
"Pandemia a
modificat substanþial
preferinþele românilor
în ceea ce priveºte
spaþiile de locuire"
(Interviu cu Adrian Rus, owner RE/MAX Action ºi Directorul de Marketing
ºi Vânzãri al Aqua City)

Reporter: La un an ºi jumata-
te de când a fost declaratã pan-
demia, se vorbeºte despre un
boom la nivel global, cu cele
mai mari creºteri de preþuri din
ultimii 30 de ani. Unde se aflã
piaþa noastrã imobil iarã în
acest tablou, din punctul dum-
neavoastrã de vedere?

Adrian Rus: În opinia mea,
este normal ca în aceastã perio-
adã sã existe o creºtere a cererii
pentru locuinþe. În primul rând,
ca în multe alte domenii, este
vorba de o compensare a perio-
adei de lockdown de anul tre-
cut, când aproape întreaga acti-
vitate economicã a fost paraliza-

tã. De asemenea, pentru mulþi,
acea perioadã a însemnat un in-
terval plin de incertitudini pri-
vind viitorul lor financiar sau
profesional ºi de aceea tendinþa
a fost de a economisi. Acest fe-
nomen a fost facilitat ºi de fap-
tul cã multe dintre cheltuieli -
vacanþele, de exemplu - au dis-
pãrut din cauza pandemiei. Cu
banii strânºi, mulþi se gândesc
acum la o investiþie imobiliarã -
vor o altã locuinþã sau, mai bine
zis, un alt fel de locuinþã. Pande-
mia a modificat substanþial pre-
ferinþele românilor în ceea ce
priveºte spaþiile de locuire - sunt
mult mai atenþi la alegerile pe

care le fac ºi sunt mult mai se-
lectivi. Mai mult ca niciodatã,
românii cautã ansambluri care
sã le punã la dispoziþie un mix
de servicii ºi facilitãþi pentru ne-
voile lor specifice (spre exemplu
spaþii de co-working, grãdiniþã,
supermarket, SPA ºi fitness). Tot-
odatã, am observat cã sunt tot
mai interesaþi de apartamente
spaþioase, cu balcoane sau tera-
se, aflate în ansambluri reziden-
þiale care au spaþii verzi sau
chiar parcuri în incintã ori zone
de petrecere a timpului liber. În
opinia mea, nu suntem într-un
boom imobiliar, ci suntem mai
degrabã într-o piaþã imobiliarã

maturã, care dovedeºte stabili-
tate. Un raport al celor de la ana-
l izeimobil iare.ro estimeazã
creºteri de 9% pentru sectorul
rezidenþial, în condiþiile în care
materialele de construcþie înre-
gistreazã creºteri de 20-30%.
Din pãcate, pandemia a avut
acest efect în piaþa materialelor
de construcþie, însã imobiliarele
îºi menþin un preþ corect.

Reporter: Cum a evoluat cere-
rea în aceasta perioadã, þinând
cont cã a fost un an în care am
lucrat de acasã?

Reporter: Am încheiat anul
2020 cu vânzãri peste aºteptãri,
cererea fiind chiar mai mare
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Piaþa imobiliarã

Pandemia a modificat substanþial preferinþele românilor în ceea ce
priveºte spaþiile de locuire, susþine Adrian Rus, owner RE/MAX Action
ºi Directorul de Marketing ºi Vânzãri al Aqua City. În opinia sa, nu sun-
tem într-un boom imobiliar, ci suntem mai degrabã într-o piaþã imo-
biliarã maturã, care dovedeºte stabilitate. Adrian Rus ne-a spus, în
cadrul unui interviu: "Un raport al celor de la analizeimobiliare.ro

estimeazã creºteri de 9% pentru sectorul rezidenþial, în condiþiile în
care materialele de construcþie înregistreazã creºteri de 20-30%. Din
pãcate, pandemia a avut acest efect în piaþa materialelor de con-
strucþie, însã imobiliarele îºi menþin un preþ corect". Sursa citatã con-
siderã cã perioada de crizã sanitarã a reprezentat o adevãratã provo-
care, dar ºi un moment de reset.
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decât în anul precedent. Cu ex-
cepþia perioadei de lockdown,
când piaþa a fost blocatã, vânzã-
rile au crescut progresiv. Întrãm
în trimestrul al treilea al lui 2021
ºi observ cã cererea este în con-
tinuare mare. România are prin-
tre cele mai dinamice pieþe imo-
biliare din Europa, iar apetitul
românilor pentru achiziþia de lo-
cuinþe este deja cunoscut: peste
95% dintre români au în pro-
prietate o locuinþã.

