




Învingătorii nu renunță, iar cei care 
renunță nu ajung învingători” 
Aristotel

Într-o lume în care nepăsarea și tendința de a renunța se află la 
tot pasul, noi am ales să continuăm.“În momentele în care 
ne-am simțit mai vulnerabili, ne-am unit forțele și am găsit în 
voi toate motivele pentru a ne ridica și pentru a merge mai 
departe.

Am pășit împreună, am crescut, am devenit o comunitate 
puternică și unită, am construit nu doar case, ci visuri, dar am 
și greșit. Ne asumăm greșelile și avem ca obiectiv îndreptarea 
lor. Acceptăm criticile pentru că doar așa ne vom putea 
autodepăși și pentru că ne pasă de ce credeți. Vocea voastră e 
importantă! Vocea voastră e ascultată! Avem nevoie de voi! Vă 
asigur că vă rămân aproape pentru ca această comunitate să 
înflorească, să capete culoare, să se numească „acasă” și să fie 
un loc mai bun pentru copiii noștri.

Și pentru că suntem o familie, ușa noastră este larg deschisă 
pentru oricine crede că poate clădi visuri alături de noi”.
Fă un pas și hai să transformăm greșelile în succes!



Îndrăznește. Visează. Crede.
Dincolo de locuințe, ne-am propus să le oferim clienților noștri un stil de viață.

Comunitățile ridicate de Maurer Imobiliare în punctele cheie ale României ajung să
arate ca adevărate orașe în interiorul orașelor, locuri ideale pentru familii tinere, oaze

de liniște pentru vârstnici – oferind o atmosferă de unitate și comuniune.



1. Îndrăznește.

2. Visează.

3. Crede.

Alegerea unei locuințe poate părea o sarcină 
dificilă. Dar acum nu mai ești singur! Ai alături de 
tine echipa care a reușit să construiască peste 
4.000 de apartamente, complet adaptate 
dorințelor fiecărui client. Îndrăznește să visezi. 

Visurile sunt pentru oamenii care vor să schimbe 
ceva, care nu se mulțumesc cu șabloane impuse,
sau cu realități date. De aceea, viitoarea ta locuință 
va arăta exact cum îți dorești. Locuințe în stadiu 
de proiect înseamnă locuințe create exact 
pentru tine!

Credința este liantul care face ca visurile să prindă 
viață. Pentru noi, credința a fost fundamentul pe 
care am clădit lumea pe care mii de familii o pot 
numi „acasă”. Alegerea unei locuințe construite de 
Maurer Imobiliare înseamnă credință. 
Credința că putem crea o lume mai bună.



”Nu visa lucruri mărunte căci ele nu vor avea puterea să miște inimile oamenilor.
Lasă ca visurile tale să zboare dincole de cei mai înalți munți.” 

Jojann Wolfgang von Goethe



Noi, Maurer Imobiliare, credem în visuri mărețe și în puterea de a le transforma în realitate.



Respect

Unitate

Viziune

Oamenii care ne-au oferit încrederea lor merită tot ce este 
mai bun, de aceea munca pe care o realizăm în fiecare zi 
este făcută cu simțul răspunderii de către echipe dedicate 
proiectelor noastre.

Fiecare comunitate ridicată de Maurer Imobiliare este 
diferită. Și totuși, mii de oameni, veniți din toate colțurile 
lumii, ajung să numească “acasă” nu doar o locuință, ci 
transpunerea în realitate a unor valori umane pe care au 
sperat să le găsească și în România.

”Împreună scriem viitorul” nu este doar un slogan, este 
modul după care ne gândim strategia pe termen lung, 
pentru că planurile noastre sunt bazate pe o dezvoltare 
sustenabilă și durabilă.



Încă de la început, Maurer Imobiliare a însemnat credință și valori.

În 2006, atunci când primul proiect imobiliar începea să capete contur, în fața noastră se 
deschideau două drumuri: cel al excelenței imobiliare, al posibilității de a schimba harta orașelor 
cheie din România și cel al implicării sociale. Acestea sunt consecințe ale faptului că ne doream 

mai mult decât „altfel de locuințe”. Ne doream un altfel  de „acasă”.

Acum, după mai bine de 12 ani suntem Dezvoltatorul nr. 1 în România. Mai presus de atât, am 
reușit, împreună cu miile de oameni care s-au alăturat cauzei noastre, să arătăm că și aici se 

poate și că dorința de a oferi copiilor noștri un viitor mai bun trece dincolo de orice greutate sau 
prejudecată.
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MAURER IMOBILIARE
Povestea constructorilor de visuri

Ulterior, datorită cererii mari de pe piața  
brașoveană, conducerea companiei Maurer 
Imobiliare a decis începerea unui nou proiect 
imobiliar, care să aducă în prim-plan 
experiența Maurer Imobiliare înaintea 
clienților, Maurer Residence a însemnat 
vitalitate, energie și proiectarea unui viitor 
alături și împreună cu oamenii care au crezut 
că doar împreună putem fi schimbarea pe 
care ne-o dorim în jurul nostru.

Succesul proiectului Avantgarden3 Brașov a
fost unul cu impact național. Astfel, în zona 
Transilvaniei s-a creionat ideea extinderii, iar 
proiectul-emblemă al companiei Maurer 
Imobiliare a fost implementat și în Sibiu.

