
CONSTRUIESC DIN SURSE PROPRII

Investitorii imobiliari
nu mai apeleazã la bãnci

Residence du
Lac, proiect
dezvoltat
de un investitor
cu capital
italiano-francez

Dezvoltatorul Kape Premium
Imobiliare, un parteneriat italia-
no-francez, dezvoltã din surse pro-
prii ansamblul rezidenþial Residen-
ce du Lac.

Zona în care va fi construit pro-
iectul (Frumuºani-Vasi laþ i) se
aflã la o distanþã de 28 de km de
centrul Bucureºtiului, fiind situa-
tã pe o suprafaþã de patru km ºi
jumãtate de-a lungul lacului Pa-

sãrea.
Reprezentanþii Premier Estate -

promotorul ansamblului - ne-au
spus cã “zona este extrem de fru-
moasã, iar cartierul are case bine
fãcute, bine gândite ºi structurate,
fãcute din cãrãmidã, fãrã costuri
ascunse”.

Ansamblul rezidenþial este prevã-
zut cu trei tipuri de case.

Primul dintre acestea este repre-
zentat de casele cu un singur nivel,
care au suprafaþã de 90 de mp utili
(douã dormitoare ºi un living) ºi un
teren de 700 mp. Preþul acestui tip
de casã este de 79.900 euro, cu
toate taxele incluse.

A doua variantã de casã are par-
ter ºi etaj, 105 mp utili, teren de
700-900 mp ºi costã 112.900.

Al treilea tip de locuinþe din Resi-
dence du Lac este prevãzut cu 120
de mp dispuºi pe parter ºi etaj,

având patru dormitoare ºi 1000
mp de teren. În acest caz, costul
ajunge la 124.900 euro.

În total vor fi 100 de case, prima
etapã urmând sã fie finalizatã în
septembrie 2015. Aceasta va
include 23 de case la
cheie, din toate cele
trei variante.

Pânã în prezent,
c e r e r e a s- a
îndreptat cãtre ul-
timele douã tipuri
de case.

“Suntem la stadiul
de antecontracte ºi
deja au fost alese câte-
va loturi.

În cadrul târgurilor de speciali-
tate vedem ce solicitãri au clien-
þii. Oamenii au cerut mai multe
zone de agrement, piste de aler-
gare, iar noi rebugetãm proiectul

pentru a oferi cumpãrãtorilor
ceea ce îºi doresc. În acest con-
text, în cadrul ansamblului, vom
avea microbuze care vor lua oa-
menii din complex ºi îi vor duce la

un mijloc de transport în
comun, vom avea tere-

nuri de tenis ºi de
baschet, piste de

biciclete, piscine,
z o n e d e j o a c ã
pentru copii etc”.

În prezent, lu-
crãrile se aflã la

par t e a d e i nf r a-
structurã ºi utilitãþi,

proiectul fiind la stadiul
derulãrii licitaþiilor pentru

selectarea constructorilor.
Residence du Lac este primul

proiect al Kape Premium Imobilia-
re în þara noastrã, dezvoltatorul de-
rulând proiecte ºi în alte þãri.
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Atât dezvoltatorii de proiecte imobiliare, cât ºi cum-

pãrãtorii investesc, în majoritatea cazurilor, din sur-

se proprii, fãrã sã mai apeleze la serviciile bãncilor,

ne-au spus, la unison, mai mulþi agenþi ºi oameni de

afaceri de pe piaþa imobiliarã.

Dupã cum ne-au declarat specialiºtii din domeniu,

cumpãrãtorii cautã în special apartamente vechi, în

detrimentul celor noi.

“Spre exemplu, în zona Unirii din Capitalã sunt con-

strucþii foarte apreciate, mai mult decât cele noi, chiar

dacã sunt realizate încã din anii ‘90. Vorbim despre

acel gen de clãdiri tip monolit, cu pereþii interiori din

BCA, iar cei exteriori din beton, care oferã mai multã

încredere”, ne-au explicat unii agenþi imobiliari.

