
FAVI STELIAN, DEZVOLTATORUL CITY POINT:

“Avem planuri sã construim
un mall în Bucureºti”
“Riscurile de pe piaþa rezidenþialã sunt minime pentru investitori,
în aceastã perioadã”

“Dacã ai resurse financiare, acum este momentul sã faci investiþii
pe piaþa rezidenþialã”

Reporter: În ce stadiu se aflã
construcþia clãdirilor din ansam-
blul City Point?

Favi Stelian: Prima clãdire a fost
finalizatã în aprilie-mai 2014. Avem
deja locatari care s-au mutat în
acest bloc ºi am vândut 39 din cele
45 de apartamente dispo-
nibile. În cazul celui
de-al doilea imobil,
am construit ºapte
etaje din totalul
de nouã, iar con-
strucþia clãdirii va
f i î nc he i at ã î n
mai-iunie anul vii-
tor. Din cele 48 de
apartamente disponi-
bile în al doilea bloc am
vândut 12 unitãþi locative. În cazul
acestei clãdiri, predominã aparta-
mentele cu trei camere, pe când, în
primul bloc, majoritatea unitãþilor
locative sunt cu douã camere.
Începând cu luna noiembrie, vom
demara lucrãrile la clãdirea a treia
din complexul rezidenþial, astfel

încât construcþia sã fie gata la
sfârºitul anului viitor. În aceastã
primã fazã a complexului City Po-
int, avem planificate patru clãdiri,
iar lucrãrile la ultimul bloc de locu-
inþe vor începe în primãvara lui
2015, în lunile martie-aprilie. Dupã

încheierea primei etape din
dezvoltarea complexu-

lui, vom demara ºi cea
de-a doua fazã, în
funcþie de dorinþele
clienþilor.

Reporter: Care
su nt d or i nþ e le

clienþilor?
Favi Stelian: Oame-

nii cautã apartamente
de douã camere puþin mai

mari decât avem noi, în acest mo-
ment, respectiv locuinþe cu trei ca-
mere. Sunt multe familii cu unul
sau doi copii care cautã locuinþe în
aceastã zonã în care activeazã mai
multe firme multinaþionale, astfel
încât trebuie sã aibã resursele fi-
nanciare pentru a cumpãra aparta-
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"Am investit
aproximativ opt

milioane de euro pânã
acum ºi vom cheltui, în

total, 15 milioane de euro
pentru prima fazã

de dezvoltare
a complexului

City Point".

Piaþa imobiliarã autohtonã a înregistrat o tendinþã pozitivã în acest an, iar ritmul

investiþiilor va fi susþinut ºi în 2015, ne-a declarat Favi Stelian, directorul executiv

al Red Sea Group România, subsidiara companiei israeliene care a dezvoltat com-

plexul rezidenþial City Point, situat în zona Aviaþiei din Capitalã. Domnia sa aprecia-

zã cã vom avea cel puþin 5-10 proiecte rezidenþiale noi care vor fi dezvoltate anul

viitor, pe fondul unei creºteri a cererii pentru astfel de locuinþe.

Favi Stelian susþine cã unitãþile bancare ºi-au revizuit atitudinea ºi au devenit mai fle-

xibile privind acordarea de credite în vederea derulãrii proiectelor rezidenþiale.

Domnia sa ne-a spus cã preþurile apartamentelor vor înregistra o creºtere de 2-3%,

în anii urmãtori, lucru valabil ºi pentru locuinþele din complexul City Point.

Clienþii au devenit foarte atenþi la ce cumpãrã ºi fac cercetãri amãnunþite înainte de

achiziþia unei locuinþe, apreciazã Favi Stelian, care ne-a explicat cã România are cel

mai mare potenþial de dezvoltare a pieþei imobiliare din regiunea de sud-est a Eu-

ropei. Totodatã, domnia sa subliniazã cã, înaintea începerii unei investiþii reziden-

þiale pe plan local, dezvoltatorii trebuie sã þinã cont de situaþia politicã la momentul

respectiv ºi de nivelul investiþiilor publice.



mente puþin mai scumpe. Garso-
nierele nu sunt deloc cãutate în
zona în care construim noi. În
schimb, în ultima perioadã, am ob-
servat cã populaþia s-a orientat ºi
cãtre apartamentele cu patru ca-
mere. Clienþii chiar au venit la noi
ºi ne-au rugat sã le permitem sã-ºi
amenajeze apartamentele aºa cum
îºi doresc, la urmãtorul bloc pe
care îl vom construi, ºi vom þine
cont de cerinþele lor. Va fi o clãdire
mai flexibilã din punctul de vedere
al construcþiei.

Reporter: Care a fost valoarea in-
vestiþiei pânã în acest moment?

