
CU 2.500 DE APARTAMENTE ÎN CURS DE AUTORIZARE ÎN CAPITALÃ

PrimaDevelopmentGroup
îºicontinuãstrategiade
extindereînBucureºti

(Interviu cu Andrei Moanþã, CEO Prima Development Group)

l "Am decis sã integrãm în parcãrile unor ansambluri pe care le construim staþii de
încãrcare pentru maºinile electrice"l "Valoarea totalã a investiþiilor realizate pânã
acum în construcþia de locuinþe depãºeºte 200 de milioane de euro"

Reporter: Ce proiecte dezvoltaþi
în prezent ºi în ce zone?

Andrei Moanþã: Anul 2022 a de-
butat cu livrarea Core Timpuri Noi,
cel de-al doilea ansamblu reziden-

þial al nostru din Capitalã, dupã Bo-
emia Apartments. Core Timpuri Noi
este primul complex rezidenþial din
România cu cinci ani garanþie din
partea dezvoltatorului ºi, totodatã,

acesta este ansamblul rezidenþial
dotat cu cele mai multe staþii elec-
trice din Bucureºti. Ansamblul be-
neficiazã de 250 de locuri de parca-
re, dintre care 25 sunt dotate cu

staþii de încãrcare pentru maºinile
electrice, rezidenþii având astfel
oportunitatea de a-ºi încãrca
maºinile în regim fast-charge chiar
în parcarea locuinþelor proprii, cu o
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Prima Development Group îºi continuã strategia de extindere în Bu-

cureºti ºi anul acesta, dezvoltatorul având 2.500 de apartamente în

curs de autorizare în Capitalã, ne-a spus, în cadrul unui interviu,

Andrei Moanþã, CEO Prima Development Group. Printre altele, acesta

ne-a precizat: "Credem cã viitorul este unul electric, tocmai de aceea,

pentru a sprijini nevoia tot mai mare de mobilitate electricã a Româ-

niei, am decis sã integrãm în parcãrile unor ansambluri pe care le

construim staþii de încãrcare pentru maºinile electrice".
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putere de încãrcare de 22kW ce asi-
gurã încãrcarea completã a maºini-
lor în doar trei ore. Core Timpuri
Noi însumeazã un total de 240 de
apartamente de tip studio dublu,
cu 2, 3 ºi 4 camere, toate dotate cu
sisteme smart home. De asemenea,
la parter existã trei spaþii comercia-
le.

Tot la începutul acestui an am de-
marat un proiect imobiliar de am-
ploare în Oradea, al doilea ca di-
mensiuni din oraº. Este vorba de-
spre Green Residence, un complex
rezidenþial de 852 de apartamente
construite dupã standarde de cali-
tate premium, cu finisaje de excep-
þie ºi dotãri smart home. Sunt ºase
imobile cu demisol, parter ºi 10 eta-
je, 3 cãi rapide de acces auto, 643
de locuri de parcare supraterane,
244 subterane ºi staþii de încãrcare
electricã. Amplasarea este una stra-
tegicã, în sensul cã se aflã în proxi-
mitatea unor mari centre comercia-
le, supermarketuri ºi mall-uri, are
ieºire directã la ºoseaua de centurã
ºi se ajunge uºor ºi la aeroport. Ne
dorim ca pânã în septembrie anul
acesta sã finalizãm douã blocuri cu
280 de apartamente. Întreg ansam-
blul va fi pus la dispoziþia clienþilor
peste aproximativ trei ani.

Tot în Oradea avem în construcþie
ansamblul Arena Residence, cel
mai mare complex rezidenþial din

oraº, care va dispune de 1.226 de
apartamente cu 2, 3 ºi 4 camere,
dar ºi de apartamente de tip pen-
thouse; Urban Residence cu 125 de
apartamente; faza 8 a proiectului
Prima Decebal cu 158 de aparta-
mente. Strategia noastrã de extin-
dere în Bucureºti continuã ºi anul
acesta, iar aici avem 2.500 de apar-
tamente în curs de autorizare.

Reporter: Ce preþuri au locuinþe-
le pe care le construiþi ºi cum au
evoluat acestea în ultima perioadã?

