajna,
precum ºi la ansamblul din
Prelungirea Ghencea. “Anul acesta
facem 400 - 500 de apartamente în
Chiajna ºi Prelungirea Ghencea.
Vrem sã începem în lunile
urmãtoare”, ne-a declarat ªtefan
Unchiaºu, director general
Avangarde Rezidenþial.
Dezvoltatorul analizeazã ºi
posibilitatea demarãrii lucrãrilor la
un nou ansamblu rezidenþial în
capãtul Bulevardului Timiºoara.
Într-o primã fazã ar putea fi vorba
de circa 150 de unitãþi, ne-a
menþionat domnul Unchiaºu.

Robertino Georgescu

Lucian Mateescu
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6. Avantgarden3 Sibiu

Numãr unitãþi locative: 1.800
Regim de înãlþime: locuinþe
colective D + P + 8 etaje
Stadiu: 90 apartamente finalizate;
în dezvoltare 180 de apartamente
Finalizare în 2015: 180 apartamente
Calitate: certificare TÜV Rheinland
Locaþie: Sibiu – ªelimbãr, zona
Prelungirea Bulevardului Mihai
Viteazul
Dezvoltator: Maurer Imobiliare
Manager de proiect: Simon
Maurer, fondator
În paralel cu proiectul Avantgarden3
din Braºov, Maurer Imobiliare mai
are în curs de dezvoltare un proiect

imobiliar cu 1.800 de apartamente
la intrarea în Sibiu dinspre ªelimbãr.
Primul bloc din ansamblu, cu 90 de
apartamente, a fost finalizat anul
trecut. Vara aceasta va fi livrat cel
de-al doilea bloc, cu încã 90 de
apartamente. De asemenea, au
început lucrãrile la al treilea bloc,
similar ca dimensiune cu primele
douã. Acesta din urmã va fi cel mai
probabil gata în luna decembrie,
ne-a declarat Liliana Þene, director
marketing în cadrul Maurer
Imobiliare.

7. Confort Urban Residence
Rahova

Numãr unitãþi locative: 1.500
Regim de înãlþime: locuinþe
colective D + P + 5 etaje + Mansardã
Stadiu: 1.000 apartamente
finalizate în primele douã faze ºi
500 în curs de finalizare în faza a
III-a

Finalizare în 2015: 500
Locaþie: Bucureºti, cartierul
Rahova, Str. Pucheni
Dezvoltator: Six Top Residence

8. Adora Forest

Numãr unitãþi locative: 1.200
Regim de înãlþime: locuinþe
colective P + 11 etaje
Stadiu: 107 apartamente în
construcþie
Finalizare în 2015: 107 apartamente
(trim. II)
Locaþie: Timiºoara, Pãdurea Verde -
Dumbrãviþa
Dezvoltator: Tagor
Manager de proiect: Offer
Lieberson, CEO
Dezvoltatorul israelian Tagor mai
are în derulare construcþia altor
trei ansambluri rezidenþiale,
dintre care douã lângã Bucureºti
ºi unul în Arad. În cadrul
proiectului Adora Urban Village,
amplasat în zona ªoselei

Alexandriei, au fost livrate pânã
în prezent douã blocuri,
însumând 75 de apartamente.
Întregul proiect va cuprinde 550
de unitãþi.
În Pipera, Tagor dezvoltã proiectul
Adora Pipera, care prevede
realizarea a peste 600 de
apartamente. Primul bloc, cu 76 de
apartamente a fost livrat în prima
parte a anului.
În Arad, Tagor a livrat anului
trecut primul bloc, cu 107
apartamente, din ansamblului
Adora Park. La finalizare,
proiectul va ajunge la circa
1.200-1.300 de unitãþi.

9. Flamingo Park

Numãr unitãþi locative: 1.000
Regim de înãlþime: locuinþe
individuale P+M – P+1
Stadiu: primele 15 case în
construcþie din totalul de 40
planificate în 2015
Finalizare în 2015: 40 de case
Finalizare proiect: 2025
Locaþie: Ilfov, Corbeanca

Dezvoltator: Flamingo Park
Manager de proiect: Dragoº Cincã,
managing partner

l Citiþi articolul “1.000 de case vor

fi construite în Corbeanca, în stil

american”, din pagina 28

Avangarde Rezidenþial Militari

Confort Urban Residence Rahova

Avantgarden3 Sibiu

Adora Forest

Proiecte imobiliare
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10. Timiºoara 58

Numãr unitãþi locative: peste 600
Regim de înãlþime: locuinþe
colective P+6 - P+14
Stadiu: 82 apartamente finalizate,
161 în construcþie
Finalizare în 2015: 161 apartamente
(trim. II)
Locaþie: Bucureºti, zona Drumul
Taberei – Militari, Bd. Timiºoara
Dezvoltator: Gran Via
Manager de proiect: Antoanela
Comºa, director general

Anul trecut, dezvoltatorul spaniol
Gran Via a finalizat primul bloc din
proiectul rezidenþial Timiºoara 58,
situat în zona de vest a Capitalei, la
intersecþia Strãzii Moineºti cu
Bulevardul Timiºoara. Anul acesta,
în cursul lunii mai, urmeazã sã fie
livrate alte douã blocuri începute
anul trecut, ne-a declarat
Antoanela Comºa, director general
Gran Via România.
În total, proiectul prevede

