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Proiecte

victor
Casetă text
Gabriel Radu, Mihnea Mocanu și Virgil Catalina (de la stânga la dreapta) au investit peste 2,4 milioane de euro în proiectul La Casa Residence București



Reporter: Cum a evoluat proiectul
imobiliar „La Cassa Residence'', din
strada Sabinelor nr. 70, pe care îl
dezvoltaþi?

Virgil Catalina: Proiectul pe care îl
dezvoltãm acum în str. Sabinelor 70
este unul complex, aºa cum ne-am
dat seama încã din faza de planifica-
re a lucrãrilor. Dificultatea de execu-
þie este crescutã din cauza formei te-
renului ºi a amplasãrii acestuia. Con-
struim într-o zonã feritã de aglome-
raþie ºi dominatã de case - una din-
tre acele strãzi în care uiþi de bruiajul
marilor bulevarde - liniºtea ºi confor-
tul vecinilor sunt importante pentru
noi ºi ne-am angajat sã respectãm
într-o cât mai bunã mãsurã armonia
locului. În prezent, lucrãrile se men-
þin destul de aproape de planifica-
rea iniþialã, în ciuda imprevizibilitãþii
inerente asociate evoluþiei unui
ºantier - echipa de arhitecþi, con-

structori ºi alþi experþi cu care am
plecat la drum este dedicatã ºi pre-
gãtitã pentru a gestiona complexita-
tea acestui proiect.

Astfel, pânã la sfârºitul lunii noiem-
brie avem planificatã finalizarea
structurii de 4500 mp desfãºuraþi,
împreunã cu toate compartimentã-
rile ºi închiderile cu zidãrie. Astãzi,
avem compartimentãrile ºi zidãria
de la parter finalizate în proporþie de
100% ºi tot aici a început ºi partea
de instalaþii sanitare, electrice ºi
încãlzirea în pardosealã.

Reporter: Când urmeazã sã fie fi-
nalizat proiectul?

Virgil Catalina: Termenul pe care
ni l-am asumat împreunã cu antre-
prenorul general este de 12 luni de
la începerea proiectului, vorbim deci
despre finalul lunii martie 2018 ca
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Proiectul rezidenþial "La Cassa Residence'', din strada Sabinelor nr. 70 din
Capitalã, are termen de finalizare în martie 2018, dupã o investiþie

estimatã de peste 2,4 milioane de euro. Virgil Catalina, manager de
proiect "La Cassa Residence", spune cã, deja, peste 50% dintre

apartamente sunt rezervate, estimarea fiind ca toate sã fie vândute pânã
la finalizarea proiectului.

(continuare în pagina 26)



termen de finalizare, moment în
care sperãm sã se poatã muta deja
primii beneficiari ai apartamentelor
din Sabinelor 70. Suntem optimiºti
privind acest termen însã trebuie sã
recunoaºtem cã ne confruntãm cu o
lipsã drasticã a forþei de muncã cali-
ficatã în sectorul construcþiilor, care
conduce, invariabil, la dificultatea de
respectare a graficelor de execuþie
estimate la demararea proiectului ºi
la creºterea costurilor atât a materia-
lelor de construcþii cât ºi a forþei de
muncã. Facem eforturi mari, în ciuda
conjuncturii privind lipsa de dispo-
nibilitate a lucrãtorilor, sã respectãm
termenele de finalizare a aparta-
mentelor aºa cum ne-am angajat în
faþa clienþilor care ne-au creditat
încã din faza de concept a proiectu-
lui, a celor care au contractat ulte-
rior, dar ºi faþã de cei care sunt în
acest moment interesaþi de un apar-
tament în La Cassa Residence pe
Sabinelor 70.

Reporter: Care este stadiul vânzã-
rilor ºi când estimaþi cã veþi finaliza
vânzarea tuturor apartamentelor?

Virgil Catalina: Interesul a fost
foarte ridicat încã de la început ºi
totuºi ne-a depãºit aºteptãrile astfel
cã, astãzi, la stadiul tehnic de struc-

turã a lucrãrilor, avem peste 50%
dintre apartamente rezervate. În rit-
mul actual, putem afirma încrezãtori
cã pânã la finalizarea proiectului,
acestea vor fi vândute în totalitate.
Ne recomandã bineînþeles zona în
care am amplasat proiectul - centra-
lã ºi accesibilã, în logica unui stil de
viaþã urban ºi conectat - dar ºi de-
sign-ul general al clãdirii, contempo-
ran ºi relaxat, geometria spaþiilor pe
care le creãm, materialele pe care le
propunem ºi, în egalã mãsurã, aten-
þia pentru confortul viitorilor locatari,
în mijlocul unui oraº congestionat.
Este ceea ce am învãþat din proiecte
anterioare ºi e un principiu care ne
va ghida în continuare proiectele.

Reporter: Au existat evoluþii în
preþul apartamentelor?

Virgil Catalina: Noi ne propunem
sã construim dupã o filosofie simplã
- apartamente pe mãsura visurilor,
nevoilor ºi posibilitãþilor fiecãruia
dintre noi. Astfel, conectãm într-un
proiect coerent, pe de-o parte, ele-
mente premium pentru o calitate
cât mai ridicatã a rezistenþei, finisaje-
lor ºi experienþei de locuire finale, iar
pe de altã parte, elemente care þin
cont de diferite stiluri de viaþã, cât ºi
de impactul asupra mediului, cu
care încercãm sã fim cât mai priete-
noºi. ªi toate acestea ne dorim sã le
oferim la un preþ cât mai corect

clienþilor noºtri, cât mai aproape de
posibilitãþile lor. Nu negãm însã cã
piaþa preþurilor materialelor de con-
strucþii ºi a forþei de muncã este ex-
trem de dinamicã, dar încercãm sã
pãstrãm cotaþia de preþ a locuinþelor
pentru a se încadra la TVA de 5%.

