
City Garden investeºte
16 milioane euro într-un
cartier rezidenþial de lux,
cu lifturi în interiorul
locuinþelor
(Interviu cu Andrei Cantaragiu, CEO City Garden Development)

Reporter: Ce efecte a avut criza
sanitarã pe piaþa imobiliarã?

Andrei Cantaragiu: Chiar dacã
efectele nu s-au vãzut în vânzãri,
p i a þ a r e z i de n þ i a l ã f i i n d î n
creºtere, cea mai importantã
schimbare este la nivelul prefe-

rinþelor cumpãrãtorilor. Aceºtia
pun acum mai mult accent pe
confort ºi îºi doresc mai mult spa-
þiu în viitoarea locuinþã, unul din
motive fiind posibilitatea amena-
jãrii unui birou. În prezent, una
din trei persoane cautã sã cum-

pere o casã ºi nu un apartament,
din dorinþa de a beneficia ºi de
spaþiu verde, ºi pe lângã locaþia
excelentã, se uitã ºi la mãrimea
viitoarei locuinþe, precum ºi la fa-
cilitãþile cu care vine însoþitã.
Sunt cãutate locuinþele în comu-
nitãþi închise, exclusiviste, care sã
aibã incluse sau în proximitate ºi
facilitãþi de petrecere a timpului
liber.

Cel mai important efect pe
care-l resimþim este creºterea
preþurilor materialelor de con-
strucþie. Dacã pentru unele majo-
area a fost de aproximativ 40%,
în cazul altora, cum este polistire-
nul, preþul aproape s-a dublat.
Fluxul de transport a materiei
prime a fost perturbat, fiind prio-
ritare materialele sanitare, ceea
ce înseamnã cã producãtorii nu
au putut livra la timp comenzile.

La aceasta se adaugã embargo-ul
pe care unele þãri non UE, produ-
cãtoare de materie primã, l-au
pus pe exportul materialelor de
construcþii din dorinþa de a-ºi
proteja piaþa internã.

Reporter: Ce strategie au abor-
dat jucãtorii din domeniu pentru
a depãºi mai uºor perioada de
pandemie?

Andrei Cantaragiu: Cea mai
grea perioadã pentru piaþa rezi-
denþialã au fost primele trei luni,
perioada martie-mai, când am
fost restricþionaþi sã limitãm
deplasãrile, inclusiv pentru vi-
zionãri. Pentru a le facilita, soluþia
a fost organizarea de tururi vir-
tuale, aceastã strategie apli-
când-o ºi noi. În continuare, cei
interesaþi pot previzualiza vilele
pe website-ul nostru. Însã, odatã
cu relaxarea restricþiilor, am reve-
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Dezvoltatorul imobiliar City Garden, cu o experienþã de peste

zece ani pe piaþa imobiliarã din þara noastrã, investeºte peste 16

milioane de euro în dezvoltarea unui complex rezidenþial de lux

în Pipera.

Poziþionat în spatele ªcolii Americane, Bonton Luxury Villas va cu-

prinde 66 de vile cu dotãri premium, precum lift interior, alãturi de

facilitãþi exclusive pentru rezidenþi, printre care piscinã ºi club de

fitness. Bonton Luxury Villas va fi dezvoltat în douã faze, prima

fazã cu livrare anul acesta, respectiv sârºitul anului 2022 pentru a

doua fazã. Detalii despre proiect, dar ºi despre cum trece piaþa

imobilarã prin criza sanitarã ne-a oferit Andrei Cantaragiu, CEO

City Garden Development, în cadrul unui interviu.

Locuinþele sunt extrem de spaþioase, cu
suprafeþe utile de pânã la 327 de mp.

Acestea au fost gândite pentru a acomoda
întreaga familie extinsã, precum ºi

personalul auxiliar, cum ar fi bonele.
Vilele dispun de pânã la 7 camere, 6

dressinguri ºi 4 bãi, precum ºi 2 terase ºi o
grãdinã. Spaþiul verde se continuã ºi în afara
complexului, acesta fiind foarte aproape de

pãdurea Bãneasa.



nit la vizionãrile fizice, în showro-
om-ul de pe ºantier, având grijã
sã respectãm toate regulile sani-
tare impuse de autoritãþi, din do-
rinþa de a ne proteja atât pe noi,
cât ºi pe potenþialii cumpãrãtori.

Reporter: Ce estimari aveti
pentru acest an, legate de piaþa
de profil?

Andrei Cantaragiu: Cred cã
piaþa locuinþelor premium va fi în
continuare pe un trend ascen-
dent, interesul pentru acestea
fiind ridicat, atât din partea cum-
pãrãtorului final, cât ºi a celor
care urmãresc sã facã o investiþie
profitabilã. Ca sã luãm ca exem-
plu chiar proiectul Bonton, care
este unul premium, 40% dintre
cumpãrãtori sunt investitori. Cei
care cumpãrã pentru a locui sunt
atraºi atât de locaþie - la doar 200
de metri de ªcoala Americanã -,
cât ºi de suprafaþa ºi comparti-
mentarea caselor, fiind unele
dintre cele mai mari de pe piaþã.
Investitorii iau în calcul proximi-
tatea de cele mai importante
hub-uri de birouri din Capitalã ºi

la 15 minute de Piaþa Victoriei,
cât ºi chiria unei astfel de locuin-
þe, care este în jur de 3.000 de
euro. Luând în calcul preþul casei,
precum ºi bugetul suplimentar
de amenajare, înseamnã un ran-
dament de 8% anual. În ceea ce
priveºte estimãrile pentru perio-
ada urmãtoare, cred ca principa-
la modificare ce se va resimþi pe
piaþã va fi creºterea preþului locu-
inþelor, dictatã de fluctuaþia pie-
þei materialelor de construcþii. În
cazul imobilelor de lux se folo-
sesc materiale speciale, pentru a
îndeplini anumite standarde de
eficienþã energeticã ºi criteriile fi-
nisajelor premium, iar creºterile
de preþ ale acestora se vor reflec-
ta în costul final.