Aceºtia susþin cã piaþa a început sã se dezgheþe ºi

câteva proiecte importante au apãrut pe piaþa noastrã

imobiliarã, unele dintre ele fiind la început, iar altele

- în plinã dezvoltare.

de case vor fi construite

în total în ansamblul

rezidenþial Residence

du Lac, prima etapã

urmând sã fie finalizatã

în septembrie

2015.
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Un bloc nou cu
16 locuinþe, în
Bucureºti

Complexul rezidenþial Central
Garden, din Bucureºti, reprezintã
un singur bloc, cu 16 locuinþe, ce
urmeazã sã fie finalizat în 30 noiem-
brie. Acesta oferã garsoniere ºi
apartamente cu douã, trei ºi patru
camere, plus un penthouse, acesta
ºi unitãþile cu patru camere fiind
deja vândute. Preþurile acestor uni-
tãþi oscileazã între 72.000 de euro ºi
175.000 euro, fãrã TVA. Având în
vedere cã zona în care este constru-
it ansamblul este una premium, ce-
rerea nu este foarte mare, dar,
totuºi, apartamentele se vând, ne-a
spus Carla Georgiana Elena, de la
agenþia imobiliarã Bee Igloo.

200 de vile noi,
pe 10 hectare,
în Corbeanca

Corbeanca Park este un ansamblu
rezidenþial de anvergurã, situat pe
un teren de circa 10 hectare, în par-
tea de nord a Bucureºtiului (comuna
Corbeanca), la liziera pãdurii Tamaºi.

Ansamblul prevede circa 200 de
vile de mai multe tipuri, dispuse pe
parter ºi etaj, cu suprafeþe constru-
ite cuprinse între 119 ºi 211 mp,
preþurile oscilând în segmentul
69.900-129.900 euero, plus TVA.

Dezvoltatorul, Benbar Grup, fi-
nanþeazã proiectul din surse pro-
prii, ansamblul distingându-se prin
investiþia masivã în infrastructurã,
dupã cum ne-a spus Ruxandra Ba-
ciu,  Marketing  Manager  în  cadrul
Promark Real Estate, promotorul
exclusiv al acestui proiect.

Lucrãrile au fost demarate în anul
2011, prima fazã fiind reprezentatã
de executarea infrastructurii (asfal-
tarea drumurilor de acces, reþeaua
de iluminat public, racordarea la
utilitãþi ºi la reþeaua de telefonie ºi
internet, amenajarea spaþiilor verzi
ºi a locurilor de agrement etc).

În prezent, în cartier locuiesc
peste 55 de familii, urmând ca
pânã la sfârºitul lunii martie 2015
sã fie finalizate în jur de 80 de case.

Doamna Baciu ne-a declarat:
“Toate unitãþile care s-au constru-
it sau sunt în curs de finalizare
sunt integral vândute. Momentan,
avem o listã de aºteptare pentru
etapele de anul viitor, la care încã
nu am început construcþia”.

Preþurile vilelor din Corbeanca
Park pornesc de la 69.900, plus
TVA de 5%, pentru o casã cu 3 ca-
mere, având o suprafaþã de 118
mp construiþi ºi 200 mp teren.

Casele individuale, care sunt si-
tuate în apropierea pãdurii au su-
prafeþe mai mari de teren ºi supra-
feþe construite între 177 mp ºi 211
mp, preþuri le r idicându-se la
105.000 de euro plus TVA, respec-
tiv 129.900 euro, plus TVA.

Ruxandra Baciu ne-a declarat: “
Noi ne adresãm clienþilor care cu-

nosc foarte bine piaþa ºi ºtiu foarte
bine ce doresc. Venim cu produse
bine adaptate cererii, preþuri corec-
te ºi o calitate ridicatã a produsu-
lui”.

Potrivit doamnei Baciu,
clienþii apreciazã atât
compartimentarea
eficientã, cu zone
de zi spaþioase ºi
luminoase, cât ºi
arhitectura ele-
gantã ºi atempo-
r a lã a c ase lor .
Importante pentru
cumpãrãtori sunt ºi
a l te detal i i , precum
structura caselor (care este
realizatã din cãrãmida Porotherm
de 30 cm ºi beton armat), dar ºi ca-
litatea finisajelor, materialele cu
care se lucreazã, cumpãrãtorii
începând sã întrebe din ce în ce
mai mult asupra acestor aspecte.

