
Portofoliullocalal
HagagDevelopment
Europedepãºeºte
200milioaneeuro

(Interviu cu Adelina Veneticu, Head of Sales Hagag
Development Europe)

l "Pe termen scurt ºi mediu avem în vedere demararea lucrãrilor
de construcþie pentru proiectul rezidenþial H Eliade 9 - un imobil
premium, high-end, dezvoltat într-o zonã exclusivistã, în baza
conceptului "smart house", dar ºi pentru H Tudor Arghezi 21 - cel
de al doilea proiect pe care îl vom dezvolta pentru segmentul de
spaþii de birouri"

Reporter: Cum a fost afectatã
piaþa imobiliarã de criza produsã
de Coronavirus?

Adelina Veneticu: Este prema-
tur, în acest moment, sã vorbim
despre impactul crizei de sãnãta-
te asupra pieþei imobiliare. Cel
mai probabil, o analizã în acest
sens va fi posibilã dupã finalul tri-
mestrului al doilea. Anul 2020 a
debutat cu o efervescenþã care s-a
putut remarca în toate segmen-
tele pieþei. Chiar ºi pe parcursul
stãrii de urgenþã, deºi cu un nu-
mãr diminuat al tranzacþiilor, a
existat interes ºi cerere din partea
clienþilor, mai ales pentru dezvol-
tãrile din segmentul rezidenþial.

Reporter: Ce alte mãsuri consi-
deraþi cã ar trebui sã adopte
autoritãþile pentru susþinerea an-
treprenorilor?
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H Victoriei 109
dateazã din

perioada interbelicã
H Victoriei 109, este, de asemenea, una dintre pro-

prietãþile noastre cu personalitate proprie ºi origini

în perioada interbelicã. Suprafaþa totalã a clãdirii

este de 7.300 mp construiþi ºi 5.685 mp suprafaþã to-

talã închiriabilã - dintre care peste 85% sunt repre-

zentaþi de spaþii de birouri, aproximativ 11% spaþii

comerciale ºi 3,59% spaþii de depozitare. Regimul de

înãlþime al imobilului este P+7, iar faþada clãdirii ºi

elementele arhitecturale caracteristicile perioadei

interbelice au fost prezervate ºi pastrate în totalitate.

Preþul pe metru pãtrat închiriabil este de 20 de euro,

exclus TVA.
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Adelina Veneticu: Este un su-
biect delicat, deoarece fiecare ra-
murã a industriei reclamã un set
de mãsuri diferite, individuale.
Am putea vorbi, spre exemplu,
despre o flexibilizare a programu-
lui de muncã ºi susþinerea antre-
prenorilor prin intermediul unor
pachete de mãsuri personalizate,
evident, în condiþii specifice ra-
murii economice. De asemenea,
apreciem oportun ca pe agenda
autoritãþilor sã se regãseascã su-
biecte precum digitalizarea sau
accelerarea proiectelor de infra-
stucturã care, din punctul nostru
de vedere, sunt modalitãþi impor-
tante de stimulare ºi atragere a
investiþiilor.

Reporter: Ce strategie ar trebui
sa adopte aceºtia pentru a trece
cu bine peste crizã?

Adelina Veneticu: Indiferent cã
discutãm despre schimbãri eco-

nomice structurale sau despre
crize de altã naturã, cum este ac-
tuala crizã de sãnãtate, ºanse ºi
oportunitãþi existã. Chiar ºi în par-
cursul acestor cicluri. Acestea tre-
buie însã identificate ºi exploata-
te ºi absolut toþi reprezentanþii
mediului privat de afaceri va tre-
bui sã priveascã imaginea de an-
samblu ºi sã transforme provocã-
rile ºi incertitudinile acestei pe-
rioade în oportunitãþi.

Reporter: Cum apreciaþi fiscali-
tatea din domeniul imobiliar?