Favi Stelian: Pânã acum am in-
vestit aproximativ opt milioane de
euro ºi vom cheltui, în total, 15 mi-
lioane de euro pentru prima fazã
de dezvoltare a complexului City
Point. Am vândut apartamentele
cu o medie de 80.000 euro, dar am
avut ºi locuinþe care au fost cum-
pãrate cu 120.000 euro.

Reporter: Ce alte planuri de in-
vestiþii aveþi pentru anul viitor ºi ce
buget aþi alocat în acest sens?

Favi Stelian: Nu avem un buget

specific alocat pentru investiþii
pentru cã suntem o companie care
nu are probleme de cash flow.
Vom fructifica oportunitãþile care
vor apãrea în piaþã. În acest mo-
ment, purtãm discuþii pentru a pã-

trunde pe segmentul de retail,
acolo unde ne dorim sã investim.
Totodatã, pe lângã continuarea
dezvoltãrii ansamblului rezidenþial
City Point, vom mai deschide un
ºantier într-o zonã centralã. Vã pot
spune cã avem în plan sã constru-
im ºi un mall într-o zonã centralã
sau semi-centralã din Bucureºti.

Reporter: Cum a evoluat piaþa
rezidenþialã autohtonã, în acest an,
pe fondul încetinirii creºterii eco-
nomice?

Favi Stelian: Este clar cã piaþa re-
zidenþialã a înregistrat o tendinþã
pozitivã în 2014, iar ritmul va fi
susþinut ºi anul viitor. Dezvoltatorii
vor continua proiectele de investi-
þii, atât cei din Israel, cât ºi din alte
þãri precum Spania sau Italia.
Aceºtia au cumpãrat multe terenuri
în perioada 2007-2008 ºi au înþeles
cã acum este momentul sã le dez-
volte. Vom avea cel puþin 5-10 pro-
iecte rezidenþiale noi care vor fi
dezvoltate în 2015, iar investitorii
prezenþi deja pe aceastã piaþã vor
merge înainte pentru cã existã ce-
rere pentru locuinþele noi. Clienþii
noºtri care au contractat credite
pentru achiziþia de locuinþe nu au
avut nicio problemã în acest pro-
ces. Toþi cei care au depus dosare
pentru credite au avut succes ºi au
reuºit sã-ºi cumpere apartamente.
Bãncile ºi-au revizuit atitudinea ºi
au devenit mai flexibile. Astfel, au
început sã dea bani ºi clienþilor
pentru cumpãrarea de locuinþe,
dar ºi dezvoltatorilor pentru deru-
larea de proiecte rezidenþiale.

Pânã acum, era foarte greu sã obþii
credite de la bãnci pentru investi-
þiile de pe piaþa imobiliarã. Noi am
construit locuinþe cu resurse pro-
prii, dar sã ºtiþi cã am primit ºi ofer-
te de la bãnci pentru creditare. Am
lucrat cu Bank Leumi din Israel
pentru cã era mai uºor, dar am co-
laborat ºi cu alte instituþii bancare.
Pot spune cã existã miºcãri poziti-
ve pe piaþa bancarã, ceea ce vine în
ajutorul clienþilor ºi al dezvoltatori-
lor care vor sã-ºi construiascã o
afacere.

Reporter: Cum vedeþi piaþa de
locuinþe noi, în 2015?

Favi Stelian: Vom avea în conti-
nuare o creºtere a cererii pentru lo-
cuinþele noi, iar preþurile vor creºte
ºi ele, dar cu cel mult douã-trei
procente. Nu cred cã vom mai înre-
gistra aceeaºi situaþie ca înainte de
crizã. Nu va mai fi o nebunie pe
piaþã ca în 2008, când toatã lumea
voia sã cumpere. ªi la City Point
vom creºte preþurile la apartamen-
te, cu 2-3%, în perioada urmãtoare.
Proiectul nostru a devenit cunoscut
pe piaþa rezidenþialã, ºi-a construit
o imagine pozitivã, iar lumea ape-
leazã cu încredere la noi. Susþin
ideea cã aceia care cumpãrã locu-
inþe în aceastã perioadã vor avea
de câºtigat în anii viitori, când va-
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"Vom avea în continuare o
creºtere a cererii pentru

locuinþele noi, iar preþurile
vor creºte ºi ele, dar cu cel
mult douã-trei procente,

în 2015.
Nu cred cã vom mai

înregistra aceeaºi situaþie
ca înainte de crizã,

când toatã lumea voia
sã cumpere".