Conform domniei sale, este un
anumit tip de client care cautã Cor-
beanca: “În general, cei care s-au
mutat în Corbeanca Park sunt fa-
milii cu copii sau familii care sunt la
început de drum ºi îºi doresc o via-
þã confortabilã, într-un mediu sã-
nãtos, în cadrul unei comunitãþi ci-
vilizate. Majoritatea lucreazã în

zona de nord, în companii multina-
þionale. Avem, însã, ºi exemple de
locatari pentru care nu a contat
atât apropierea de serviciu, cât
anumite «detalii care conteazã»,

precum amplasarea an-
samblului lângã pãdu-

re, într-un cadru na-
tural deosebit, reali-
zarea infrastructu-
rii anterior con-
strucþiei caselor,
atenþia acordatã

amenajãrii spaþiilor
verzi ºi spaþiilor de

ag r e m e nt , at e nþ i a
acordatã calitãþii con-

strucþiei ºi amenajãrilor, aten-
þia faþã de fiecare client în parte”.

Din punct de vedere al facilitãþi-
lor zonei, aceasta este deservitã de
grãdiniþe, supermarketuri, staþii
pentru transportul în comun, sta-
dion de fotbal, beauty salon, resta-
urant/pub etc.

Dezvoltatorul proiectului are în
portofoliu mai multe proprietãþi, în
locaþii diferite - în nordul ºi centrul
Bucureºtiului, la mare etc. -, pentru
dezvoltãri imobiliare ulterioare,
însã, pentru moment, se concen-
treazã pe finalizarea ansamblului
din Corbeanca.

de vile de mai multe tipuri
cuprinde ansamblul

Corbeanca Park, dispuse pe
parter ºi etaj, cu suprafeþe
construite cuprinse între

119 ºi 211 mp.

Preþurile
locuinþelor

din complexul
rezidenþial

Central
Garden

oscileazã
între 72.000

de euro ºi
175.000 euro,

fãrã TVA.
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Flamingo trece
la a doua etapã,
în 2015

Proiectul Flamingo Park a fost de-
marat în 2001, prima parte a an-
samblului rezidenþial - Flamingo
Garden -, fiind construitã
integral. Aceasta inclu-
de 30 de case. Con-
strucþia pentru faza
urmãtoare a com-
plexului urmeazã
sã demareze anul
viitor, cu zona Chi-
cago, ce conþine 150
de case, ne-a spus Dra-
goº Cincã, Managing Di-
rector în cadrul Flamingo Park.

Situat în Corbeanca, la câteva mi-
nute de Paradisul Verde, ansam-
blul prezintã douã tipuri de case -
townhome ºi individuale.

Etapa curentã, care se aflã în faza
de proiect, se desfãºoarã pe 10
hectare, încadrându-se într-un
proiect mai amplu, dezvoltat
împreunã cu EDSA, partenerul
american al dezvoltatorului.

Valoarea de investiþie se ridicã la
aproximativ 10 milioane de euro.

Investitorul estimeazã cã cele 150
de locuinþe vor fi vândute pânã la
finalul lui 2016.

Domnul Cincã ne-a precizat cã, în
principiu, locuinþele din proiect au
ca destinaþie vânzarea, însã clienþii
îºi manifestã interesul ºi pentru
închirierea lor.

Referitor la preþul unitãþilor loca-
t ive , preþ u r i le pornesc d e la
50.000 de euro (este vorba despre
vila Paris A1, de tip Town Home
Quadruplex, care are 124 mp con-

struiþi ºi dispune de 2 dormitoare
ºi 2 bãi la etaj, living, bucãtãrie, di-
ning (open space) ºi o baie la par-
ter. Preþurile de închiriere pornesc
de la 400 de euro. Proiectul va in-
clude ºi o grãdiniþã, parc, zonã de
agrement.

Investitorul vizeazã extinderea
proiectului curent pânã la

1.000 de case, în urmãto-
rii ani.

„În ceea ce priveºte
abordarea faþã de
evoluþia pieþei imo-
biliare, am aºteptat
trecerea perioadei

de crizã, domeniul
rezidenþial f i ind în

special afectat de absen-
þa creditarii bancare. Consi-

derãm acest moment ca fiind
oportun pentru demararea proiec-
tului, fapt confirmat ºi de interesul
arãtat de clienþii care vãd avantaje-
le vieþii la casã, într-un spaþiu

liniºtit, faþã de apartementele din
zone extrem de aglomerate”, ne-a
mai spus Dragoº Cincã.

The Park -
un ansamblu
rezidenþial cu
clãdiri „verzi”

Compania Hanner, înfiinþatã în
urmã cu circa 20 de ani în Lituania,
reprezentatã la noi de Hanner RD
(care activeazã din 2005), dezvoltã,
în Bucureºti, proiectul rezidenþial
The Park.

