
ANDREI MOANÞÃ, CEO PRIMA DEVELOPMENT GROUP:

"Impactul pandemiei s-a
tradus într-un interes mai
mare al oamenilor pentru
spaþiul în care locuiesc"
l "Sectorul rezidenþial al pieþei imobiliare se alãturã altor industrii care
mai degrabã au fost favorizate de pandemie"l "Din punct de vedere al
raportului între preþul mediu al apartamentelor ºi salariul mediu pe
economie, avem cele mai accesibile apartamente din UE"

Reporter: Ce impact a avut pan-
demia de coronavirus asupra pieþei
imobiliare?

Andrei Moanþã: Dacã ne referim
la sectorul rezidenþial, în care acti-
vãm noi, aº spune cã impactul pan-
demiei s-a tradus într-un interes
mai mare al oamenilor pentru spa-
þiul în care locuiesc. Începutul stãrii
de urgenþã de anul trecut a adus
foarte multe necunoscute pentru
noi toþi, ca dezvoltatori ne aºtep-
tam ca lucrurile sã stagneze în piaþa
imobiliarã, însã evoluþia ulterioarã
ne-a demonstrat contrariul. Oame-
nii sunt tot mai interesaþi de o locu-
inþã construitã modern, o locuinþã
care sã rãspundã tuturor nevoilor
stilului lor de viaþã. Noi anul trecut
în luna mai am dat start vânzãrilor
pentru apartamentele de la Core
Timpuri Noi, proiect pe care îl dez-

voltãm în prezent în zona Timpuri
Noi, iar pânã în acest moment am
antecontractat aproximativ 60%
dintre acestea. Tot anul trecut am
finalizat construcþia proiectului Bo-
emia Apartments, cel cu care am
debutat ca dezvoltator imobiliar pe
piaþa din Bucureºti, care este
vândut intergral. Aºadar, aº spune
cã sectorul rezidenþial al pieþei imo-
biliare se alãturã altor industrii care
mai degrabã au fost favorizate de
pandemie decât afectate negativ.

Reporter: Cum s-au schimbat
preferinþele cumpãrãtorilor în ceea
ce priveºte sectorul rezidenþial?

Andrei Moanþã: Clienþii au înce-
put sã conºtientizeze poate mai
mult ca oricând importanþa spaþiu-
lui personal, a locuinþei durabile,
care "îmbãtrâneºte" sãnãtos. Pen-
tru majoritatea oamenilor, achiziþia

unei locuinþe este cu siguranþã cea
mai importantã decizie de cumpã-
rare luatã pe parcursul întregii vieþi.
De aceea, noi credem cã avem res-
ponsabilitatea, ca dezvoltator, sã
construim locuinþe fiabile, sã ofe-
rim garanþia unor locuinþe bine
construite, care sã se comporte
bine în timp, pentru toþi cei care
cumpãrã de la noi. Pe piaþa orãdea-
nã, acolo unde avem o experienþã
de 15 ani ºi unde am livrat pânã
acum peste 3.000 de apartamente,
clienþii ne cunosc ºi ne apreciazã
pentru calitatea produselor oferite,
tocmai de aceea am construit ºi
construim, oamenii au încredere în
brandul Prima Development ºi deja
cunosc foarte bine calitatea produ-
selor noastre. Faptul cã pe piaþa din
Capitalã avem în prezent douã pro-
iecte importante, unul finalizat ºi

vândut intergral, unul în curs de
dezvoltare ºi deja 60% antecon-
tractat, ne confirmã faptul cã oa-
menii vor locuinþe de calitate, mo-
derne, fiabile, care se comportã
bine în timp, care sunt dezvoltate
în zone ce le oferã acces la toate fa-
cilitãþile de care au nevoie.

Reporter: Investiþiile în imobiliare
sunt considerate sigure în perioa-
dele de crizã. Existã tranzacþii în
piaþã doar din aceastã persectivã?

Andrei Moanþã: Cred cã în gene-
ral investiþiile în imobiliare sunt
considerate sigure în perioadele de
crizã din perspectiva investitorilor,
pentru cã volatilitatea este mult
mai redusã decât în cazul investiþii-
lor pe bursã, de exemplu. Dacã ne
uitãm însa la achiziþiile de aparta-
mente din perspectiva clientului fi-
nal, cred cã nu acesta este motivul
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Deºi sectorul imobiliar s-a aflat printre câºtigãtori în contextul pan-

demic, provocãrile pentru industrie continuã sã creascã, mai ales cã

de la începutul ºi pânã la finalul anului trecut preþurile materialelor

de construcþie au crescut cu peste 10%, iar în primele luni ale acestui

an au existat noi runde de creºteri ce au majorat costul materialelor,

din nou, cu peste 10%. Acest lucru duce la imposibilitatea unor pre-

dicþii financiare pentru dezvoltatorii financiari care riscã sã ajungã în

situaþia în care apartamentele care se vând la momentul începerii

execuþiei sã fie vândute la preþ de cost sau chiar uºor în pierdere.

