
NUSCO CITY, CEL MAI MARE PROIECT REZIDENÞIAL DIN NORDUL BUCUREªTIULU

70milioaneeuropentru
600deaparatmentepe
23dehectare
l Autoritãþile au în plan crearea unui nou bulevard care va lega
Bd. Pipera cu Bd. Dimitrie Pompeiu

G
rupul Nusco in-
vesteºte 70 de mi-
lioane de euro în
construirea unui
numãr de 600 de
apartamente pe

un teren de 23 de hectare din nor-
dul Capitalei. Ansamblul rezidenþial

Nusco City, din Piperea este prevã-
zut sã se desfãºoare pe o suprafaþã
de 2,5 ha (25.000 mp), din care
zona verde va ocupa 5000 de mp,
întreguº teren, care aparþine inves-
titorului, având o dimensiune de 23
de hectare.

Urmând sã fie construit în doua

etape, noul cartier din zona Pipera,
promovat sub sloganul "THE BEST
PLACE TO LIVE!", propune bucu-
reºtenilor un stil de viaþã orientat
spre comunitate, spre interese co-
mune ale locatarilor ºi pe un grad
de confort net superior, potrivt reo-
rezentanþilor companiei dezvolta-

toare. Aceºtia aratã cã "arhitectura
ºi finisajele de calitate deosebitã,
suprafeþele comune generoase ºi
spaþiul verde vor fi îmbogãþite de
servicii ºi activitãþi strict dedicate
locatarilor, dezvoltatorul pro-
punându-ºi sã creeze o comunitate
durabilã bazatã pe interesele co-
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mune ale membrilor sãi".
În primã fazã vor fi construite 310

apartamente de una, douã, trei ºi
patru camere, cu o investitie de 35
milioane euro, suma totalã pentru
ambele etape, de 70 milioane de
euro, fiind susþinutã din fonduri
proprii ºi din finanþare bancarã. Pri-
ma etapã a proiectului va fi ampla-
satã pe 12.500 metri pãtraþi, ur-
mând ca a doua fazã sã fie construi-
tã pe o suprafaþã egala de teren.

Fiecare etapã va include ºi dotãri
complementare locuirii, amenaja-
rea unui parc cu locuri de joacã pe
o suprafaþã de aproximativ 2.500
mp ºi se adreseazã segmentului
middle-upper al clienþilor.

Michele Nusco, CEO grupul Nus-
co, a declarat, în ocazia lansãrii pro-
iectului: "Suntem mândri sã vã
anunþãm cã lucrãrile au demarat
deja. Va fi unul dintre cele mai echi-
librate proiecte din Nordul Bucu-
reºtiului, iar aceastã nouã investiþie,
realizatã de NUSCO IMOBILIARA,
aratã încã o datã încrederea pe care
o avem în piaþa româneascã. Pro-

iectul nostru va cuprinde aparta-
mente cu terase mari ºi finisaje de
calitate, in parteneriat cu PINUM,
venind, astfel, în întâmpinarea ce-
rerii de locuinþe care sã permitã lu-
crul de acasã, având în vedere noile
tendinþe de pe piaþa muncii deter-
minate de pandemie".

Sursele citate menþioneazã cã
proiectul a fost regândit, în contex-
tul pandemiei, fiind prevãzuþi 5000
mp de spatiu verde în mijlocul Bu-
cureºtiului

Vincenzo Aquino, COO Nusco,
menþioneazã: "Pandemia actualã
ne-a îndemnat sã regândim facilita-
tiile proiectului ºi sã sporim gradul
de siguranþã ºi confort al viitorilor
locatari, incluzând spaþii verzi mari
ºi aerisite, alei largi, terase generoa-
se, suprafete echilibrate si eficiente,
toate gandite pentru a consolida o
comunitate durabilã ºi responsabi-
lã, cu grijã unul pentru celãlalt ºi
pentru regulile de convieþuire".

Conform surselor citate, Nordul
Bucureºtiului rãmâne una dintre
cele mai cãutate zone rezidenþiale

din oraº, în condiþiile în care aici este
cel mai mare hub de birouri care
oferã potential pentru proiectul pe
care NUSCO IMOBILIARA îl dezvol-
tã. Zona este uºor conectatã, atât
cu interiorul oraºului, cât ºi cu ex-
teriorul lui. Mai mult decât atât, ca
noutate absolutã, autoritãþile au în
plan crearea unui nou bulevard care
va lega Bd. Pipera cu Bd. Dimitrie
Pompeiu, oferind un alt avantaj din
punct de vedere al accesibilitãþii.

"Bucureºtiul are nevoie de proiec-
te adaptate la piaþa localã, iar prin
complexul Nusco City, venim cu un
produs tintit ºi studiat în detaliu.
Piaþa româneascã este din ce în ce
mai maturã, iar cumpãrãtorii de lo-
cuinþe au devenit mai sofisticaþi ºi
mai atenþi la investiþiile pe care le
fac ºi nu preþul conteazã ca prim
criteriu de selecþie când cumpãrã
un apartament sau o casã", mai sus-
þine Vincenzo Aquino, COO grupul
Nusco.

Compania NUSCO IMOBILIARA îºi
propune sã dezvolte importante
zone urbane prin proiectarea ºi

construirea unor ansambluri rezi-
denþiale, clãdiri de birouri ºi parcuri
comerciale concepute modern, in-
spirate, pe baza unor principii de
calitate ºi sustenabilitate a mediu-
lui înconjurãtor. Compania este
prezentã pe piaþa italianã, unde re-
alizeazã, de asemenea, investiþii cu
profit în sectorul retail, birouri,
complexe turistice si rezidentiale.

În Bucureºti, compania a construit
circa 50.000 mp de birouri clasa A ºi
B ºi de retail, pe piaþa rezidenþialã
fiind prezentã cu proiectul CITTA,
din cartierul Pantelimon, care inclu-
de 465 de apartamente, spaþii de
parcare, zone verzi, parc ºi servicii
comune, precum si cu proiectul
PREMIO, un complex exclusivist de
apartamente cu un design unic si
rafinat în centrul oraºului.
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