Noi proiecte de ansambluri rezidenþiale

ARED dezvoltã câte 200 de
apartamente în Arad ºi Oradea

Dezvoltatorul arãdean ARED a construit ºi vândut
pânã în prezent în jur de 2.100 de apartamente în
Arad ºi Oradea. Anul acesta, ARED va construi în
ansamblul RED 7 din Arad trei blocuri cu câte 10
etaje, însumând în jur de 200 de apartamente.
Spre sfârºitul lunii martie structura primului bloc
era ridicatã cam pe jumãtate ºi fuseserã turnate
fundaþiile celorlalte douã blocuri. Toate cele
aproximativ 200 de apartamente vor fi gata pânã
la sfârºitul anului, ne-a declarat Florin Moº,
director marketing ºi vânzãri ARED.
Alte 200 de apartamente urmeazã sã fie
construite în acest an în Oradea. Acestea vor fi
cuprinse în douã blocuri cu câte 10 etaje.
Structura primul bloc era ridicatã la sfârºitul lunii
martie pânã la etajul 7 ºi urmau sã înceapã
lucrãrile pentru cel de al doilea bloc.
ARED intenþioneazã sã demareze proiecte
imobiliare ºi în alte oraºe din vestul þãrii, de
exemplu în Cluj-Napoca ºi Timiºoara, iar în
perspectivã ºi în Ungaria.

Hercesa extinde Vivenda Residence
Hercesa va demara anul acesta lucrãrile la o
nouã fazã de dezvoltare a ansamblului

rezidenþial Vivenda, din zona Bulevardului
Basarabia.
În aceastã nouã etapã vor fi construite 132 de
apartamente, ne-a mai precizat domnul Mauricio
Mesa Gomez, director general Hercesa România.
Vivenda Residence va avea peste 550 unitãþi
locative, în imobile cu regimul de înãl ime S+P+11
etaje.
Pânã în prezent au fost finalizate 420 apartamente.

Þiriac Imobiliare ºi LBBW Immobilien
fac a patra fazã a Residenz

Þiriac Imobiliare ºi LBBW Immobilien au reluat
spre sfârºitul anului trecut dezvoltarea
ansamblului Residenz, din Chitila. Astfel, în cea
de-a patra fazã a proiectului vor fi livrate circa
125 de apartamente în 12 blocuri.
“Piaþa rezidenþialã ne oferã deja semnale
pozitive, de redresare, iar blocurile care fac
parte din noua fazã sunt definitivate din punct
de vedere structural, astfel cã finalizarea acestei
etape vine în mod natural”, afirmã Tudor Mihai,
director comercial Þiriac Imobiliare.
În cel mai scurt timp vor începe lucrãrile la
interioare, respectiv racordarea la utilitãþi ºi
realizarea finisajelor interioare.
În luna martie mai erau disponibile spre vânzare

sau închiriere 28 de apartamente dintr-un total de
364, câte au fost realizate în cele trei faze
anterioare de dezvoltare.
„Cum în prezent existã în continuare interes din
partea clienþilor, în special pentru apartamentele de
douã ºi trei camere, suntem încrezãtori cã faza a
patra de dezvoltare se va bucura de aceeaºi evoluþie
pozitivã pe piaþã ca cea înregistratã de fazele
anterioare”, adaugã reprezentantul Þiriac Imobiliare.

Adama a început Evocasa Serenia
Dezvoltatorul austriac Adama a început în aceastã
primãvarã lucrãrile la un nou proiect rezidenþial în
cartierul bucureºtean Berceni, în zona Bulevardului
Alexandru Obregia. Ansamblul, denumit Evocasa
Serenia, va cuprinde un bloc cu 77 de apartamente.
Noile unitãþi vor fi livrate în decurs de 12 luni,
potrivit reprezentanþilor companiei.
Investiþia pentru noul complex de locuinþe se
ridicã la 3 milioane de euro.
Antreprenorul general al lucrãrii este compania
PlastROM, iar managementul de proiect este
asigurat de Vitalis Consulting.
În perspectivã, Adama intenþioneazã sã lanseze
un proiect rezidenþial ºi la Timiºoara, însã detaliile
acestui proiect nu au fost deocamdatã stabilite,
ne-a precizat Alina Necula, marketing manager
Adama.n

construirea a 7 blocuri. Dacã
primele trei au câte 6 etaje,
urmãtoarele patru vor avea 14
etaje, respectiv câte 90 de
apartamente fiecare.
De asemenea, dezvoltatorul
intenþioneazã sã înceapã fie în
acest an, fie anul viitor, proiectul
rezidenþial din zona Lujerului, tot în
Sectorul 6. La începutul lunii martie
proiectul era în curs de autorizare.
Într-o primã fazã ar urma sã fie
construite douã blocuri, cu 8,
respectiv cu 10 etaje, însumând
aproape 200 de apartamente, ne-a
precizat doamna Comºa.
În total, proiectul de la Lujerului ar
putea cuprinde în jur de 1.500 de
apartamente.

Dezvoltatorul mai deþine un teren
de 12,6 hectare în zona Tricodava,
tot în Sectorul 6, precum ºi un teren
de 4 hectare în

Antoanela Comºa

Flamingo Park

Timiºoara 58
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