Andrei Moanþã: Locuinþele pe
care le-am dezvoltat pânã acum în
Bucureºti, Core Timpuri Noi ºi Boe-
mia Apartments, sunt amplasate în
zone centrale ale oraºului ºi s-au
adresat segmentului premium de
clienþi. Întotdeauna preþurile varia-
zã în funcþie de dimensiunea apar-
tamentului ºi au fost în general cu-
prinse între 100.000 ºi 200.000 de
euro. Proiectele pe care le avem în
curs de autorizare în acest moment
sunt amplasate atât în zone pre-
mium, cât ºi în zone mass-market,
unde nivelul de preþ este mai scã-
zut. În viitoarele dezvoltãri vom
avea apartamente pornind de la
70.000-80.000 de euro.

Cuvântul central al filosofiei noa-
stre de construire este fiabilitate.
Punem accent deosebit pe modul
în care se comportã în timp o locu-
inþã, cum trece ea testul timpului ºi

cum rezistã efectelor utilizãrii, dar ºi
factorilor externi ce þin de vreme.
Cãutãm zone cu un potenþial deo-
sebit de dezvoltare, care sã ofere
acces la diverse facilitãþi ºi servicii,
care sã aibã în proximitate centre
comerciale, parcuri ºi spaþii verzi,
ºcoli ºi grãdiniþe, mijloace de tran-
sport.

Reporter: Care sunt tendinþele
pe piaþa imobiliarã? Cum s-au edu-
cat clienþii, mai ales în perioada de
pandemie, când majoritatea au lu-
crat de acasã?

Andrei Moanþã: Pandemia a avut
un impact major asupra vieþilor no-
astre ºi nu mã refer doar la sãnãta-
tea publicã. În aceºti doi ani s-au
produs schimbãri de mentalitãþi, de
prioritãþi, inclusiv în ce priveºte
spaþiul de locuit. Contextul general
ne-a obligat, în special în primul an
de pandemie, sã stãm în casã perio-
ade îndelungate, astfel cã propria
locuinþã a devenit un agregator de
activitãþi dintre cele mai diverse, de
la relaxare la lucru, ºcoalã sau en-
tertainment. Cred cã aceastã perio-
adã ne-a ajutat pe mulþi sã înþele-
gem mai bine cum vrem sã arate
casele noastre. Aceastã schimbare
de perspectivã s-a tradus concret în
tendinþele pe care le vedem acum
pe piaþa imobiliarã: sunt cãutate
apartamente adaptate stilului de
viaþã modern, cu dotãri inteligente,

care sã includã poate ºi un spaþiu
de lucru sau de studiu, apartamen-
te cu terase ºi elemente naturale in-
tegrate, se cautã locuinþe care au în
proximitatea lor servicii educaþio-
nale, comerciale ºi de relaxare.

Reporter: Cum vã conformaþi cri-
teriilor de smart home (ce elemen-
te smart au unitãþile locative pe
care le construiþi)?

Andrei Moanþã: Trãim într-o erã
în care sistemele inteligente ar tre-
bui sã facã parte din standardul ori-
cãrei locuinþe noi. Apartamentele
pe care le construim beneficiazã de
sisteme smart integrate, tehnologii
de ultimã generaþie, care contribu-
ie la asigurarea confortului ºi a li-
bertãþii de miºcare a rezidenþilor. În
privinþa dotãrilor apartamentelor,
privim spre tendinþele viitorului ºi
integrãm sisteme smart home, care
permit controlul variatelor sisteme
prin comenzi simple, cu device-uri
wireless. De exemplu, pentru apar-
tamentele din ansamblul Core Tim-
puri Noi am instalat cel mai nou si-
stem smart al celor de la Salus, care
poate fi controlat prin intermediul
unui termostat inteligent, wireless
ºi cu baterii. Acesta este intuitiv,
uºor de controlat ºi poate fi perso-
nalizat adãugând senzori de inun-
daþie, detectoare de fum, senzori
magnetici, de acþionare a rulourilor
sau a sistemului de iluminat, alar-
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mã ºi senzori antiefracþie.
Credem cã viitorul este unul elec-

tric, tocmai de aceea, pentru a spri-
jini nevoia tot mai mare de mobili-
tate electricã a României, am decis
sã integrãm în parcãrile unor an-
sambluri pe care le construim staþii
de încãrcare pentru maºinile elec-
trice. Este o decizie pe care ne do-
rim sã o implementãm ºi în dezvol-
tãrile viitoare, mai ales cã estimãm
cã numãrul de maºini electrice va fi
în continuã creºtere, iar infrastruc-
tura electricã disponibilã pentru
încãrcarea acestui tip de maºini va
reprezenta o problemã realã. În vii-
tor, considerãm cã deþinerea unui
apartament ce oferã un loc de par-
care echipat cu o staþie de încãrca-
re electricã îi va creºte valoarea,
tocmai prin prisma disponibilitãþii
limitate.