Reporter: Care au fost provo-
cãrile ºi avantajele crizei sanita-
re în sectorul imobiliar?

Adrian Rus: Criza sanitarã a
reprezentat o adevãratã provo-
care, dar ºi un moment de reset.
Ne-am luat timp pentru a vedea
ce soluþii online avem la dispozi-
þie pentru a pãstra legãtura cu
clienþii ansamblului rezidenþial
pe care îl reprezint, Aqua City.
Chiar dacã aceste soluþii au ve-
nit într-un moment de crizã ºi
am fost forþaþi de context pen-
tru a implementa anumite
schimbãri, am pãstrat o mare
parte din ele ºi ne-am eficienti-
zat activitatea.

Reporter: Cum a trecut Aqua
City prin aceastã perioadã ºi ce

strategie a abordat sã iasã învin-
gãtoare?

Adrian Rus: Ne-am concen-
trat pe gãsirea de soluþii pentru
a trece peste acea perioadã ºi pe
dezvoltarea echipei. Am gândit
ºi implementat noi modalitãþi
de prezentare ºi promovare al
proiectului Aqua City, ne-am
adaptat noului context ºi, cu si-
guranþã, am ieºit din aceastã pe-
rioadã mai bine pregãtiþi, cu o
viziune nouã ºi îmbunãtãþitã,
precum ºi cu o echipã sudatã ºi
puternicã. Iatã câteva exemple:
am lansat tururi virtuale ale
apartamentelor, am iniþiat o se-
rie de dialoguri live online pe
pagina noastrã de Facebook, în
care vorbim despre subiecte de
interes din zona imobiliarã, ba
chiar am lansat ºi propriul pod-
cast. Rezultatele nu au întârziat
sã aparã, primul dintre cele ºase
blocuri ale proiectului Aqua City
este vândut aproape integral. În
prezent se lucreazã la blocul al
doilea ºi suntem încântaþi sã ve-
dem acelaºi interes din partea
clienþilor ºi pentru acesta.

Reporter: Care sunt caracteri-
sticile complexului Aqua City?

Adrian Rus: Pentru a rãspun-

de la aceastã întrebare trebuie
sã ne întoarcem puþin în timp.
Pe terenul pe care, în prezent, se
construieºte complexul imobi-
liar Aqua City a existat fabrica
Silvarom, o mare parte din acea-
sta fiind lãsatã în paraginã. Chiar
dacã zona era una industrialã,
prezenþa unei fabrici pe cale de
a fi închisã, cu utilaje ºi tehnolo-
gii învechite, producea un grad
sporit de noxe ºi disconfort lo-
cuinþelor din jur, atât prin po-
luarea aerului, cât ºi prin cea fo-
nicã.

Pentru pregãtirea primei faze a
proiectului Aqua City au fost de-
molate aproape 70% din utilitã-
þile fabricii, care se întindeau pe
o suprafaþã totalã de aproxima-
tiv 70.000 mp. Totalul cheltuieli-
lor necesare pregãtirii terenului
au fost de aproximativ 500.000
euro. Astãzi, pe acest teren, se
dezvoltã Aqua City, un proiect
care va avea o suprafaþã con-
struitã totalã de peste 200.000
mp, format din 6 imobile ºi cu
un total de aproape 2.000 de
apartamente.
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"Aflat la douã minute de mers pe jos de
Lacul Morii, Aqua City este proiect imobiliar

cu rol civilizator, care contribuie la
regenerarea urbanã a zonei Giuleºti

datoritã spaþiilor verzi ample (proiectul
include un parc de 4.000 de mp în incinta
ansamblului), a construcþiei ºi arhitecturii
moderne, precum ºi a facilitãþilor oferite,
care vor deservi întreaga zonã (grãdiniþã,

centru SPA sau spaþii comerciale). Proiectul
prevede aproximativ 2.400 de locuri de

parcare, dintre care aproximativ 1.600 vor fi
subterane ºi 800 supraterane.

