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Proiecte de impact pentru dezvoltarea
infrastructurii în 2020!
În ultimii 30 de ani, cu toții am resimțit o nevoie acută de dezvoltare a infrastructurii, 
iar România este în continuare considerată țara cu cea mai slabă infrastructură din 
Uniunea Europeană.

Nevoia de iNvestiții îN
iNfrastructură

De curând, ministrul transporturilor, Lucian
Bode, a prezentat în cadrul unei conferințe
strategia Guvernului pentru dezvoltarea și
modernizarea infrastructurii în perioada
2020-2030. Strategia prevede un plan de
investiții în infrastructură, mai exact,
alocarea a 2% din PIB pe an. Strategia
prevede fonduri necesare de peste 72
miliarde de Euro.

80 miliarde de euro alocate
româNiei îN următorii 7 aNi

În urma negocierilor din Consiliul European
de la Bruxelles, România va avea alocate
aproape 80 de miliarde de Euro. O parte
importantă din această suma va fi utilizată
pentru a reface infrastructura, pentru
construcția spitalelor și școlilor, dar și
pentru relansarea economiei.
Banii europeni se împart în felul următor:

- 46.4 miliarde de Euro din Bugetul
multianual 2021-2027 (Fonduri
nerambursabile). Această suma este
destintata pentru planul Green Deal
(760 milioane de euro), pentru Politica
de Coeziune și pentru Politica Agricolă
Comună.

- 33.5 miliarde de Euro din Pachetul de
relansare economică (16.8 miliarde din
fonduri nerambursabile, granturi, 16.7
miliarde din împrumuturi).

Proiecte îN iNfrastructura
româNească

Anul acesta, chiar și în contextul pandemiei,
anumite proiecte au fost finalizate, iar un
exemplu bun poate fi prima inaugurare de

metrou după 30 de ani. ”În primul rând,
felicitări, și Metrorex, și Ministerului
Transporturilor, Guvernului, care s-a
implicat în mod exemplar în finalizarea
acestei investiții”, a exclamat domnul
președinte Klaus iohannis, la finalul vizitei
pe magistrala M5 ce leagă Drumul Taberei
de rețeaua de metrou.
“În Planul de Relansare economică și
investiții realizat de Guvernul României,
sunt prevăzute investiții în dezvoltarea
Sistemului Național de Transport al gazelor
naturale de peste 11 miliarde de euro.
Investiții extrem de importante au fost
finalizate în acest an, cum sunt de exemplu
gazoductul Ungheni-Chișinău și primul
tronson al conductei de transport a gazului
natural Craiova-Segarcea și tot în 2020
urmărim finalizarea investițiilor unui proiect
extrem de important pentru România, și
anume gazoductul BRUA faza 1”, a declarat

Secretarul de Stat din cadrul SGG, Dl.
petrică lucian rusu. ”Să nu uităm că ne-am
asumat un procent curajos de
30,7% energia regenerabilă. Asta înseamnă
investiții, retehnologizări, înlocuire și
construcție de noi capacități, formarea
resursei umane și, într-o lume
interconectată, digitalizare. În concluzie,
stimularea investițiilor atât în România cât
și la nivel internațional reprezintă o etapă
esențială în remodelarea
politicilor economice”, a adăugat acesta.
Un alt proiect important ce se va derula
într-unul dintre marile orașe ale României,
este construcția unui aeroport în Brașov,
care va fi funcțional din 2021.  Astfel,
Brașovul devine primul județ în care se
construiește un aeroport după 50 de ani.
În ceea ce privește infrastructura de
transport, Guvernul a promis o investiție de
60 de miliarde de Euro și demararea unor
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lucrări ce însumează 3000 de km de
autostrăzi și drumuri expres, 3000 km de
cale ferată și dezvoltarea proiectelor pentru
metroul din București și mai nou din Cluj.
Amintim că pe 4 septembrie a fost deschis
circulației, prin prezența Președintelui și a
Primului Ministru, mini-lotul Biharia-Borș
din Autostrada Transilvania, de la granița cu
Ungaria, iar pe data de 18 septembrie s-a
deschis tronsonul Iernut-Chetani, de 18 km.

Necesar de iNvestiții străiNe
și îN retehNologizarea
comPaNiilor de stat

În ceea ce privește transportul asigurat de
cei doi operatori ai rețelelor naționale de
gaz și electricitate, Secretarul de Stat, Dl.
lucian petrică rusu din cadrul SGG declara
că “Planul de investiții al Transelectrica este
de peste 260 milioane lei în acest an. Pe de
altă parte, printr-un proiect care beneficiază
de o cofinanțare europeană de 27 de
milioane de euro derulează una dintre cele
mai importante investiții, Linia Electrică
Aeriană 400 kV Cernavodă-Stâlpu, care
presupune consolidarea secțiunii
transversale între coasta de vest a Mării
Negre și restul sistemului European. Este o
investiție totală de peste 58 de milioane de
euro, cu termen de finalizare 2022”.
La rândul ei, Compania Transgaz este
responsabilă pentru cele mai importante
șantiere ale României și estimează investiții
de aproape 5 miliarde euro în dezvoltarea
SnT al gazelor naturale și în extinderea și

modernizarea depozitelor de înmagazinare.
De altfel, în Planul de Relansare economică
și investiții realizat de Guvernul României
sunt prevăzute, investiții în dezvoltarea
Sistemului național de Transport al gazelor
naturale de peste 11 miliarde.
O altă companie națională ce va începe un
proces de modernizare este CE Oltenia, care
a trimis la Bruxelles pentru aviz, un plan de
restructurare. Dat fiind faptul că societatea
a beneficiat de un ajutor de salvare în
valoare de 1,2 miliarde de lei, pe care nu l-a
putut rambursa în termen de șase luni, CE
Oltenia a fost nevoită să transmită Comisiei
Europene un plan de restructurare. „În
acest context, soluția viabilă, singură luată