Investitorul a mai construit ,
într-un parteneriat, ansamblurile
Carol Parc Residence ºi City Center
Residence, ambele finalizate ºi
vândute.

The Park este un proiect început

în 2007 ºi blocat în 2008 din cauza
crizei, dupã cum ne-a explicat Sil-
viu Grigorescu, directorul societã-
þii. Domnia sa ne-a precizat: „Firma
mai dezvolta proiecte în cinci þãri,
iar tãvãlugul se simþea. Am oprit
proiectul în august 2008 ºi l-am re-
luat în 2011, la nivel de regândire a
proiectului, în martie 2013 au înce-
put lucrãrile ºi au fost terminate în
aprilie 2014”.

Ansamblul este format din patru
blocuri, cu un total de circa 470 de
apartamente. În prima etapã a fost
construit un singur bloc, finalizat
în aprilie 2014, cu parter ºi 11 etaje,
fiind prevãzut cu 69 de apartamen-
te. Urmeazã sã fie derulatã cea
de-a doua etapã, care este la sta-
diul de fundaþie.

„Pentru noi este un moment
foarte bun sã dezvoltãm în Bucu-
reºti, întrucât preþul lucrãrilor de
construcþie este unul bun acum,
pentru un investitor cu disponibi-
litate ºi lichiditate financiarã. Se
simte un oarecare reviriment în
piaþã, iar bãncile au început uºor
sã dezgheþe fondurile, majorita-
tea clienþilor contractând ori cre-
dit de prima casã, ori credit ipote-
car”, ne-a precizat domnul Grigo-
rescu.

de euro -
preþul de pornire pentru

unitãþile locative
din Flamingo

Park.

milioane euro - investiþia
totalã în ansamblul

rezidenþial The Park, care
este format din patru
blocuri, cu un total de

circa 470 de apartamente.

Dragoº Cincã,
Managing Director în
cadrul Flamingo Park,

estimeazã cã cele 150 de
locuinþe vor fi vândute

pânã la finalul lui 2016.



Sursele de finanþare a proiectului

sunt proprii, investiþia totalã fiind

estimatã la 37 milioane euro, fiind

cea mai mare investiþie rezidenþia-

lã din sectorul 4 al Capitalei.

Termenul pentru derularea între-

gului proiect se întinde pe doi ani

ºi jumãtate, dupã cum ne-a spus

reprezentantul companiei care

dezvoltã ansamblul, apreciind:

„Noi promovãm un concept care

are la bazã ideea de a trãi într-o

zonã verde. Am gândit acest con-

cept ca sã facem un produs în care

sã oferim posibilitatea unei plãþi

cât mai mici la facturile de apã,

electricitate, gaze. Termosistemul

nostru este bazat pe vatã mineralã,

coroborat cu o centralã de foarte

bunã calitate, iar consumul de

energie va fi foarte eficient, la un

confort ridicat. Ne convine sã inves-

tim puþin mai mult în acest lucru ºi

sã ridicãm standardele proiectului”.

Potrivit informaþiilor oferite de

companie, centralele sunt conec-

tate la un server care asigurã co-

municarea între telefonul mobil ºi

centralã prin condensaþie, prin in-

termediul internetului. Astfel, cen-

trala poate fi programatã sã porne-

ascã sau sã se opreascã la anumite

ore ºi sã asigure o anumitã tempe-

raturã în apartament, indiferent de

distanþã.

Aplicaþia Smart House contribuie

la o reducere a consumului de gaz

de pânã la 30%.

Complexul are garsoniere ºi apar-

tamente cu douã, trei ºi patru ca-

mere. O garsonierã costã 55.000 de

euro, iar apartamentele - 77.000

(cele cu douã camere), 95.000 (trei

camere), respectiv 125.000 (unitã-

þile cu patru camere), TVA inclusã.

Domnul Grigorescu ne-a spus cã

în zona Tineretului preþurile nu au

scãzut foarte mult, pentru cã existã

multe facilitãþi.

Compania mai are investiþii în Li-

tuania, Letonia ºi Rusia, pe piaþa ru-

seascã deþinând un parc logistic.

Hanner nu exclude posibilitatea sã

se extindã ºi în alte zone din Rom-

ânia.