Piaþa imobiliarã



loarea proprietãþilor pe care le de-
þin va fi în creºtere. Investitorii strã-
ini ºi-au fãcut unele calcule ºi au
ales sã cumpere tot mai multe
apartamente, pentru cã preþurile
vor începe sã creascã. Dupã ºapte
ani de crizã, sperãm sã urmeze
ºapte ani buni pentru afacerile
din domeniul rezidenþial. Riscuri-
le pe care ºi le asumã investitorii
în aceastã perioadã sunt minime,
pentru cã preþurile locuinþelor nu
prea mai au unde sã coboare.

Reporter: Cum caracterizaþi ofer-
ta de finanþare a bãncilor pentru
achiziþia de locuinþe?

Favi Stelian: Din punctul meu de
vedere, ofertele bãncilor sunt foar-
te bune. Când dobânda pentru un
credit este de 5%, calculele sunt
simple. Decât sã plãteºti chirie, mai
bine faci un efort sã pui ceva bani
deoparte pentru plata unui avans
ºi îþ i cumperi un apartament
printr-un credit de la bancã. Ace-
leaºi calcule sunt folosite ºi de cã-
tre investitori. Unele dintre aparta-
mentele din City Point care costã
75.000-85.000 de euro au fost
închiriate cu 600 de euro/lunã ºi
este greu sã gãseºti un randament
mai bun decât atât. Dacã ai resurse
financiare, acum este momentul sã
faci investiþii pe piaþa rezidenþialã,
pentru cã lucrurile vor începe sã se
dezgheþe ºi se vor îndrepta într-o
direcþie pozitivã.

Reporter: Cum s-a modificat
comportamentul clienþilor dupã
crizã?

Favi Stelian: În primul rând, clien-
þii au devenit foarte atenþi la ce
cumpãrã. Înainte sã achiziþioneze o
locuinþã, oamenii verificã dezvolta-
torul, constructorul, merg la bancã,
consultã un prieten care lucreazã în
domeniul imobiliar. Lucrurile nu

mai sunt lãsate la voia întâmplãrii ºi
clienþii nu mai fac cheltuieli înainte
sã facã o cercetare, pentru cã nu vor
sã fie pãcãliþi aºa cum au pãþit mulþi
în perioada 2007-2008. Mulþi clienþi
au ales sã cumpere apartamentele
dezvoltate de noi chiar dacã aveam
preþuri uºor mai mari faþã de concu-
renþã, pentru siguranþa pe care le-o
oferim, aspect ce devine din ce în
ce mai important pentru cumpãrã-
torii români. Dezvoltatorii trebuie
sã fie serioºi în respectarea planuri-

lor pe care le prezintã, pentru a
câºtiga încrederea potenþialilor
clienþi.

Pe de altã parte, am observat cã
bãncile au început sã-i caute pe
clienþi ºi nu invers, un alt aspect fo-
arte important în dezvoltarea pie-
þei rezidenþiale autohtone.

Reporter: Cum este perceputã
piaþa imobiliarã româneascã de cã-
tre investitorii strãini?

Favi Stelian: Dacã privim în an-
samblu piaþa imobiliarã din regiu-

ne, pot spune cã România are cel
mai mare potenþial de dezvoltare.
De exemplu, Cehia ºi Polonia au
ajuns la un nivel suficient al dez-
voltãrii rezidenþiale. În Ungaria nu
se investeºte mai nimic, iar singura
þarã care mai prezintã interes pen-
tru dezvoltatori ºi care nu a fãcut
un pas înainte în dezvoltarea imo-
biliarã este România. Piaþa de aici
va înregistra tot mai multe proiec-
te în viitorul apropiat, astfel încât
vom ajunge la nivelul de dezvolta-
re din Cehia sau Polonia. Suntem
în urma celorlalte þãri europene la
acest capitol, dar existã loc pentru
o creºtere considerabilã. Dar, îna-
inte de începerea unei investiþii pe
plan local, trebuie sã avem în vede-
re situaþia politicã la momentul
respectiv ºi nivelul investiþiilor
publice. Nu trebuie sã ne asumãm
riscuri imense într-un context în
care existã tensiuni la nivel econo-
mic ºi politic. Investiþiile trebuie re-
alizate treptat ºi avem nevoie sã ne
miºcãm în ritmul pieþei. De aseme-
nea, nu trebuie sã pierdem din ve-
dere felul în care România este pri-
vitã de Uniunea Europeanã sau
care este nivelul salariilor de aici.
Toate aceste elemente fac parte
din riscul pe care ºi-l calculeazã
dezvoltatorii înainte de a începe o
investiþie.

În acest sens, am câþiva colegi de
breaslã care vor începe, în perioa-
da martie-aprilie 2015, unele pro-
iecte rezidenþiale noi. Dacã lãsãm
la o parte dezvoltarea excesivã a
mall-urilor ºi a proiectelor de biro-
uri, vom vedea cã segmentul rezi-
denþial va avea întotdeauna cerere
de locuinþe noi.

Reporter: Vã mulþumesc!
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