în calcul de conducerea companiei și de
către Guvern, o reprezintă continuarea
activității și, implicit, înaintarea unui plan de
restructurare care include un plan de
decarbonare ce necesită investiții
semnificative în următorii ani”, au declarat
reprezentanții Complexului Energetic
oltenia.
Un subiect fierbinte este proiectul de
dezvoltare a perimetrului Midia, din Marea
neagră, derulat de fondul de investiții
American Carlyle, prin Black Sea Oil & Gas.
Aici mediul de afaceri așteaptă că Legea
Offshore să fie modificată pentru a asigura
predictibilitate și stimularea investiților într-
un sector cu interese strategice pentru
România. Menționăm că zăcămintele de gaz
ale perimetrului au un potențial estimat
între 10 și 20 miliarde de metri cubi.

PreviziuNi buNe PeNtru
iNfrastructură

nevoia majoră de investiții în dezvoltarea
infrastructurii în toate sectoarele persistă
de 30 de ani iar oportunitatea creată de
potențialul accesării celor 80 de miliarde
Euro este un tren pe care nu ne mai putem
permite să-l pierdem.
Proiectele de infrastructură finalizate în
acest an demonstrează că se poate iar
tendința trebuie să continue în ritm
accelerat pentru că dezvoltarea României
este strâns legată de acest deziderat.

Autor: ioana Stâlpeanu 
Sursa: www.himpa.ro
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investitorii găsesc în Nai romania 
un partener pe care se pot baza
Interviu cu Ioan Andrei Botiș, 
Fondator, Appraisal & Valuation și Managing Partner, NAI Romania

Ați fondat compania de consultanţă
imobiliară Appraisal & Valuation acum
10 ani. Vă axați pe servicii de evaluare,
property management, consultanță şi
monitorizări ale proiectelor imobiliare.
Cum a modificat tehnologia modul de
lucru al evaluatorilor români? 

Tehnologia modernă este un “must have” 
al tuturor antreprenorilor, nu numai al
evaluatorilor, dar nu vorbim aici numai de
folosirea inteligentă a instrumentelor
pentru uşurarea muncii şi precizia
rezultatelor, ci şi de accesul la informaţii
care ajută, dar poate crea şi confuzie în
rândul investitorilor. De aceea, este nevoie
de o interpretare a datelor, de studii de
piaţă care să susţină înclinarea balanţei
pentru o decizie sau alta.
Rolul nostru este de a ajuta investitorii să
înţeleagă toate riscurile la care se expun,
toate beneficiile şi costurile reale ale
investiţiilor sau altfel spus, să facă diferenţa
între oportunităţile extraordinare şi
greşelile catastrofale.
Tehnologia influențeaza foarte mult
activitatea zilnică însă interpretarea
rezultatelor se poate face numai de către
evaluatori. Tehnologia nu este totul, este
doar o punte către rezultat.

Care sunt sectoarele (bancar, industrial,
sectorul imobiliar, evaluarea în vederea
impozitării, afaceri - pentru M&A,
investiții etc.) cu cel mai mare potențial
de creștere pentru evaluatori, ținând
cont de experiența statelor dezvoltate?

România are propriul său ritm de
dezvoltare, iar necunoaşterea
particularităţilor pieţei româneşti poate
produce costuri neprevăzute pe termen
lung. Deţinem know-how important furnizat

l Număr pilot
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de nAI Global, compania mamă cu
sediul în new York, dar strategiile
noastre sunt întotdeauna adaptate
la spaţiul mioritic.
Investitorul român are un profil
diferit față de cel american sau
european, prin urmare tendinţele la
nivel mondial au un uşor delay la noi.
Românii înţeleg ce li se întâmplă, dar
acţionează târziu, au nevoie de mai
multe dovezi şi pe cât posibil de
diminuarea sau chiar eliminarea
riscurilor. Avem mai puţin tineri
investitori la bursă decât oricare altă
ţară din Uniunea Europeană şi nu
neapărat din lipsa curajului specific
vârstei, ci mai degrabă din lipsa
educaţiei financiare.
Cred că cel mai mare potențial de
creștere va fi în segmentul de
investiții. România este o țară cu
mare potențial și cu multe investiții
de făcut… din subteran și până la
cer. Investitorul român de abia a
reușit să scoată capul din noroi,
adică este de abia la început. Avem
nenumărate exemple de
antreprenori români de success pe

plan local, național și internațional.
România nu a dus-o niciodată atât
de bine din acest punct de vedere.
Iar pentru deciziile corecte,
investitorii au mare nevoie de know-
howul și analiza evaluatorului.

Cum vă motivați echipa? 
Pe ce abilități puneți accent
atunci când luați în considerare
recrutarea de noi colaboratori?

Pentru noi fiecare persoană din
echipă este privită ca un partener de
încredere.
Toate abilităţile înşiruite gratuit într-
un Cv stufos devin inutile în
confruntarea cu realitatea, cu piaţa,
care este deseori neiertătoare cu
angajaţii fără experienţă. De aceea,
pregătim temeinic oamenii înainte de
a pleca pe teren, aceştia deţinând
răspunsurile potrivite la toate
obiecţiile şi temerile clienţilor.
vânzarea şi negocierea sunt cele mai
importante aptitudini la care ţinem,
iar acest lucru poate fi testat imediat
fără luni de practică inutilă. Aceste

aptitudini cheie se consolidează în
timp, încrederea în sine, entuziasmul
şi mindset-ul sănătos jucând roluri
cheie.
Încrederea în sine vine ca o
consecinţă a rezolvării de probleme
dificile, iar evaluatorii nu duc lipsă
de acestea. Pe teren, nu există două
situaţii identice, adaptarea imediată
fiind un factor determinant pentru
succes.