Cu toate acestea interesul pentru piaþa rezidenþialã este tot mai

mare, iar pandemia i-a fãcut pe oameni sã înþeleagã ºi sã perceapã

altfel importanþa spaþiului în care locuiesc.

Andrei Moanþã, CEO Prima Development Group, ne-a acordat un in-

terviu în care ne-a vorbit despre cum s-au schimbat preferinþele oa-

menilor pentru spaþiul de locuit, despre principalele provocãri din

piaþã, dar ºi despre planurile de dezvoltare ale companiei.
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principal în procesul de achiziþie.
Un client care cumpãrã un aparta-
ment pentru a locui în el nu va
compara investiþia în acea locuinþã
cu investiþia pe bursã, pentru cã în
primul rând el va cãuta un cãmin
care sã îi satisfacã nevoia de locuire
ºi abia dupã va analiza investiþia din
perspectiva rentabilitãþii ei pe ter-
men lung.

Principalul motiv pentru care exis-
tã tranzacþii în sectorul imobiliar
este nivelul de preþ sub potenþialul
pieþei. Mulþi dezvoltatori au pãstrat
preþurile în perioada pandemiei,
deºi costurile cu manopera ºi mate-
rialele au crescut constant. Din
punct de vedere al raportului între
preþul mediu al apartamentelor ºi
salariul mediu pe economie, avem
cele mai accesibile apartamente

din Uniunea Europeanã.
De asemenea, un alt factor impor-

tant este disponibilitatea bãncilor
de a oferi finanþare ºi faptul cã, în
general, rata creditului pentru un
apartament nu depãºeºte nivelul
chiriei pentru acel apartament.
Astfel, achiziþia devine o alegere
înþeleaptã, pentru cã nivelul de
cheltuieli lunare cu locuinþa al unei
familii nu se schimbã odatã cu tre-
cerea de la un apartament închiriat
la unul cumpãrat, iar suma pe care
familia respectivã o plãteºte ca ratã
la bancã devine investiþie în locuin-
þa proprie, în loc de cheltuialã cu
plata chiriei.

Reporter: ªi-a pus actuala pande-
mie amprenta ºi asupra preþurilor
din piaþa imobiliarã? În ce mãsurã
au fluctuat acestea?

Andrei Moanþã: Pandemia ºi-a
pus amprenta asupra pieþei imobi-
liare, dar nu în reducerea preþurilor.
Anul trecut, la momentul declarãrii
pandemiei, cei mai mulþi dezvolta-
tori investiserã deja sume impor-
tante în terenuri ºi construcþia imo-
bilelor de locuinþe, astfel încât o re-
ducere de preþ nu putea fi realizatã
fãrã a duce nivelul de profitabilitate
al dezvoltãrilor sub un prag de su-
stenabilitate. Principalul efect al
pandemiei a fost îngheþarea preþu-
rilor din piaþa imobiliarã, pentru o
perioadã. În 2020 nu au existat
creºteri semnificative de preþ, deºi

costul manoperei ºi al materialelor
de construcþie a crescut constant,
cu 10-15% de la debutul pande-
miei ºi pânã la finalul anului trecut.
Acesta este ºi principalul motiv
pentru care anul acesta vedem
deja creºteri însemnate de preþuri,
nivelul costurilor a ajuns atât de ri-
dicat încât vânzarea apartamente-
lor la preþul de anul trecut nu mai
este sustenabilã pentru dezvoltatori.

Reporter: Care sunt astãzi princi-
palele provocãri din piaþa imobilia-
rã?

Andrei Moanþã: Lipsa forþei de
muncã este una dintre principalele
dificultãþi pe care o întâmpinãm. În
special în Bucureºti, forþa totalã de
muncã disponibilã în construcþii
este mai micã decât necesarul de
forþã de muncã pentru ºantierele
aflate în desfãºurare în acest mo-
ment. Nu este o situaþie nouã cu
care se confruntã piaþa, însã în ulti-
mii patru ani volumul de construc-
þii a crescut constant, astfel cã acea-
stã problemã se resimte. De aceea
apar des situaþii în care echipa unui
subcontractor a plecat în altã parte,
iar acest lucru duce la scãderi ale
productivitãþii, cu un cost însemnat
în economia proiectelor.