Cosmopolis -
mai mult de
5.000 de
locuinþe în
peste 15 ani

Cosmopolis este un ansamblu

rezidenþial de proporþii, care se

aflã în dezvoltare de circa ºapte

ani ºi care urmeazã sã se mai de-

ruleze pe alþi ºapte-zece ani.

Dezvoltatorul turc Opus Land

Development construieºte cartie-

rul pe o suprafaþã de teren de 100

de hectare, pânã în prezent fiind

finalizate 1.550 de unitãþi locati-

ve. Pânã la finalul acestui an, vor

m a i f i c o n s t r u i t e c i r c a 1 5 0 ,

ajungându-se la 1.700 de locuin-

þe finalizate. Stocul de aparta-

mente nevândute cuprinde sub

100 de unitãþi, dupã cum ne-a

spus Gabriel Voicu, reprezentan-

tul agenþiei imobiliare ºi de con-

sultanþã Coldwel Banker, care

ne-a precizat: „Dacã ai un produs

adaptat care sã rãspundã nevoi-

lor clienþilor ºi în perioada de cri-

zã lucrurile merg bine”.

Cele 1.700 de apartamente re-

prezintã doar 30% din ceea ce va fi

Cosmopolis în final, complexul cu-

prinzând mai multe modele de

unitãþi locative, de la studiouri la

apartamente cu 3-4 camere ºi la

vile individuale ºi înºiruite.

Pentru anul viitor, dezvoltatorul

intenþioneazã sã construiascã ºi sã

vândã între 400 ºi 450 de locuinþe.

Cosmopolis oferã ºapte modele

de apartamente

tip studio, opt ti-

puri de aparta-

mente cu douã

camere, ºase va-

riante de aparta-

mente cu trei ca-

mere, un model

tip duplex ºi trei

tipuri de vilã.

Studiourile co-

stã de la 34.500

de euro, aparta-

mentele cu douã

camere - 45.000

euro, iar cele cu

trei camere - 61.000 de euro, plus

TVA. Cele trei tipuri de vilã au ur-

mãtoarele preþuri: cea mai micã, ce

are trei camere dispuse pe 92 mp

construiþi, costã 76.000 euro, în

timp ce celelalte variante ajung la

300.000-400.000 de euro, plus

TVA.

Referitor la tipul de clienþi, targe-

tul este foarte variat, dupã cum

ne-a spus domnul Voicu. Astfel,

studiourile se adreseazã consuma-

torilor din segmentul mediu spre

low, dar ansamblul dispune ºi de

locuinþe pentru segmentul hy-end,

acoperind, astfel, toate zonele de

target.

„Secretul unui astfel de complex

este cã oferã toate cele necesare

în interiorul sãu pentru o viaþã

normalã ºi chiar peste. Ansamblul

este prevãzut cu grãdiniþã, ºcoalã

primarã, Carrefour market, farma-

cie, cafenea, salã de fitness, cinci

piscine de exterior”.

Pânã în prezent, investiþia a fost

de circa 250 de milioane de euro.

O foarte mare parte din aceºti

bani a mers în infrastructurã, fiind

const r u i þ i km

întregi de ºose-

le, reþele elec-

trice, canalizãri

etc. Dezvoltato-

rul a investit din

su rse propr i i ,

fapt ce i-a per-

m i s s ã t r e a c ã

peste perioada

de crizã, sã se

promoveze ºi sã

vândã, a subli-

niat Gabriel Voi-

cu, adãugând:

„Vorbim despre

un proiect mare, un dezvoltator

cunoscut care construieºte fãrã fi-

nanþare de la bãnci, iar aceste lu-

cruri inspirã încredere ºi, astfel,

reuºim sã vindem încã din momen-

tul în care începe construcþia. Pânã

la finalizare vindem circa 30%”.

Opus Land are o istorie veche în

construcþii, din 1956 activând în

aceastã piaþã. Compania a realizat,

în Turcia, o serie de proiecte rezi-

denþiale, câteva hoteluri ºi un imo-

bil de 35 de etaje.

Reprezentantul Coldwel Banker

susþine cã în domeniul imobiliar au

apãrut, de circa un an ºi jumãtate,

semne de stabilizare.
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de milioane de euro -
investiþia în ansamblul

rezidenþial Cosmopolis.
O foarte mare parte din

aceºti bani a mers în
infrastructurã, fiind

construiþi km întregi de
ºosele, reþele electrice,

canalizãri etc.