Pentru a nu plăti cote de impozite
majorate societățile trebuie 
să își reevalueze clădirile pentru
stabilirea impozitelor, conform
prevederilor Codului Fiscal.
Reevaluarea aceasta este
necesară din 3 în 3 ani. Din
semnalele pe care le aveți câte
firme (în procente) au realizat
acest lucru?

Evaluarea clădirilor pentru stabilirea
valorii impozabile este obligatorie
pentru toți contribuabilii, iar până
acum nu am întâlnit pe nimeni care
să nu se conformeze.

Pledăm pentru
portofolii 
de investiţii
diversificate care
să includă atât
investiţii la bursă,
în afaceri
profitabile, cât şi 
în imobiliare
localizate în zone
cheie ale oraşelor,
titluri de stat 
şi chiar metale
preţioase.

România
reprezintă un
punct de mare
interes pentru
investitorii străini.
Terenurile au încă
preţuri accesibile,
construcţiile de
locuinţe sunt în
plină expansiune,
dar toate acestea
nu valorează nimic
fără studiile de
piaţă care să
prezinte riscurile,
trend-urile,
adevăratele
oportunităţi sau
chiar amenintările
reale din piaţă.
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Evaluarea pentru impozitare a clădirilor se
realizează pentru clădiri nerezidențiale
deținute de persoanele fizice sau juridice,
precum și a clădirilor rezidențiale deținute
de persoanele juridice. În aplicarea
metodologiei evaluatorii utilizează
standardul de evaluare GEv 500.

Antreprenorii din România încep să
realizeze că valoarea afacerii lor nu este
generată doar de activele fixe de tipul
clădirilor și echipamentelor tehnologice,
ci și de activele intangibile existente în
acea afacere, cum sunt mărcile
înregistrate, patentele, brevetele,
sistemele informatice sau forța de
muncă, active care pot fi evaluate
individual sau în urma evaluării întregii
afaceri. Cât de utilă este o evaluarea de
business pentru antreprenori?

O evaluare a afacerii demască imediat orice
amenințare reală externă sau internă, astfel
încât pot fi luate decizii în timp util.
Antreprenorii care vor să-şi ducă afacerea la
nivelul următor au nevoie să afle cu
exactitate unde anume se află acum.
Altfel, spus, antreprenorii pot afla acum
adevărul despre firma lor. Dacă ştiu
adevărul, îl pot gestiona. 

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor
Autorizaţi din România (ANEVAR) 
este o organizație extrem de solidă, 
care a evoluat foarte mult. 
Cum apreciați nivelul de competiție
existent astăzi în rândul evaluatorilor
autorizați?

Certificarea unui evaluator este obligatorie,
dar nu şi suficientă. E nevoie de aptitudini
suplimentare care să ajute evaluatorul în
demersul acestuia de a înţelege în
profunzime nevoile clienţilor şi de a
răspunde prompt cererilor.
Oraşele în care sunt prezente filialele
noastre, respectiv Bucureşti, Cluj, Iaşi,
Timişoara, Braşov şi Constanţa, prezintă un
nivel strâns al competiţiei în rândul
evaluatorilor autorizaţi, însă alegerea îi
revine întotdeauna clientului final care a
apreciat la noi flexibilitatea, viteza de lucru,
acurateţea informaţiilor, dar mai ales
livrarea raportului de evaluare în timpul
promis.

Sunteți membru al Royal Institution of
Chartered Surveyors (Institutul Regal al
Evaluatorilor Acreditați) din Marea
Britanie, înființat în 1868. În cât timp
credeți că vom reuși să devenim o piață
matură, în acest domeniu, similară cu
cele din statele foarte dezvoltate?

Promovarea la statutul de Piaţă Emergentă
Secundară este un pas important pentru
dezoltarea economică a României şi va
atrage noi investiţii în ţara noastră.
Companiile româneşti listate la Bursa de
valori Bucureşti se bucură deja de un succes
real în rândul tinerilor investitori. 
Ceea ce lipseşte românilor este acea
educaţie financiară solidă. Investim puţin,
timid şi fără o înţelegere profundă a pieţei
mondiale de capital.
Pledăm pentru portofolii de investiţii
diversificate care să includă atât investiţii la
bursă, în afaceri profitabile, cât şi în
imobiliare localizate în zone cheie ale
oraşelor, titluri de stat şi chiar metale
preţioase.
Baza noastră de date este reîmprospătată
periodic, constant, atât cu afacerile
profitabile cât şi cu proprietăţi imobiliare în
care se poate investi imediat. Astfel, în
momentul în care apare o oportunitate de
investiţii de neratat, clienţii noştri sunt
primii care află, accesul la informaţie fiind
securizat şi gratuit pentru toţi clienţii noştri.

Prima jumătate a acestui an s-a încheiat
cu investiții imobiliare în valoare totală
de 408 milioane de euro în România, cu
aproximativ 18% peste nivelul din primul
semestru al anului 2019. Tranzacțiile în
segmentul birourilor au reprezentat
aproape 86% din volum. Cum percepeți
sprĳinul autorităților locale și centrale
care ar trebui să se implice mai mult
pentru crearea unei infrastructuri
moderne de transport, care să stimuleze
construirea de noi spații de birouri?