Piaþa imobiliarã



Aflat la douã minute de mers
pe jos de Lacul Morii, Aqua City
este proiect imobiliar cu rol civi-
lizator, care contribuie la rege-
nerarea urbanã a zonei Giuleºti
datoritã spaþiilor verzi ample
(proiectul include un parc de
4.000 de mp în incinta ansam-
blului), a construcþiei ºi arhitec-
turii moderne, precum ºi a facili-
tãþilor oferite, care vor deservi
întreaga zonã (grãdiniþã, centru
SPA sau spaþii comerciale). Pro-
iectul prevede aproximativ
2.400 de locuri de parcare, din-
tre care aproximativ 1.600 vor fi
subterane ºi 800 supraterane.

Apartamentele din Aqua City
se desfãºoarã pe suprafeþe con-
struite totale începând de la 46
m p p en tr u gar s o n i er e º i
ajungând pânã la 108 mp con-
struiþi pentru apartamentele cu
trei camere. Proiectul va fi con-
struit în trei faze ºi va fi finalizat
la finalul lui 2024.

Aqua City este unul dintre cele
mai ambiþioase ºi ample proiec-
te din piaþã: vorbim despre cel
mai mare ºantier din Bucureºti ºi
al treilea pe þarã, o investiþie de
peste 100 milioane de euro.

Reporter: În ce mãsurã este
tranzacþionat acest ansamblu?

Adrian Rus: Ne bucurãm sã
vedem succesul pe care proiec-
tul Aqua City îl are pe piaþa imo-
biliarã din Bucureºti. Pânã în
acest moment, în primul bloc au
fost vândute 279 de apartamen-
te din totalul de 311, iar în blo-
cul al doilea au fost vândute 37
de apartamente din totalul de
340.

Reporter: Ce preþuri aveþi pe
metrul pãtrat construit/unitate
locativã?

Adrian Rus: Preþurile în Aqua
City se situeazã la 1.150 euro/
mp construit. Suntem, din acest
punct de vedere, sub media pie-
þei din Bucureºti.

Reporter: Ce alte investiþii mai
aveþi în Romania ºi ce alte pla-
nuri investiþionale aveþi în conti-
nuare?

Adrian Rus: În acest moment,
atenþia noastrã se îndreaptã
100% cãtre proiectul Aqua City,
care, datoritã anvergurii proiec-
tului, înseamnã o responsabilita-
te foarte mare pentru calitatea
construcþiei ºi a confortului viito-
rilor proprietari. Este o responsa-
bilitate pe care o înþelegem pe
deplin, având în vedere expe-
rienþa noastrã cu Cartierul Solar -
vândut integral. Acesta a repre-

zentat o premierã pentru piaþa
imobiliarã din Bucureºti: Cartie-
rul Solar a fost primul ansamblu
rezidenþial din România, dotat cu
panouri solare fotovoltaice pen-
tru generarea de energie verde ºi
cel mai mare ansamblu de acest
tip din Sud-Estul Europei.

Reporter: Cum apreciaþi ra-
portul cerere/ofertã pe piaþa
româneascã?

Adrian Rus: Urmãresc rapoar-
tele fãcute de specialiºtii de la
analizeimobiliare.ro, care con-
semneazã cã cererea pentru
proprietãþi rezidenþiale s-a ma-
jorat cu 5% în ultimul an, numã-
rul potenþialilor cumpãrãtori
ajungând la 96.000 de persoane
numai în Bucureºti. Oferta din
piaþã a crescut ºi ea cu 11%, faþã
de anul precedent, însã în conti-
nuare nu acoperã nevoile din
piaþã.

Reporter: Ce probleme consi-
deraþi cã existã pe piaþa noastrã
antreprenorialã ºi ce mãsuri ar
trebui abordate pentru rezolva-
rea acestora?

Adrian Rus: Cred cã piaþa imo-
biliarã ºi consumatorul final tre-
buie sprijiniþi prin mãsuri luate
de autoritãþi. Spre exemplu, apli-
carea cotei de 5% TVA pentru lo-
cuinþe poate avea efecte pozitive
pentru cã va stimula numãrul de
achiziþii din piaþa imobiliarã. Vor
beneficia de aceastã mãsurã în
primul rând cetãþenii, care vor
putea, astfel, achiziþiona locuinþe
mai mari ºi mai valoroase la pre-
þuri mai bune.

Reporter: Mulþumesc!
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"România are printre cele mai dinamice pieþe
imobiliare din Europa, iar apetitul românilor

pentru achiziþia de locuinþe este deja
cunoscut: peste 95% dintre români au în

proprietate o locuinþã".
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