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6
MARI CONSTRUCTORI
zz La licitații, ofertele perfecte făcute de 

consultanți sunt nerealiste
zz Marile investiții publice – speranța 

constructorilor români
zz Constructorii greci participă la proiecte 

românești de peste 1,4 miliarde de euro

13
AUTORITĂȚI
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
zz În construcții, și firmele mici și firmele 

foarte mari au făcut concedieri

15
OPINII
dr. arh. Șerban Țigănaș
Când este o casă sănătoasă

17

MARI DEZVOLTATORI
Daniela Kasper
zz Construirea ansamblului din Brașov, cu 86 

de clădiri, a ajuns pe la jumătate
Iași
zz Planuri pentru două noi ansambluri 

rezidențiale 

19

PROIECTE IMOBILIARE
Noutăți pe scurt
zz Ansambluri rezidențiale
zz Spații comerciale
zz Spații logistice

26

PIAȚA IMOBILIARĂ
Spații de birouri
zz Tranzacțiile imobiliare, afectate de lucrul 

de acasă și distanțarea socială
București – Ilfov 
zz Caracteristici noi pentru tranzacțiile cu 

locuințe, după declașarea pandemiei de 
coronavirus

33

LOCUINTE NOI
Case individuale
zz Ce vor beneficiarii care optează să își 

construiască o casă
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35
PROIECTE DE CASE
Casa Brașov
zz Estimare informativă privind costurile de 

edificare pentru casa Brașov
Casa de vacanță Bran
zz Estimare informativă privind costurile de 

edificare pentru casa Bran

41
PREȚURI
zz Cât ne costă climatizarea locuințelor
zz Cererea în scădere influențează prețurile 

produselor metalurgice
zz Cât costă lucrările de tencuieli și zugrăveli

Prețuri medii
zz Prețuri minime, maxime și medii ale 

principalelor materiale de construcții, 
finisaje și instalații 

54
INVESTIȚII PUBLICE
Județul Gorj
zz Proiectul de modernizare a 40 km din DJ 

662, spre finanțare
Județul Hunedoara
zz Care este stadiul proiectelor cu finanțare 

europeană 
Mari proiecte
zz Noutăți pe scurt

Licitații
zz Câștigători ai licitațiilor publice organizate 

pentru lucrări de construcții

66
Legea
zz Oprirea funcționării sau utilizării 

construcțiilor pentru nerespectarea 
obligațiilor privind securitatea la incendiu

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară
zz Clarificări în înregistrările cadastrale

73
ANALIZA PIEȚEI
Locuințe noi 
zz Autorizarea construirii de clădiri 

rezidențiale a regresat la nivelul anului 2017
Sectorul construcțiilor
zz Cel mai mare volum al lucrărilor de 

construcții din ultimii 10 de ani!