Printre factorii care influenţează în mod
direct calitatea vieţii, se numără într-adevăr
şi infrastructura care din păcate la noi, este
un subiect aflat mereu pe lista intereselor
naţionale, dar fără o rezolvare concretă.
Economia se îmbină câteodată nefericit cu
politica, iar cetăţeanul care ar trebui să fie
beneficiarul acestei fuziuni, are de suferit.

Cum vedeți interesul companiilor pentru
spațiile de birouri, în contextul în care
telemunca a explodat?

În perioada imediat următoare, va există un
trend ascendent al muncii de-acasă, prin
urmare, spaţiile de birouri nu vor reprezinta
un interes major al investitorilor imobiliari.
În schimb, casa, locuinţa, adăpostul capătă
acum o importanţă majoră în viaţă
oamenilor, îndeplinind şi acest rol de „home
office” deloc de neglijat.
Compartimentarea apartamentelor ţine
acum seama mai mult decât oricând de
spaţiul special dedicat biroului, existând o
creştere semnificativă a cererilor pentru
apartamentele cu 3 sau chiar 4 camere.

Sunteți partenerul local al reţelei
americane NAI Global, companie
prezentă în 55 de ţări, printr-o reţea 
de 350 de birouri. Care sunt avantajele
colaborării cu un asemenea colos?

Desigur, parteneriatul ne onorează, dar ne
şi obligă în acelaşi timp. nAI Global este un
furnizor de informaţii preţioase pentru
clienţii noştri. Suntem beneficiari ai unor
studii de piaţă ce cântaresc greu în deciziile
clienţilor noştri care doresc să investească
pe piaţa românească.

Ați evidențiat faptul că în țara noastră 
nu sunt şcoli / facultăți specializate 
în imobiliare. Unde vedeți mai utile
aceste noi specializări, în cadrul ASE?
Cine ar putea fi profesori?

Românii se aproprie mai degrabă de profilul
investitorului clasic în imobiliare şi spre
deosebire de jucătorul clasic al burselor
internaţionale unde totul e virtual, vor să
palpeze proprietatea, s-o vizualizeze, vor
concretul şi nu abstractul unor cifre afişate
pe un grafic care fluctuează zilnic.
Educaţia joacă aici un rol important şi atât
timp cât şcoala românească nu dispune de
informaţii cu adevărat valoroase aplicabile
imediat, tănârului investitor nu-i rămâne
decât varianta educaţiei personale cu
ajutorul unor cursuri specializate.
Celor care vor să aprofundeze aceste
noţiuni, ASE-ul este într-adevăr o opţiune.
Avem nevoie de profesori cu viziune, activi,
care să organizeze cursuri avansate şi
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seminarii ţinând de cele mai noi
tendinţe la nivel mondial. 

Intenționați să atrageți companii
internaţionale noi pe piaţa locală,
inclusiv în industrie şi agricultură.
Care ar fi punctele forte ale
României în atragerea de noi
investitori?

România reprezintă un punct de
mare interes pentru investitorii
străini. Terenurile au încă preţuri
accesibile, construcţiile de locuinţe
sunt în plină expansiune, dar toate
acestea nu valorează nimic fără
studiile de piaţă care să prezinte

riscurile, trend-urile, adevăratele
oportunităţi sau chiar amenintările
reale din piaţă.
De aceea, investitorii străini găsesc
în nAI Romania un partener pe care
se pot baza, un partener care
furnizează informaţii cheie, de
negăsit în altă parte.

Unde vă vedeți peste 5 ani, 
ca dimensiune a business-ului,
anvergura clienților și
poziționarea în piață?

nAI Romania se dezvoltă constant şi
sigur, planul nostru incluzând
parteneriate strategice cu evaluatori

din toate oraşele ţării, astfel încât
să putem răspunde rapid cererilor
de pe întreg teritoriu.
Evaluăm în mod frecvent ferme
agricole şi hale industriale care
după cum bine ştiti, sunt
poziţionate în afara oraşelor, la
distanţe apreciabile faţă de
birourile noastre. Datorită
prezenţei noastre la nivel național
şi a nivelului ridicat de
profesionalism al evaluatorilor
noştri, localizarea fermelor sau a
halelor nu reprezintă un
impediment pentru noi, chiar
suntem recomandaţi pentru astfel
de evaluări, oriunde în România.

Sunteți și Preşedinte al
Consiliului Român pentru 
Clădiri Verzi (ROGBC), o asociaţie
non-profit ce promovează
responsabilitatea faţă de mediu
şi eficienţa energetică pe durata
ciclului de viaţă a unei clădiri (de
la faza de design, construcţie
până la operare şi descontruire).
Cum percepeți acest proces, 
al construcțiilor ecologice /
prietenoase cu mediul?

Green Homes sau Clădirile verzi, un
concept relativ nou în sectorul
construcţiilor, dar cu impact
mediatic imediat în ţările dezvoltate,
începe să ia amploare şi la noi.
Ce anume presupune o Clădire
verde? În primul rând, construirea
cu mare grijă faţă de mediul
înconjurător. Aici există norme
întregi de respectare a unor
proceduri foarte stricte, verificate
mai apoi de experţii care acordă
certificarea.
Urmează eficienţa energetică,
amplasamentul, folosirea unor
materiale sustenabile, samd.
nu poţi denumi o construcţie
Clădire verde pur si simplu. În
România orice construcţie care
aspiră la privilegiul de fi numită
Clădire verde, trebuie certificată de
Romania Green Building Council
care este un organism independent
cu drepturi depline în acest sens.