Adelina Veneticu: Voi face re-
ferite doar la mãsura taxei pe va-
loare adãugatã de 5% ºi la plata
impozitelor. Este important sã
luãm în considerare evoluþia pie-
þei din ultimii ani, paritatea
RON-EUR care a crescut foarte
mult, dar ºi evoluþia preþurilor.
Astãzi, plafonul de 450.000 de lei
s-a transformat într-o limitare

pentru mulþi clienþi. La momentul
actual, cererea reclamã aparta-
mente mai spaþioase, cu grãdini
ºi terase, care au, implicit, ºi un
preþ mai mare. În acest sens, pen-
tru stimularea tranzacþiilor, este
foarte importantã reînnoirea aces-
tei mãsuri prin extinderea plafo-
nului pânã la 750.000 de lei. De
asemenea, un scenariu ideal ar
implica ºi rambursarea, la timp, a
taxei pe valoare adãugatã, amâ-
narea plãþii impozitelor ºi, impli-
cit, a TVA-ului pânã la momentul
în care clientul achitã integral va-
loarea proprietãþii.

Reporter: Care este opinia
dumneavoastrã despre cadrul le-
gislativ ce reglementeazã aceastã
piaþã?

Adelina Veneticu: Cred cã foar-
te importante sunt, de fapt, nor-
mele de aplicare a legii. Acestea
ar trebui sã fie foarte clare încã de

la început. În prezent, asistãm la
noi legi ºi reglementãri care
schimbã condiþiile de recepþie a
construcþiilor ºi mãresc durata
medie de livrare, aspect care nu
este nici în beneficiul clientului ºi
nici în cel al dezvoltatorului. În
plus, termenele de soluþionare
pentru emiterea documentaþiei
necesare demarãrii unui proiect
imobiliar sunt, de foarte multe
ori, exagerat de mari ºi înlesnesc
bunul mers al graficelor de lucru.
În acest sens, în opinia mea, debi-
rocratizarea ºi digitalizarea siste-
mului public ar putea aduce un
plus de valoare pieþei imobiliare.

Reporter: Care credeþi ca este
perspectiva pieþei noastre imobi-
liare?

Adelina Veneticu: Cu toate cã
în aceastã perioadã sectorul imo-
biliar traverseazã o perioadã deli-
catã, cererea existã. Chiar ºi în si-
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H Pipera Lake - cel mai amplu proiect rezidenþial pe
care îl dezvoltã Hagag

H Pipera Lake este cel mai amplu proiect rezidenþial în curs de dezvol-

tare. Ansamblul de clãdiri va avea, în total, peste 1.350 de aparta-

mente de tip studio, douã ºi trei camere, dispuse în 17 imobile cu un

regim de înãlþime S+P+6E+7R, peste 1.600 de locuri de parcare, spaþii

verzi generoase, locuri de joacã, zonã de promenadã amenajatã pe

malul lacului, minimarket ºi farmacie amplasate în incinta

ansamblului, dar ºi grãdini proprii pentru apartamentele de la par-

ter. H Pipera Lake va fi edificat în trei faze de construcþie, pe o suprafa-

þã de teren de 57.000 mp. Unitãþile locative au suprafeþe totale con-

struite cuprinse între 53,80 de metri pãtraþi ºi 124,26 de metri pãtraþi

ºi preþuri cuprinse între 66.906 de euro ºi 136.129 de euro, la care se

adaugã TVA.



tuaþii extreme cum este actuala
crizã de sãnãtate, indiferent de
segmentul în care activeazã, dez-
voltatorii s-au concentrat pe sigu-
ranþa, calitatea ºi sustenabilitatea
proiectelor ºi, bineînteles, pe ne-
voile clientului. Aceste trãsãturi
spun multe despre brandul de
dezvoltator ºi despre perspecti-
vele viitoare ºi favorabile ale pie-
þei ºi sunt dovada clarã cã, în
România, domeniul imobiliar este
în etapa de maturizare. Într-ade-
vãr, în trimestrul al doilea, pe fon-
dul mãsurilor impuse de autoritã-
þi, a izolãrii sociale ºi a incertitudi-
nilor care s-au fãcut simþite ºi la
nivelul sistemului bancar, dinami-
smul pieþei a fost vizibil diminuat.
Bãncile sunt un barometru ex-
trem de important pentru piaþã,
iar scãderea ritmului de creditare
afecteazã în mod direct nu doar
clienþii, ci întreg sectorul imobi-
liar. Fiecare segment în parte a re-