Reporter: Care a fost suma totalã
investitã în acest proiect?

Virgil Catalina: Suma iniþialã a
fost în jurul valorii de 2,4 milioane
euro. În prezent, am adus îmbunãtã-
þiri proiectului pe care nu le putem
cuantifica încã dar probabil vor-
bim de doar câteva pun-
cte procentuale. Aceste
îmbunãtãþiri însã - fa-
þada ventilatã cu
vatã bazalticã, ilu-
minat led al spaþii-
lor comune, spaþii
tehnice suplimen-
tare, iluminat natural
casa scãrii ºi holuri,
spaþiul verde al terasei
regândit - vor creºte semnifi-
cativ calitatea locuirii în apartamen-
tele noastre ºi vor afecta în mod po-
zitiv amprenta asupra mediului ºi
naturii.

Reporter: Care sunt motivele pen-
tru care un client ar alege acest pro-
iect?

Virgil Catalina: Noi construim
apartamente cu gândul la mai multe

tipuri de potenþiali locatari ºi la ne-
voile lor, prin urmare, ne potrivim
bine cu tineri la început de drum, cu
familii mai mari sau mai mici ºi cu
orice persoane în cãutarea unui spa-
þiu pe care sã-l numeascã acasã. E
adevãrat, în acelaºi timp, cã propu-
nerea La Cassa Residence a fost per-
ceputã foarte pozitiv de oamenii
care, ca mulþi dintre noi, îºi doresc
ceva în plus atunci când încep sã-ºi
caute o casã: suport ºi consultanþã
pe perioada de execuþie a clãdirii,
flexibilitate ºi transparenþã, o con-

formare a spaþiului mai rar
întâlnitã azi - cu spaþii

de depozitare extinse,
terase ample, zone
vitrate mari pentru
a beneficia de cât
mai multã luminã ºi
finisaje premium la

preþuri corecte - ºi o
atenþie crescutã asu-

pra impactului asupra
mediului ºi sãnãtãþii - spaþiu

verde pe terasã/grãdinã verticalã,
materiale de construcþii ºi izolatoare
sustenabile.

Pe toþi îi aºteptãm în vizitã la biroul
nostru ca sã ne cunoaºtem ºi sã de-
cidem împreunã, la o cafea, dacã ne
potrivim.

Reporter: Cãrui tip de client i se
potriveºte acest proiect?
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Virgil Catalina: Noi credem cã La
Cassa Residence se potriveºte oricã-
rei persoane care nu cautã sã achizi-
þioneze doar un produs, ci o întrea-
gã experienþã. ªi aici îmi vine în min-
te un exemplu citit recent: un pro-
ducãtor de încãlþãminte sportivã
care oferã unui client nu doar o pe-
reche de adidaºi ci un întreg proiect
care include, pe lângã încãlþãmintea
performantã, un program de antre-
nament, un plan de dietã, un antre-
nor, un sistem de monitorizare a
progresului, toate adaptate obiecti-
vului acestui client (câºtigarea unui
maraton), având o datã clarã de
început ºi de final. Similar, noi ne do-
rim sã însoþim un client pe parcursul
întregului sãu proiect de achiziþie ºi
transformare a unui apartament în
acasã, þinând cont de aºteptãrile ºi
nevoile sale când face o achiziþie -
un apartament mai mare pentru
întreaga familie, spaþii mai generoa-
se, acces simplu în centrul oraºului,
liniºte ºi confort, toate într-un buget
adecvat. Ca sã se bucure ºi mai mult
de ceea ce dezvoltãm, ar trebui ca
orice client La Cassa sã-ºi doreascã
uneori sã lase maºina în parcare ºi sã
ia bicicleta pentru o plimbare sau
sã-ºi petreacã unele seri pe terasa de
pe acoperiº, de exemplu.

Reporter: Ce investiþii viitoare pre-
conizaþi?

Virgil Catalina: Ne-am propus ca,
în paralel cu investiþiile locale, sã ne
extindem în afara Capitalei cu pro-
puneri de apartamente marca La
Cassa Residence. Prin urmare, în
momentul de faþã, se deruleazã faza
de autorizare a unui proiect cu un
numãr de 50 unitãþi locative ºi un re-
gim de înãlþime D+P+8E pe care ne
dorim sã-l începem în prima parte a
anului viitor, amplasat pe un teren
de 1200 mp localizat în Craiova, ju-
deþul Dolj. Vom comunica mai mul-
te despre acest nou proiect imediat
ce faþadele ºi detaliile finisajelor vor
fi fixate. În Bucureºti, suntem în discu-
þii avansate pentru achiziþia unui te-
ren în zona Plevnei, în sectorul 1,
unde avem în vedere un proiect tip
boutique cu apartamente de lux.
Ne-ar ajuta mult dacã vom putea con-
ta ºi pe o administraþie publicã mai
implicatã în sprijinirea investiþiilor de
acest tip.

Reporter: Vã mulþumesc!
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