Avem nenumărate
exemple de antre -
prenori români de
success pe plan
local, național și
internațional.
România nu a dus-o
niciodată atât de
bine din acest punct
de vedere. Iar
pentru deciziile
corecte, investitorii
au mare nevoie de
know-howul și
analiza
evaluatorului.
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doar 13% dintre cele 9,1 milioane
de locuinţe din românia au fost
construite în ultimii 30 de ani
În România au fost construite în perioada 1990 – 2019 aproximativ 1,22 milioane de locuințe noi,
reprezentând doar 13,4% din stocul total de locuințe calculat de Institutul Național de
Statistică, astfel că stocul rezidențial este alcătuit preponderent din apartamente construite 
în regimul comunist, având, în cele mai multe cazuri, un grad redus de confort, potrivit unei
analize a companiei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

uNde s-a coNstruit 
cel mai mult și cel mai PuțiN,
duPă 1990

În doar trei județe ponderea locuințelor
construite în ultimii 30 de ani depășește
pragul de 20% - Constanța (22,1%), Cluj
(22%) și Suceava (21,4%), la polul opus
situându-se județele Teleorman (5,6%),
Hunedoara (5,6%) și Caraș-Severin (4,1%),
unde stocul rezidențial este dominat într-o
proporție covârșitoare de locuințe
construite în urmă cu peste 30 de ani.
La nivel regiunii București – Ilfov, ponderea
locuințelor construite în perioada 1990 –
2019 este de 16,8%, cu o diferență
semnificativă între Capitală (10,3%) și
județul Ilfov (46,1%), situație ce ilustrează
un apetit ridicat pentru extinderea orașului
în localități limitrofe, precum Popești
Leordeni, Chiajna, Bragadiru sau voluntari.
În cifre absolute, atât în București, cât și în
județul Ilfov, au fost construite câte 90.000
de locuințe de-a lungul ultimilor 30 de ani.

După București și Ilfov, cele mai mari piețe
rezidențiale de-a lungul ultimilor 30 de ani
au fost Cluj (77.074 de locuințe noi),
Constanța (66.645 unități), Iași (59.948),
Suceava (58.557) și Timiș (48.714).
Stocul locativ este dominat de
apartamentele vechi
„În ciuda dezvoltării susținute din ultimii 4-

5 ani, piața rezidențială din România
rămâne sub-dezvoltată, stocul locativ fiind
în continuare dominat de apartamentele
vechi, care în cea mai mare parte au
suprafețe mici, un deficit de locuri de
parcare și o calitate scăzută a construcției
pe zona de instalații și spații comune. În
zonele cu o evoluție economică mai bună,
precum București, Cluj, Iași, Constanța,
Timiș sau Sibiu, ponderea locuințelor noi
este peste media națională, dar și în aceste
județe încă este loc suficient de dezvoltare,
în vederea îmbunătățirii condițiilor de trăi.
În plus, și alte județe, precum Bihor, Dolj sau
Prahova, prezintă indicatori demografici și
macroeconomici pozitivi și un deficit de
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locuințe noi, astfel că au un potențial bun de
dezvoltare rezidențială.”, a subliniat
mihaela pană, partner residential agency,
Cushman & Wakefield Echinox.

Cushman & Wakefield Echinox este o
companie de consultanţă imobiliară de top
pe piaţa locală, ce activează ȋn toate
segmentele pieţei imobiliare şi afiliatul
exclusiv al Cushman & Wakefield în
România, deținut și operat independent.
Echipa de peste 60 de profesioniști și
colaboratori oferă o gamă completă de
servicii investitorilor, dezvoltatorilor,
proprietarilor și chiriașilor. Pentru mai
multe informații, vizitați site-ul companiei
www.cwechinox.com

Cushman & Wakefield, unul dintre liderii
globali în domeniul serviciilor imobiliare
comerciale, cu 53.000 de angajați în peste
60 de țări, ajută chiriașii, proprietarii și
investitorii în optimizarea valorii activelor.

Cu venituri de 8,8 miliarde de euro,
serviciile principale ale companiei sunt:
consultanță în gestionarea activelor şi
investițiilor, piețe de capital, închirieri,

administrarea proprietăților, reprezentarea
chiriașilor, servicii de proiect și evaluare.
Pentru mai multe informații, vizitați site-ul
companiei www.cushmanwakefield.com

CElE mai aCtivE piEțE rEziDENțialE DiN româNia, 
îN fuNCțiE DE livrărilE rEalizatE îN pErioaDa 1990 - 2019

Judeţ locuinţe finalizate
1990 – 2019

Stoc de locuinţe 
(final de 2019)

pondere locuinţe noi
(1990 – 2019) in total

Bucureşti 90.294 875.248 10,30%

Ilfov 89.834 194.674 46,10%

Cluj 77.074 350.350 22,00%

Constanţa 66.645 301.292 22,10%

Iaşi 59.948 331.203 18,10%

Suceava 58.557 273.199 21,40%

Timiş 48.714 308.592 15,80%

Argeş 43.719 283.101 15,40%

Prahova 39.147 329.330 11,90%

Bacău 37.712 284.003 13,30%

Braşov 35.671 256.319 13,90%

Sursa: Cushman & Wakefield Echinox, pe baza datelor Institutului Național de Statistică

PoNderea locuiNțelor
coNstruite îN Perioada

1990 – 2019 îN stocul
total de locuiNțe –

harta Pe județe
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cine au fost premianții 
galei club antreprenor
Club Antreprenor a organizat marți, 29 septembrie 2020, la Hotelul Marshal Garden 
din Capitală, prima ediție a Galei Club Antreprenor. 