Toate ansamblurile rezidenþiale
pe care le construim în Bucureºti ºi
Oradea sunt prevãzute cu parcãri,
fie supraterane, fie subterane. ªtim
cã un apartament este poate cea
mai importantã achiziþie pe care o
face un om de-a lungul vieþii, toc-
mai de accea avem responsabilita-
tea de a livra clãdiri durabile, con-

strucþii sãnãtoase, locuinþe adapta-
te secolului în care trãim, care îºi
pãstreazã valoarea în timp ºi pot
deveni chiar investiþii.

Reporter: Cât de fiabile sunt lo-
cuinþele pe care le construiþi ºi cum
garantaþi fiabilitatea lor?

Andrei Moanþã: Fiabilitate este
un termen specific industriei auto.
În general, standardele de calitate
ale unei maºini se referã în special
la utilizarea sigurã a acestora, dar
existã producãtori care pun accent
ºi pe fiabilitate, adicã pe modul în
care se comportã o maºinã nouã în
timp. Fiabilitatea nu este inclusã în
standardele de calitate minime, din
acest motiv existã anumite mãrci
recunoscute cã produc maºini mai
fiabile decât altele, fabricate dupã
un standard de calitate superior ce-
lui minim impus de reguli. Ca ur-
mare, aceste maºini se pãstreazã
mai bine în timp, iar degradarea fi-
zicã se produce într-un ritm mult
mai lent datoritã materialelor de
calitate din care sunt realizate ºi
tehnologiilor utilizate în procesul
de fabricaþie. Ducând discuþia în
domeniul imobiliar, pe baza expe-
rienþei noastre de constructori de

peste 15 ani, am înþeles importanþa
acestei calitãþi atunci când vorbim
de locuinþe ºi de modul în care o
construcþie se comportã peste ani.
Este poate unul dintre elementele
care ne diferenþiazã pe piaþã. Fiabi-
litatea are aceeaºi semnificaþie ºi în
cazul clãdirilor de apartamente: cât
de bine se comportã în timp, în
condiþiile utilizãrii lor de cãtre loca-
tari ºi a acþiunii factorilor atmosferi-
ci, precum precipitaþii, temperaturi
foarte ridicate vara, temperaturi fo-
arte scãzute iarna etc. Toate con-
strucþiile îmbãtrânesc în timp sub
acþiunea acestor factori, dar este
important cum îmbãtrânesc. Când
ne referim la fiabilitate, ne referim
la modul în care ele îmbãtrânesc ºi
la cât de bine reuºesc construcþiile
sã îºi pãstreze caracteristicile ºi
aspectul iniþial, sub acþiunea facto-
rilor descriºi anterior.

Avem peste 3.500 de apartamen-
te livrate pânã în prezent, iar acea-
stã experienþã ne-a permis, de la un
proiect la altul, sã îmbunãtãþim
produsul pe care îl realizam, din
punct de vedere al fiabilitãþii. Noi
am integrat în organizaþia noastrã
atât serviciile de proiectare, cât ºi

pe cele de construcþie, iar acest lu-
cru ne-a permis sã avem o viziune
detaliatã ºi sã acordam o atenþie
deosebitã fiecãruia dintre elemen-
tele care contribuie la fiabilitatea
unei construcþii. Acestea þin, în opi-
nia noastrã, de toate etapele im-
portante din realizarea unei clãdiri:
detaliile de proiectare, care se pot
transforma foarte uºor în zone de
degradare în timp a construcþiei
dacã nu sunt gândite încã de la
început din perspectiva fiabilitãþii,
apoi respectarea în execuþie, cu
stricteþe, a detaliilor de proiectare,
dar ºi calitatea materialelor utiliza-
te. Pentru a obþine o construcþie
fiabilã este important ca toate ele-
mentele de mai sus sã fie luate în
calcul în proiectarea ºi execuþia
unei clãdiri rezidenþiale. Acordãm o
atenþie sporitã acestora, iar când ci-
neva se mutã într-o locuinþã Prima,
are garanþia lucrului construit sãnã-
tos pentru mulþi ani înainte.