simþit acest impact diferit ºi existã
deja o serie de schimbãri majore
despre care se discutã intens la
nivel de industrie. Independent
de eforturile dezvoltatorilor, pe
termen scurt, cele mai afectate
segmente sunt retail ºi office.
Dacã discutãm despre segmentul
rezidenþial trebuie sã luãm în
considerare cã ºi comportamen-
tul clienþilor, respectiv comporta-
mentul de investiþie ºi obiceiurile
de cumpãrare ale acestora au tre-
cut prin diferite transformãri, iar
mãsurile de distanþare socialã din
aceastã perioadã vor genera pe
viitor o cerere extinsã pentru uni-
tãþi locative cu suprafeþe genero-
ase, apartamente cu terasã sau
grãdini proprii, amplasate în an-
sambluri rezidenþiale private, cu
spaþii verzi ºi locuri de joacã spe-
cial amenajate ºi facilitãþi precum
magazine, farmacii sau sãli de
sport localizate în interiorul com-

plexului. Mai mult, proprietãþile
din aria rezidenþialã rãmân o
oportunitate bunã pentru plasa-
rea lichiditãþilor, indiferent cã vor-
bim despre investiþii sau despre o
viitoare locuinþã.

Reporter: Ce strategie a abor-
dat Hagag în aceastã perioadã?

Adelina Veneticu: Prioritare
pentru noi, în aceste momente,
sunt siguranþa ºi sãnãtatea anga-
jaþilor, colaboratorilor ºi clienþilor
noºtri. Ne-am concentrat, în prin-
cipal, pe proiectele în curs de
dezvoltare ºi am implementat,
atât în cadrul ºantierelor noastre,
cât ºi la sediul companiei, mãsuri
de prevenþie ºi protecþie, precum
ºi mãsuri foarte stricte de igienã ºi
distanþare socialã, premiþând
doar deplasãrile necesare. Am
adoptat un program de muncã
flexibil ºi un set de reguli clare cu
privire la accesul în locaþie ºi pe
ºantiere. De asemenea, monitori-

zãm constant starea de sãnãtate
a echipelor prezente pe ºantier,
asigurând astfel continutatea lu-
crãrilor de construcþii. Ne-am
adaptat rapid noii realitãþi ºi am
rãmas aproape de clienþii noºtri
prin intermediul platformelor di-
gitale. Echipele noastre de vânzã-
ri s-au concentrat pe a oferi clien-
þilor o experienþã digitalã unicã,
profesionalã ºi au venit în
întâmpinarea acestora cu soluþii
menite sã facilize procesul deci-
zional.

Reporter: Proiectele imobiliare
ale companiei au continuat în
aceasta perioadã?

Adelina Veneticu: Suntem un
investitor puternic, cu perspecti-
ve ºi viziune pe termen lung ºi
deþinem capitalul ºi experienþa
necesare pentru a privi dincolo
de limitãrile, pe term scurt, ale
pieþei. Rãmânem încrezãtori în
potenþialul pieþei locale ºi vom
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H Victoriei 139
- clãdire din

sfera
proiectelor
premium

Tot pe acelaºi segment, dar în sfera pro-

iectelor premium, suntem în curs de

dezvoltare a boutique-ului rezidenþial

H Victoriei 139 - o clãdire emblematicã

ce dateazã din perioada interbelicã.

Imobilul va avea o suprafaþã totalã

construitã de 3.200 mp ºi 33 de aparta-

mente exclusiviste de 2, 3 ºi 4 camere cu

încãperi spaþioase cu tavane înalte ºi

ferestre largi, terasã proprie ºi finisaje

high-end, dispuse într-un regim de înãl-

þime S+P+7+8R.

Acestora li se adaugã concierge dedi-

cat, sisteme de supraveghere video ºi

acces pe bazã de card sau cod de acces.

Apartamentele au suprafeþe totale

construite cuprinse între 55,73 de me-

tri pãtraþi ºi 188,24 de metri pãtraþi, iar

preþurile sunt cuprinse între 182.610

de euro ºi 658.840 de euro, la care se

adaugã TVA.