Partenerii evenimentului prezentat de
actorul Flaviu Crișan au fost
nuclearelectrica, PGC Security Expert, nAI
Romania, Dichis Shop, Constantin nautics,
Lara Sweets, Editura Integral, Schlumberger,
Happy Forever By Andreea și Eros Beauty
Lounge.
Cu această ocazie a fost lansată prima ediție
a publicației Club Antreprenor – revistă de

educație, cultură și acțiune antreprenorială.
Evenimentul a debutat cu o serie de mesaje
din partea autorităților, a asociațiilor
patronale și a antreprenorilor.
Au vorbit liviu rogojinaru, Secretar de Stat,
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului
de Afaceri, Nicoleta munteanu,
vicepreședinte COnAF - Confederația
națională pentru Antreprenoriat Feminin,

Neculai mihai, Managing Partner, FAn
Courier, ioan andrei Botiș, Fondator,
Appraisal & valuation și Managing Partner,
nAI Romania și Nicolae molnar, Fondator și
Administrator, PGC Security Expert. 
Concluzia acestor mesaje a fost că mediul
de afaceri și autoritățile locale și centrale
trebuie să colaboreze mai strâns, să fie într-
un parteneriat permanent.

Nicolae molnar, 
Fondator și Administrator, PGC SECURITY EXPERT 

adrian Dragomir, 
Fondator Termene.ro & The Story Tailors
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Camelia Spătaru, Fondator al evenimentelor jumptosmart.ro 
și co-fondator SMARTiCITY

premiul pentru promovarea Smart City în românia

ioana marinescu, Fondator Plush Bio
premiul pentru excelență în fabricarea parfumurilor 

și a produselor cosmetic

alina ledon, Fondator Ledons Service Company și
www.decorpentrucopii.ro

premiul pentru excelență în realizarea mobilei pentru copii

adrian Cadar, Fondator și CEO, Bio Holistic SRL
premiul pentru excelență în distribuția de produse bio

Nicolae molnar, Fondator și Administrator, PGC SECURITY EXPERT 
premiul pentru excelență în managementul de securitate

Cristina Chiriac, Președinte COnAF - 
Confederația națională pentru Antreprenoriat Feminin

premiul pentru contribuția la dezvoltarea antreprenorilor români

adrian Dragomir, Fondator Termene.ro & The Story Tailors
premiul pentru contribuția la informarea eficientă 

a antreprenorilor

impetum Group
„premiul de excelență pentru CoNfiDEX, un proiect de anvergură

națională care redă încrederea antreprenorilor în economie”.

Dragoș petrescu, Președinte City Grill Group
premiul pentru excelență în HoreCa și pentru revalorizarea

patrimoniului istoric al Bucureștiului

felix pătrășcanu, adrian mihai și Neculai mihai, 
Fondatori și proprietari, FAn Courier 

premiul pentru excelență în antreprenoriat 

alexandru lăpuşan, CEO şi co-fondator Zitec
premiul pentru contribuția la digitalizarea partenerilor de afaceri,

prin produsele mirro și regista

ioan andrei Botiș, Fondator, Appraisal & valuation 
și Managing Partner, nAI Romania

premiul pentru excelență în evaluare și în consultanță imobiliară

Cristina Cornaci, Fondator Avestis International SRL
premiul pentru excelență în recuperarea bunurilor și a creanțelor

Dana viișoreanu, Manager, Institutul Sânului
premiul pentru realizarea unui centru medical performant de

diagnostic și tratament al patologiei mamare

oana tănăsică, Avocat Titular, Cabinet Avocat TĂnĂSICĂ OAnA
premiul pentru calitatea serviciilor juridice oferite antreprenorilor

Cristina trelea, Avocat Coordonator, Trelea și Asociații 
premiul pentru servicii integrate de consultanță de afaceri pentru

antreprenori și companiile lor

marina oprea, Managing Partner, SAvvY
premiul pentru servicii integrate de consultanță de afaceri 

pentru antreprenori și companiile lor

alina Cobuz, Fondator și Managing Partner, Cobuz și Asociații
premiul pentru Excelență în arbitraj Comercial internațional

mircea Căpățînă, Fondator, SmartBill
premiul pentru tenacitate și eficiență pe piața 

de software financiar-contabil

anca vlad, Fondator, Grupul Fildas-Catena
premiul de excelență în management  

(Premiul a fost ridicat de doamna Alina Marinescu, 
Director General)

PremiaNții

andreea Cionca-anghelof, 
Managing Director și Cofondator Impetum Group

Neculai mihai 
Fondator și proprietar, FAn Courier 
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alexandru lăpuşan, 
CEO şi co-fondator Zitec

ioan andrei Botiș, Fondator, Appraisal & valuation 
și Managing Partner, nAI Romania

Cristina Cornaci, 
Fondator Avestis International SRL

Dana viișoreanu, 
Manager, Institutul Sânului

oana tănăsică, 
Avocat Titular, Cabinet Avocat TĂnĂSICĂ OAnA

Cristina trelea, 
Avocat Coordonator, Trelea și Asociații 

mircea Căpățînă, 
Fondator, SmartBill

alina marinescu, 
Director General, Grupul Fildas-Catena
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abonament la 
clubantreprenor.ro

Anul 2021

vă propunem un abonament integrat,
pentru anul 2021, care va conține
următoarele:

Abonament la Club Antreprenor în
format pdf, 16 pagini + 3 Coperți, care
va avea două apariții pe lună (24 de
ediții). Abonații vor avea un articol / un
interviu într-una din ediții, la alegere.
Abonații vor avea o invitație gratuită la
unul dintre evenimentele organizate de
clubantreprenor.ro în anul 2021.
Abonații vor primi și revista Club
Antreprenor (print), care are o apariție

trimestrială (februarie, mai, septembrie
și decembrie).