Reporter: Cât de verzi sunt casele
pe care le oferiþi clienþilor, mai ales
în aceastã perioadã de crizã ener-
geticã (luati mãsuri noi pentru ca
locuinþele sã nu aibã facturi foarte
mari la energie)?
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Andrei Moanþã: De fiecare datã
când am construit clãdiri, am luat
mãsuri pentru a ne asigura cã ace-
stea au un cost minim de întreþine-
re pentru viitorii locatari, atât în
ceea ce priveºte consumul de ener-
gie, cât ºi în ceea ce priveºte costu-
rile de întreþinere a ansamblurilor

construite de noi.
Utilizãm materiale de foarte bunã

calitate în proiectele noastre, iar ex-
perienþa specialiºtilor noºtri în pro-
iectare ºi execuþie se traduce în lo-
cuinþe care au pierderile de energie
reduse la minimum.

Pentru proiectele viitoare avem în

vedere ºi certificarea verde a clãdi-
rilor pe care le construim.

Reporter: Ce planuri de investiþii
aveþi (urmeazã sã demaraþi proiec-
te imobiliare ºi în alte zone ºi
unde?)

Andrei Moanþã: În ceea ce pri-
veºte investiþiile, avem în plan în
acest an demararea a trei noi pro-
iecte în Bucureºti ºi a încã trei sau
patru în Oradea. Anul trecut a fost
un an record pentru Prima Deve-
lopment Group din punct de vede-
re al antecontractelor ºi contracte-
lor de vânzare-cumpãrare semnate
ºi ne dorim sã pãstrãm trendul de
creºtere ºi în 2022. Am raportat
vânzãri de peste 250 de milioane
de lei în 2021, în contextul extinde-
rii proiectelor noastre imobiliare în
Bucureºti. La nivelul organizaþiei,
ne propunem sã consolidãm echi-
pa ºi sã continuãm investiþiile pe
care le-am început anul trecut în
specializarea la un nivel ridicat a
angajaþilor noºtri.

Reporter: Cât aþi investit pânã
acum în þara noastrã?

Andrei Moanþã: Valoarea totalã a
investiþiilor realizate pânã acum în
construcþia de locuinþe depãºeºte
200 de milioane de euro.

Reporter: Care este evoluþia pie-
þei imobiliare ºi ce estimãri aveþi
pentru sectorul construcþiilor, în

contextul în care firmele de con-
strucþii spun cã urmeazã o crizã în
acest domeniu?

Andrei Moanþã: Încã de anul tre-
cut, sectorul imobiliar a avut de
depãºit provocãri importante. Au
avut loc scumpiri ale materialelor
de construcþie, dar ºi ale terenuri-
lor. În Bucureºti, existã o provocare
suplimentarã importantã legatã de
incertitudinile din procesul de au-
torizare a proiectelor noi. Izbucni-
rea rãzboiului din Ucraina a crescut
gradul de impredictibilitate, în ge-
neral, în economie, nu doar pe seg-
mentul imobiliarelor. Situaþia de la
graniþa României a condus la apre-
cieri considerabile ale preþului ga-
zelor ºi energiei electrice, iar la ace-
asta se adaugã creºterea ratei infla-
þiei. De la debutul rãzboiului în
Ucraina s-a observat o uºoarã reti-
cenþã a clienþilor în a mai contracta
credite pentru locuinþe, o reacþie
de înþeles. Sperãm totuºi ca piaþa sã
se reechilibreze cât mai curând. Cât
despre creºteri suplimentare ale
preþurilor locuinþelor, nu cred cã
vor mai avea loc în perioada urmã-
toare.

Reporter: Mulþumesc!
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PRIMA DEVELOPMENT GROUP este unul
dintre cei mai mari dezvoltator imobiliari din
Oradea ºi unul dintre cei mai activi din
România, dupã numãrul de unitãþi
rezidenþiale livrate anual, cu zece proiecte în
derulare. Cu o experienþã de 16 ani în
construirea de locuinþe durabile, compania
ºi-a început activitatea în 2005, în Oradea,
acolo unde a livrat pânã acum peste 3.500 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.
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