O altã problemã importantã din
ultimul an ºi jumãtate este, cum
spuneam mai devreme, creºterea
constantã a preþurilor materialelor.
De la începutul ºi pânã la finalul

anului trecut, preþurile au crescut
cu peste 10%, iar în primele luni ale
acestui an au existat noi runde de
creºteri, ce au majorat costul mate-
rialelor, din nou, cu peste 10%.
Pentru proiectele imobiliare, a cã-
ror dezvoltare se desfãºoarã în ge-
neral pe perioade de 2-3 ani, aceste
scumpiri duc la imposibilitatea rea-
lizãrii unor predicþii financiare co-
recte. Dacã de la începutul ºi pânã
la finalizarea unui proiect existã
creºteri cu costurile de 20-30%,
ajungem în situaþia în care aparta-
mentele care se vând la momentul
începerii execuþiei sã fie vândute la
preþ de cost sau chiar uºor în pier-
dere.

Reporter: Cum a fost primit de
sector programul guvernamental
Noua Casã?

Andrei Moanþã: Programul Noua
Casa este binevenit, însã din pãcate
amânarea schimbãrii plafonului
TVA-ului de 5% pentru anul 2021 a
diminuat semnificativ impactul
programului în vânzãri. Pentru dez-
voltãrile pe care le realizãm în Ora-
dea, situaþia este asemãnãtoare cu
aceea pe care am avut-o în progra-
mul Prima Casã, mare parte dintre
apartamentele dezvoltate se înca-
dreazã în acel plafon. În cazul dez-
voltãrilor pe care le-am realizat în
Bucureºti, apartamentele din pro-
iectul deja finalizat, Boemia Apart-
ments, au fost în mare parte achizi-
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"Anul trecut am
finalizat

construcþia
proiectului Boemia
Apartments, cel cu
care am debutat ca

dezvoltator
imobiliar pe piaþa
din Bucureºti, care

este vândut
intergral".



þionate din sursele proprii ale clien-
þilor, iar pentru clientul Core Tim-
puri Noi, fiind un proiect în curs de
execuþie, nu ºtim încã modul în
care va ajuta programul.

Reporter: Prima Development
Group a anunþat extinderea proiec-
telor rezidenþiale din Capitalã. Care
sunt planurile de dezvoltare ale
companiei? (planuri de investiþii,
proiecte. etc)

Andrei Moanþã: Extinderea pe
piaþa din Bucureºti a fost un pas fi-
resc în evoluþia noastrã ca dezvol-
tator de proiecte rezidenþiale ºi o
prioritate în strategia de business a
viitorilor ani. Pentru anul 2021
avem în plan finalizarea a 640 de
apartamente în Bucureºti ºi Ora-
dea, iar anul viitor vom demara
încã trei proiecte importante în Ca-
pitalã, ce vor însuma peste 2.500 de
apartamente. Suntem în cãutare de
terenuri mari, în zone bune ale
oraºului.

Avem un model de business mai
degrabã asemãnãtor unui produ-
cãtor auto, decât unui dezvoltator
imobiliar tradiþional, prin faptul cã
majoritatea proceselor implicate în
dezvoltarea unui proiect rezidenþial
sunt realizate în cadrul grupului ºi
nu sunt externalizate. Iar din acest
punct de vedere cred cã suntem
singurul dezvoltator de proiecte re-
zidenþiale organizat astfel. Avem
aºadar integrate în cadrul grupului
toate serviciile asociate construcþiei
ºi dezvoltãrii, de la proiectare, ma-
nagement de proiect, vânzãri ºi

pânã la construcþii ºi dezvoltare.
Acest lucru ne permite ca în fiecare
etapã a dezvoltãrii proiectului toatã
atenþia noastrã sã fie îndreptatã cã-
tre nevoile clientului nostru, astfel
încât sã îi putem oferi un produs de
calitate.

Reporter: Care este stadiul pro-
iectului Core Timpuri Noi ºi în ce
mãsurã este acesta contractat?

