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InSantier

SANTIERELE SAPTAMANII

Stadiul lucrarilor la ansamblul cu 324 apartamente de pe
strada Aurel Vlaicu


Pe strada Aurel Vlaicu, in municipiul Cluj-Napoca, a inceput
constructia unui ansamblu constituit din 3 imobile cu o
capacitate de 324 de apartamente. In prezent, respectiv in
luna septembrie a acestui an, se lucreaza la zidaria celor 3
imobile cu o suprafata estimata de 20000 mp. Valoarea
investitiei depaseste 30 milioane lei.

Prodeximp va executa lucrarile de modernizare a caminului
cultural


Poza reala santier

In Strimbu, comuna Chiuiesti, judetul Cluj, s-a inceput
modernizarea caminului cultural sub egida finantarii publice
cu o valoare de peste 1 milion lei, lucrari executate de catre
compania Prodeximp. Marimea proiectului este de
dimensiuni medii cu o suprafata de circa 380 mp. Stadiul
lucrarilor la finalul lunii septembrie este inainte de executie.

Incepe organizarea de santier a unui nou ansamblu
rezidential cu 7 etaje


In municipiul Cluj-Napoca, a inceput construirea unui
ansamblu rezidential cu o capacitate de 61 de apartamente
structurate pe 7 etaje. De asemenea ansamblul dispune in
proiect si de o parcare subterana. Valoarea investitiei in
2017 depaseste suma de 16 milioane lei, spatiul alocat
construirii fiind de peste 3000 mp. Stadiul constructiei in
luna septembrie a acestui an este inainte de executie,
beneficiarul asteptand oferte pentru materiale de
constructii.

Randare

PAB Arad a executat lucrarile de constructii la noul Dedeman
din Turda
0
 Lucrarile
de executie pentru construirea noului ansamblu

de retail Dedeman in Turda, au ajuns la final. Magazinul
deschizandu-si portile la data de 27.09. Valoarea investitiei
a fost pentru acest proiect de peste 13 milioane lei cu o
suprafata de constructie de peste 11000 mp. Antreprenorul
care a executat lucrarile de constructie este reprezentat de
compania PAB Romania.

Poza reala santier

Au inceput lucrarile la o pensiune in Marisel


In comuna Marisel, judetul Cluj, au inceput lucrarile de
construire a unei agropensiuni turistice , cu o valoare de
peste 300000 lei pe o suprafata de 265 mp. Finantarea
proiectului este publica. Beneficiarul este interesat de
oferte pentru toata gama de materiale de constructie, cu
exceptia celor necesare in construirea unei fundatii.

Demararea constructiei unui ansamblu rezidential pe strada
Anton Pann


Pe strada Anton Pann, in Cluj-Napoca, a inceput constructia
unui ansamblu structurat pe 6 etaje. In prezent, proiectul
se afla in stadiul de constructie. Valoarea investitiei este de
peste 5 milioane lei, cu o suprafata de 3000 mp. Materialele
nu au fost achizitionate in totalitate.
Randare

REVISTA PRESEI PENTRU CLUJ
Clujul deschis investitorilor chinezi


Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Vakar
Istvan a primit vizita reprezentanților Bejing Genomics
Institute (BGI) din China, una dintre cele mai mari companii
de genomică din lume. Vizita a avut un scop
informativ/prospectiv, compania chineză dorind să dezvolte
un hub de cercetare în domeniul bioinformaticii în sud-estul
Europei, Clujul fiind una dintre principalele opțiuni avute în
vedere. Sursa: dobrogeanews.ro

S-a asfaltat drumul principal din Maguri Racatau


Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința locuitorilor din
zonă, a participanților la trafic și a turiștilor că pe drumul
județean DJ 107T, pe raza localităţii Măguri Răcătău, au fost
finalizate lucrările de întreținere constând în așternerea de
covor asfaltic. Sursa: gazetadecluj.ro

Copiii locuitorilor din Manastur vor avea o cresa
moderna


Municipalitatea clujeană intenţionează să aloce peste 12,5
milioane lei, în vederea construirii unei creşe în cartierul
Mănăştur. După ce, în luna iulie, au aprobat Planul
Urbanistic de Detaliu (PUD), privind construirea unei creşe
de cartier şi a spaţiilor administrative aferente, situate pe
strada Grigore Alexandrescu nr.47, consilierii locali sunt
chemaţi vineri să aprobe indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului. Potrivit proiectului, imobilul va avea o suprafaţă
construită de peste 2.150 de metri patraţi, fiind structurat
pe patru nivele – respectiv subsol, parter şi două etaje, unul
dintre acestea fiind retras. Sursa: ziarulfaclia.ro

ANALIZA SI CIFRELE SAPTAMANII
Harta celor 39 de cladiri de birouri in constructie din Cluj-Napoca
In decursul intervalului septembrie
2016-septembrie 2017, in municipiul
Cluj-Napoca s-a demarat constructia a
peste 40 de cladiri de birouri, aflate in
diferite stadii de executie. Locatia
santierelor se poate vedea in graficul
alaturat. Grafic realizat prin facilitatea
radar santiere disponibila abonatilor
raportuldeinvestitii.ro

ANALIZA – Clujul pe locul 3 la cererea de otel beton la nivel national
Peste 81 000 tone de otel beton specificate in ultimele 12 luni in 2667 de proiecte

Compania IBCFOCUS prin acceleratorul de vanzari www.prospec.ro a
scanat peste 2667 de caiete de sarcini de la proiecte monitorizate in
ultimele 12 luni. Analiza efectuata pe baza acetsor date reflecta:


Ariile dominante unde este specificata cererea de otel beton sunt
reprezentate de constructiile sociale si comerciale (39%) si
infrastructura (24%) urmata de lucrari din zona unitatilor de
cazare si baze sportive. Majoritatea proiectelor analizate se
situeaza in stadiul de proiectare (59%) si peste o treime sunt in
executie (39%).



Cele mai multe proiecte in care a fost specificat otel beton in
caietul de sarcini se construiesc in urmatoarele judete:
Cluj: 4%
Iasi: 5%
Bucuresti: 2%
Suceava: 6%
Timis: 2%
Sursa: www.prospec.ro

AMUZAMENT IN SANTIER
De ce nu ajunge betonul la timp in santier?

Dorel si asfaltarile

Securitatea pe santiere
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BOGART CONSTRUCT SRL (Cluj-Napoca)
 Indicatori financiari

 Segmentarea portofoliului de lucrari conform raportuldeinvestitii.ro

 Distributia proiectelor derulate de BOGART CONSTRUCT SRL conform raportuldeinvestitii.ro