Club Antreprenor în format pdf va fi
distribuit gratuit la aproximativ 50.000
de adrese de mail, astfel:
l proprietarii și managerii companiilor

cu capital românesc și multinațional,
la nivel național (top 5.000 pe fiecare
județ și top 10.000 în București) din
următoarele sectoare – industrie,
energie, construcții, servicii, retail,
IT&C, agricultură, transporturi,
turism;

l profesii liberale (avocați, notari,
practicieni în insolvență, executori
judecătorești, consultanți fiscali,
auditori, evaluatori, contabili,
arhitecți, medici, etc.);

l camerele de comerț și industrie
județene, camerele de comerț
bilaterale, asociații profesionale,
federații și confederații patronale,
ambasade;

l instituții locale și centrale (ministere,
agenții de stat, autorități de
reglementare, consilii județene,
prefecturi, primării, servicii publice
deconcentrate);

l licee și universități;
l instituții financiar-bancare, firme de

asigurări, societăți de leasing, fonduri
de pensii;

l alte entități economice (firme de
intermediere de valori mobiliare, firme
de asset management, companii de
consultanță –fonduri europene, HR,
GDPR, etc.);

l mass-media și agenții de PR.

În perioada 15 octombrie – 30 decembrie
2020 avem o ofertă specială, prețul
abonamentului fiind de 500 de lei.

Detalii la
mircea fica, Senior Editor

Email: mircea.fica@clubantreprenor.ro 
Telefon: 0732.903.216

NUMĂR PILOT

"ACTION 
IS POWER"

INTERVIUL EDI�IEI

Pagina 4

Site-ul clubantreprenor.ro își propune să contribuie la dezvoltarea unei culturi a antreprenoriatului în țara noastră, 
cultură bazată pe inovație, viziune, tenacitate, gândire pozitivă, educație financiară, educație juridică și educație civică.
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antreprenor 
în vremea pandemiei
De-a lungul timpului, am fost martorii unor schimbări majore, sistemul economic suferind
modificări ca urmare a ascensiunii și dezvoltării societății, a industriei si tehnologiei, aducând
cu sine pe piața comercială, produse și servicii tangibile și intangibile care să satisfacă nevoile
indivizilor ce compun mediul social.

Dinamismul, amploarea și fluctuația
sistemului economic și social, sunt factori ce
impactează în mod direct mediul de afaceri
din România și din lume, în general,
impunându-se, pentru supraviețuire,
necesitatea de adaptare și modelare în
raport cu schimbările ce apar la nivel de
societate. În acest context, fiecare manager
al unui business se află în postura de a
adopta soluțiile potrivite pentru a asigura
longevitatea și productivitatea afacerii sale
și de a se adapta în permanență la evoluțiile
care au loc pe piața pe care acționează.

În lumina schimbărilor majore pe care le-a
produs situația pandemică cu care ne-a
întâmpinat anul 2020, mediul afacerilor a
fost zdruncinat de consecințele apariției
acestei situații întrucât, foarte mulți
manageri și directori ai societăților
comerciale, finanțatoare ori prestatoare de
servicii diverse s-au confruntat cu
impedimente care au distorsionat cursul
firesc al business-ului aflat sub cârmuirea
lor.
Încă din cele mai îndepărtate origini, noi, ca
indivizi ce compunem o societate, am fost

îndoctrinați, într-un sens pozitiv al
interpretării, să învățăm unii de la ceilalți.
Astfel, pe principiul exemplului general, dar
și al celui individual, ne educăm să
identificăm oportunități chiar și în situații
critice, privind partea bună a lucrurilor.
AvESTIS InTERnATIOnAL este o societate
care a învățat o lecție importantă în anul
2020 și care este pregătită să o
împărtășească și celorlalți protagoniști ai
universului antreprenorial, deoarece este
dovada clară a adaptabilității și a introiecției
celor mai potrivite soluții nu doar pentru

Articol de Cristina Cornaci, Director General, Avestis International și iulia alexandra iftimie, Consilier juridic, Avestis International

Cristina Cornaci, Director General, Avestis International
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supraviețuire, ci pentru însăși prosperitatea
activității desfășurate.
Suntem o companie al cărui specific rezidă
în activitatea de recuperare a bunurilor și a
creanțelor. Liantul pe baza căruia
funcționăm și care constituie o constantă
primordială este reprezentat de relațiile
interumane, interacțiunea și comunicarea
directă atât între noi ca echipă, cât și cu
debitorii, clienții ori toate terțele persoane
implicate activ sau pasiv în activitatea pe
care o întreprindem.
Situația pandemică s-a dovedit a fi un factor
negativ din multe puncte de vedere, însă
noi am ales să privim partea plină a
paharului în vremuri de pandemie și am
constatat că de pe urma acestei împrejurări
ne-am îndestulat cu beneficii și am observat
lucruri pe care în circumstanțe normale nu
le-am fi observat.
Ca oameni, simțim și ne dovedim prin fapte
că suntem mai buni, iar ca profesioniști
suntem mai eficienți, mai inovativi, mai
responsabili și nu în ultimul rând, mai
vigilenți.
Iată de ce suntem mai buni. Pentru că
prudența și grija noastră sparge barierele
propriei ființe și se îndreaptă către fiecare
om din jur, fiind guvernați de instinctul de a
ne autoproteja și de a-i proteja pe alții.
Distanțarea socială impusă de circumstanțe
a relevat și a intensificat spiritul de echipă,
din dorința de a ne susține reciproc, de a ne
oferi sprijin, înțelegere și de a identifica
împreună calea potrivită în rezolvarea
problemelor. Am devenit mai empatici, mai
păsători și mai atenți la nevoile celor din
jur, atât în cadrul echipei noastre, cât și în
raport cu clienții și debitorii, soluționând
impedimentele astfel încât ele să nu se facă
simțite.