Piaþa imobiliarã



continua investiþiile în România.
Proiectele noastre în curs de dez-
voltare ºi-au urmat cursul firesc,
fãrã impedimente. Avansãm ra-
pid ºi în deplinã siguranþã cu lu-
crãrile de construcþii în toate ºan-
tierele companiei. De asemenea,
am înregistrat un volum intens
de activitate ºi în sfera proceselor
de vânzare ºi am finalizat tranzac-
þii care vizeazã unitãþi din cadrul
tuturor proiectelor noastre. Mai
mult decât atât, am dezvoltat o
serie de soluþii ºi facilitãþi în bene-
ficiul clienþilor noºtri, precum po-
sibilitatea de platã în rate direct la
dezvoltator.

Reporter: Ce proiecte aveti
acum in desfasurare (cu detalii -
numele, valoarea investitiei, su-
prafata terenului, suprafata con-
struita, pret locuinte etc.)?

Adelina Veneticu: Actualmen-
te, pe piaþa din România, avem
trei proiecte în curs dezvoltare,
care presupun o investiþie conso-
lidatã de aproximativ 110 milioa-
ne euro: H Pipera Lake, H Victoriei

139 ºi H Victoriei 109. Primele
douã deservesc segmentul rezi-
denþial, iar H Victoriei 109 pe cel
de spaþii de birouri.

Reporter: În ce stadiu se aflã
fiecare dintre acestea?

Adelina Veneticu: În luna mai a
acestui an am finalizat structura
primelor trei imobile din cele cin-
ci anunþate în prima fazã a pro-
iectului H Pipera Lake ºi suntem
la nivelul zero cu structura urmã-
toarelor douã clãdiri, iar pentru
proiectul rezidenþial de pe Calea
Victoriei, H Victoriei 139, suntem
aproape de finalizarea lucrãrilor
de reconsolidare a clãdirii. Lucrã-
rile de construcþie pentru proiec-
tul de spaþii de birouri H Victoriei
109 au fost finalizate la finalul lu-
nii mai ºi urmeazã sã întâmpinãm
primii chiriaºi luna aceasta.

Reporter: Care este valoarea in-
vestitþei pe care o aveþi în þara no-
astrã?

Adelina Veneticu: Portofoliul
local al Hagag Development Eu-
rope depãºeºte, la ora actualã,

200 de milioane de euro.
Reporter: Ce alte proiecte in-

tenþionaþi sã derulaþi în România?
Adelina Veneticu: Pe termen

scurt ºi mediu avem în vedere de-
mararea lucrãrilor de construcþie
pentru proiectul rezidenþial H
Eliade 9 - un imobil premium,
high-end, dezvoltat într-o zonã
exclusivistã, în baza conceptului
"smart house", dar ºi pentru H Tu-
dor Arghezi 21 - cel de al doilea
proiect pe care îl vom dezvolta
pentru segmentul de spaþii de bi-
rouri. De asemenea, vom conti-
nua activitãþile de prospectare a
pieþei ºi ne dorim sã adãugãm noi
investiþii portofoliului nostru lo-
cal.

Reporter: Cum vedeþi ieºirea
din aceastã crizã?

Adelina Veneticu: În ultimele
patru luni am putut observa o
contracþie a tuturor economiilor,
fie cã vorbim despre economii
mature sau emergente. Este o si-
tuaþie care persistã la nivel global,
afectând, de asemenea, ºi Rom-

ânia ºi pe care o urmãrim îndrea-
proape. La momentul actual,
avem în vedere mai multe scena-
rii dupã care ne ghidãm în planifi-
cãri viitoare, însã pânã la intrarea
pe o pantã descendentã a pande-
miei este mult prea devreme sã
discutãm despre o revenire rapi-
dã, în formã de V. Referindu-ne
strict la domeniul imobiliar, luãm
în considerare resimþirea efecte-
lor crizei - cu pasaje de revigorare
accentuatã - pânã spre finalul
anului viitor. Cu toate acestea, am
convingerea fermã cã valoarea
activelor imobilare va creºte, iar
investiþiile se vor numãra printre
stimulii economici impotanþi.

Reporter: Mulþumesc!
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