Andrei Moanþã: Proiectul Core
Timpuri Noi a fost demarat anul
trecut, în prezent lucrãrile se aflã în
plinã desfãºurare, avem zilnic apro-
ximativ 200 de oameni în ºantier,
astfel încât respectãm graficul de
derulare al procesului, iar la sfârºitul
acestui an vom finaliza lucrãrile. La
începutul anului viitor primii loca-
tari se vor putea deja muta în casã
nouã. Vânzãrile pentru acest pro-
iect au început în mai 2020, iar
pânã acum 60% dintre apartamen-
te sunt antecontractate. Core Tim-
puri Noi este un proiect rezidenþial
care va cuprinde 240 de aparta-
mente, 250 de locuri de parcare, 3
spaþii comerciale cu o suprafaþã to-
talã de aproximativ 300 mp ºi va fi
dotat cu staþii de încãrcare electri-
ce. Locuinþele vor fi dotate cu siste-
me smart home, iar localizarea ex-
celentã, în apropierea celui mai
nou pol de business de la Timpuri
Noi, va oferi acces rapid la numero-
ase facilitãþi, precum biroruri, cafe-
nele, restaurante, ºcoli ºi grãdiniþe,
parc, dar ºi staþie de metrou. Prin
acest concept ne propunem sã ofe-
rim locuinþe durabile, fiabile, dar ºi

inteligente, conectate la tendinþele
electrice ale viitorului prin integra-
rea staþiilor electrice în incinta an-
samblului: prin aceastã direcþie am
anticipat o nevoie tot mai mare pe
care o vor avea clienþii noºtri ºi, to-
todatã, contribuim astfel la extin-
derea acestei infrastructuri, care în
România încã este o problemã.

Reporter: Dupã Oradea ºi Bucu-
reºti luaþi în calcul dezvoltarea de
proiecte rezidenþiale ºi în alte
oraºe?

Andrei Moanþã: Momentan
avem în desfãºurare 10 proiecte în
Oradea ºi Bucureºti. Cel puþin în vii-
torul apropiat ne vom concentra

pe aceste douã oraºe. În Oradea
suntem deja de mult timp cunos-
cuþi ºi apreciaþi pentru calitatea
imobilelor pe care le-am construit,
oamenii au încredere în brandul
Prima ºi în produsele noastre ºi
suntem bucuroºi cã am contribuit
la transformarea municipiului în
oraºul cu cea mai ridicatã calitate a
vieþii. În Oradea avem în dezvoltare
proiecte precum Urban Residence
cu 125 de apartamente, faza 8 a
proiectului Prima Decebal cu 158
de apartamente, am demarat lucrã-
rile pentru Arena Residence, cel
mai mare ºi mai modern proiect re-
zidenþial construit vreodatã în Ora-
dea, pe care îl vom finaliza în 2024,
cu o investiþie totalã ce se ridicã la
65 de milioane de euro. Bucureºtiul
este o piaþã foarte ofertantã, iar ne-
voia pentru spaþiile de locuit creºte
odatã cu urbanizarea anumitor
zone.

Reporter: Ce aºteptãri financiare
aveþi pentru anul în curs?

Andrei Moanþã: Din punct de ve-
dere financiar, ne propunem ºi anul
acesta ce ne-am propus ºi am reuºit
în fiecare dintre ultimii 3 ani: sã
creºtem cifra de afaceri ºi volumele
de vânzãri cu 20% faþã de anul an-
terior, pãstrând un nivel sustenabil
al profitabilitãþii companiei, care sã
ne permitã sã avem capital pentru
dezvoltarea pe termen lung a gru-
pului.

Reporter: Vã mulþumesc!
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PRIMA DEVELOPMENT GROUP este cel mai mare dezvoltator imo-

biliar din Oradea ºi unul dintre cei mai activi din România, dupã

numãrul de unitãþi rezidenþiale livrate anual, cu 10 proiecte în de-

rulare în prezent. Cu o experienþã de 15 ani în construirea de locu-

inþe durabile, compania ºi-a început activitatea în 2005, în Ora-

dea, acolo unde a livrat pânã acum peste 3.000 de apartamente în

imobile cu o valoare totalã cumulatã de peste 180 de milioane de

euro. Din 2017 compania este prezentã ºi pe piaþa din Bucureºti,

acolo unde semneazã pânã în prezent douã proiecte rezidenþiale,

Boemia Apartments ºi Core Timpuri Noi, care au fost deja premiate

internaþional la European Property Awards. Viziunea Prima Deve-

lopment Group este cea care diferenþiazã proiectele rezidenþiale

pe care le semneazã: echipa companiei este formatã din profesio-

niºti în construcþia de locuinþe, care sunt ºi constructori, nu doar

dezvoltatori, dar ºi ingineri ºi arhitecþi, nu doar antreprenori în afa-

ceri. Ideea de locuinþã fiabilã se aflã în centrul filosofiei companiei,

astfel cã proiectele livrate de aceasta sunt realizate la calitate su-

perioarã ºi au durabilitate crescutã în timp.