mai eficieNți, mai iNovativi 
și mai resPoNsabili

Iată de ce suntem mai eficienți, mai
inovativi și mai responsabili. Pentru că am
îmbrățișat digitalizarea care poate, în opinia
unor persoane, reprezintă un element de
deconectare de la realitate și palpabilitate.
noi am găsit-o aducătoare de beneficii,
pentru că ne-a oferit ocazia să comunicăm
eficient și rapid, când împrejurările generate
de starea pandemică îngrădeau acest
privilegiu. Am constatat că se poate și altfel,

iar lucrurile funcționează în pofida
restricțiilor și schimbărilor de la nivelul
societății. ne-am responsabilizat și am oferit
o atenție mai profundă în desfășurarea
activității, găsind oportunitate în fiecare
factor care aparent nu părea a oferi una. 

multe societăți 
s-au reProfilat

Din analizele noastre asupra propriului
obiect de activitate, cât și asupra celorlalte
business-uri, am concluzionat că
adaptabilitatea la schimbare este destinată
celor mai buni și mai curajoși, celor care
riscă și se lasă ghidați de optimism. Multe
societăți s-au reprofilat, mulți dintre
antreprenori dibuind o modalitate de a oferi
servicii raportată la necesitățile generate de
starea pandemică și oferim aici cu titlu de
exemplu: societățile care confecționează
articole textile și-au canalizat resursele în
confecționarea măștilor tip chirurgical, a
combinezoanelor și a echipamentelor de
protecție, restaurantele care au adoptat
sistemul food-delivery, societățile de
transport care și-au schimbat specificul în cel
de curierat, intensificând și promovând
activitatea internă de livrare la domiciliu,

domeniul IT care a dezvoltat aplicații la
îndemâna oricui pentru a facilita
comercializarea de produse, etc. Am văzut
că antreprenorii au depus eforturi
substanțiale pentru a își continua activitatea,
au riscat poate investind într-o activitate de
oportunitate sau demarând proiecte noi sau
continuând proiecte de suflet.  
Conchidem pe premisa că orice nu ne
doboară, ne face mai puternici, iar
capacitatea de a sustrage un sâmbure de
pozitivism și de a-l planta pe un pământ ce
aparent se arată neroditor, este o calitate
pe care nu mulți o au, iar cei care o dețin
sunt predestinați succesului și prosperității.
AvESTIS este definiția prosperității și
îmbrățișează schimbările așa cum sunt ele
oferite de societate sau independent de
voința acesteia, și îndemnăm toți
antreprenorii să închidă ochii pentru o
secundă și să se gândească la motivul
pentru care au ales să fie antreprenori. Doar
așa vor găsi în interiorul lor dorința și
puterea de a merge mai departe, de a tinde
către apogeul profesional și de a identifica
soluții să combată orice factor care ar
amenința dezvoltarea propriului business. 
Gândirea pozitivă este cheia! 
Work smart, not hard!  

iulia alexandra iftimie, Consilier juridic, Avestis International
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evenimentele club antreprenor

În următoarea perioadă vom organiza conferințe 
axate pe următoarele domenii:

l reindustrializare
l finanțarea companiilor

l achiziții publice
l recuperarea bunurilor și a creanțelor

l Energie

l Concurență
l lobby și advocacy

l Hr
l private Equity

l GDpr
l fiscalitate

clubantreprenor.ro

Urmărește site-ul nostru și pagina noastră de facebook pentru a afla ce evenimente organizăm.

Corneliu Bodea, Președinte, Centrul Român al Energiei 
(Relansarea investițiilor în sectorul energetic - 08.10.2020)

lászló Borbély, coordonatorul Departamentului 
pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României 

(Forumul Economiei Circulare, 24.09.2020)

Gala Club antreprenor, Ediția I, 29 septembrie 2020

Cătălin Chirca, Expert STS  
(Criminalitatea cibernetică în perioada 

digitalizării economiei - 01.10.2020)





Str. Viitorului, nr. 110, et. 4 
București, Sector 2, Cod Poștal: 020607

www.avestis.ro 

Tel/fax: 021.210.02.77

office@avestis.ro 

DOMENII DE ACTIVITATE:

  Recuperare bunuri

  Recuperare creanţe

  Consultanţă și reprezentare juridică

De peste 10 ani societatea noastră se bucură de un real succes pe 

segmentul de recuperare a bunurilor și a creanţelor, fiind întotdeauna 

pregătiţi să le oferim tuturor clienţilor cele mai potrivite soluţii. 

Într-un domeniu atât de antrenant precum cel al recuperărilor, unde 

elementul  juridic are o prezenţă esenţială, era necesară existenţa unei 

entităţi care să întrunească o pluralitate de servicii. 

Tocmai de aceea, prin obiectul de activitate ce stă la baza identităţii 

noastre, reușim să ne pliem pe nevoile clienţilor, indiferent de specificul 

business-ului pe care îl au.