Reporter: Cum evolueazã con-
struirea unui ansamblu imobiliar
într-o prioadã de crizã sanitarã?

Andrei Cantaragiu: În ciuda
restricþiilor impuse, lucrãrile la
proiectul Bonton Luxury Villas au
avansat conform planurilor ini-
þiale. Noi am dat startul lucrãrilor
la faza întâi în 2019, iar activita-

tea pe ºantier a continuat, având
grijã, bineînþeles, sã asigurãm to-
ate metodele de protecþie reco-
mandate de autoritãþi pentru
muncitori. Am reorganziat spa-
þiul de lucru astfel încât sã asigu-
rãm distanþarea fizicã dintre
aceºtia, am dezinfectat constant
suprafeþele de lucru ºi am redus
la minim deplasãrile în interes de
serviciu.

Reporter: Cu ce vine nou în
piaþã complexul Bonton Luxury
Villas?

Andrei Cantaragiu: Suntem,
probabil, singurul dezvoltator
imobiliar din piaþã care oferã po-
sibilitatea cumpãrãtorilor sã-ºi
instaleze lift interior. Vilele din
proiectul Bonton au douã etaje ºi
ne dorim sã venim în întâmpina-
rea nevoilor cumpãrãtorilor, liftul
fiind extrem de util în cazul copii-
lor sau al bãtrânilor. ªi dacã tot
vorbim de copii, proiectul are o
locaþie excelentã, la doar 200 de
metri de ªcoala Americanã ºi în
proximitatea celor mai bune ºcoli
internaþionale. Locuinþele sunt

extrem de spaþioase, cu suprafe-
þe utile de pânã la 327 de mp.
Acestea au fost gândite pentru a
acomoda întreaga familie extin-
sã, precum ºi personalul auxiliar,
cum ar fi bonele. Vilele dispun de
pânã la 7 camere, 6 dressinguri ºi
4 bãi, precum ºi 2 terase ºi o grã-
dinã. Spaþiul verde se continuã ºi
în afara complexului, acesta fiind
foarte aproape de pãdurea Bã-
neasa.

Reporter: Care este valoarea
de investitiei?

Andrei Cantaragiu: Investiþia
se ridicã la 16 milioane de euro,
aceasta incluzând terenul ºi am-
bele faze de dezvoltare.

Reporter: Cum evolueazã cere-
rea pentru aceste locuinþe? Aveþi
solicitãri ºi pentru ce tipuri de
unitãþi?

Andrei Cantaragiu: Interesul
cumpãrãtorilor este în continua-
re ridicat, aceºtia fiind atraºi de
preþul ofertant al vilelor, care
porneºte de la 369.000 € (+TVA),
ceea ce înseamnã un preþ pe mp
construit de 1.045 euro + TVA.
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Cumpãrãtorii au de ales între
douã tipuri de vile, ambele cu 2
terase ºi grãdinã, diferenþa dintre
acestea constând în suprafaþa
lor. Pânã acum au fost achiziþio-
nate 30% din cele 36 de vile din
faza întâi ºi ne aºteptãm ca
vânzãrile sã se accelereze pe mã-
surã ce ne apropiem de finalul
proiectului, când vor fi gata ºi re-
stul facilitãþilor din complex, cum
ar fi clubul propriu, dotat cu salã
de sport ºi piscinã.

Reporter: Intenþionaþi sã mai
dezvoltaþi astfel de proiecte ºi în
ce zone?

Andrei Cantaragiu: Deocam-
datã ne concentrãm pe faza întâi
din proiectul Bonton Luxury Vil-
las, pe care o vom finaliza în luna
decembrie, precum ºi pe începe-
rea fazei a doa, pe care o preconi-
zãm la începutul anului urmãtor.
În ceea ce priveºte investiþiile ur-
mãtoare, avem toate autorizaþiile
necesare pentru începerea lucrã-
rilor la un proiect situat pe strada
Jandarmeriei nr 1. Acolo avem la
dispoziþie un teren de 5.300 mp,
unde ne dorim sã ridicãm douã
blocuri cu un regim de înãlþime
P+5, cu 100 de apartamente de 2,
3 ºi 4 camere. Momentan, proiec-
tul este in stand-by, pentru a
analiza schimbãrile de pe piaþa
rezidenþialã.

Reporter: Ce alte investiþii aveþi
la noi?

Andrei Cantaragiu: Avem pe-
ste zece ani de experienþã pe pia-
þa din România, atât pe piaþa re-
zidenþialã de lux, cât ºi pe seg-
mentul middle market, timp în
care am finalizat atât proiecte în
zona centralã a capitalei, cât ºi în
zona de nord. În centrul Capitalei
vorbim de proiectele de lux 21
Downtown, un imobil cu 46 de
apartamente finalizat în 2018, ºi
de Apollo D'or, un bloc cu 40 de
apartamente finalizat în 2019. În
zona de nord, în Voluntari, am
dezvoltat proiectul City Garden
Pipera, un ansamblu format din
25 de case cu etaj, dedicat cate-
goriei middle market.

Reporter: Mulþumesc!
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