În anul 2013 a luat naștere proiectul 
Avantgarden3 Sibiu.

Pentru ca apartamentele construite să 
proiecteze valorile fondatorului companiei, 
oamenii care au fost selectați pentru a lucra 
în compania Maurer Imobiliare au înțeles că 
menirea lor este să aducă la viață cel mai de 
preț vis al clienților: acela de a transforma o 
locuință în “Acasă”.

Aceasta este echipa care în anul 2008 
punea piatra de temelie a proiectului care 
avea să facă istorie în România Avant-
garden3 Brasov. De atunci și până acum, 
peste 4.000 de familii și-au găsit un cămin 
în cea mai dinamică comunitate din zona 

În 2006 prindea contur visul de a aduce în 
România stilul de viață occidental, de a crea 
comunități care să poarte înăuntrul lor 
exemplul și puterea schimbării.
Așa a luat naștere proiectul Avantgarden 1 
Brașov, ale cărui baze au fost puse de omul 
de afaceri sas Simon Maurer.

2015
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2018

Dorința de a transmite viziunea noastră mai 
departe și de a oferi și și locuitorilor din alte 
părți ale țării noastre privilegiul de a se 
bucura de valorile pe care noi le promovăm la 
nivel de companiei, a condus la apariția 
proiectului imobiliar Maurer Residence Târgu 
Mureș.

Vom trasforma și aici visurile a altor sute de 
români de a avea o casă în realitate dar, cel 
mai imporant, va sădi în mintea celor ce ne 
aleg că ”acasă” este mai mult decât un loc, 
este un sentiment. 

2018

”Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus dacă vrei să poți să vezi până departe.”
Constantin Brâncuși

Acest an a reprezentat, pentru noi, apogeu 
dezvoltării noastre la nivel național întrucât am 
reuși să așezăm pe harta extinderii noastre două 
orașe de pe teritoriul României. Cluj Napoca este 
cel de-al doilea oraș și va găzdui cu mândrie 
Maurer Panoramic, cel mai nou proiect aflat sub 
semnătura Maurer Imobiliare. Inovație, unicitate şi 
extravaganță, 
Maurer Panoramic va reprezenta mai mult decât 
un vis devenit realitate!

Începând cu vara acestui an, Maurer Imobiliare își 
continuă extinderea în orașul Brașov cu noul 
proiect Maurer Villas, un nou concept arhitectural 
care se va traduce în ”acasă” pentru mai mult de 
1000 de familii.

Încrederea clienților si comunitățile pline de un 
suflu aparte au fost pilonii care au stat la baza 
extinderii și a dorinței nostre de schimbare.

Anul 2017 a adus un nou punct pe harta 
proiectelor Maurer Imobiliare. Situat la 
numai 5 minute de malul mării, proiectul 
Maurer Residence Constanța a fost primit
deja cu entuziasm atât de locuitorii orașului 
cât și de cei care își doresc o casă de 
vacanță pe litoral.

Iunie

Iulie

August



Pentru că viitorul se scrie alături de oameni ca 
tine...ne atingem cu succes obiectivul de a ne 
extinde în orașele-cheie ale României. 

Acesta este motivul pentru care putem spune, 
din inimă, “ACASĂ” este unde vrei tu!

Succesul companiei Maurer Imobiliare 
nu se numără în apartamente vândute, 
ci în miile de familii fericite.

Succesul companiei Maurer Imobiliare 
înseamnă respectarea promisiunilor, 
înseamnă încrederea în valorile pe care 
acest proiect unic în Romania a fost 
fondat.

Doar așa, Maurer Imobiliare se traduce 
prin “Constructorii de visuri”.



MAURER IMOBILIARE
Aici începe visul tău.
Acum este momentul în care dorințele tale caută forma locului pe care să îl numești „acasă”.
Lasă-te purtat de experiența Maurer Imobiliare în lumea constructorilor de visuri.

+6000apartamente
vândute 7proiecte

imobiliare 5orașe în care
suntem prezenți 



ORAȘUL DIN INTERIORUL ORAȘULUI

Avantgarden3 este proiectul emblemă al companiei Maurer Imobiliare.

Început în plină criză economică proiectul Avantgarden3 a fost de la 
început un model de urmat, un model de reușită, care a învins pronosticurile 
analiștilor economici și a trasat un drum, urmat în prezent de aproape toți 
dezvoltatorii imobiliari din piață.

Aflat deja la faza a 4-a de dezvoltare, proiectul rezidențial numără peste 
4.000 de apartamente vândute, din care peste 3.500 sunt deja locuite.

Avantgarden3 Brașov 
“Orașul din interiorul orașului”





În apropiere: Coresi Shopping Resort, clinici private, farmacii, reprezentanțe auto,
benzinării, biserici; campusul ecologic al Universităţii Transilvania

AVANTAJELE
celor care aleg
să locuiască AICI

Zonă rezidențială nouă, liniștită, situată la 7 minute de centrul orașului

La 5 minute de grădinițe și școli generale

Grădiniţa OAC este situată în zona centrală a cartierului Avantgarden 3

La 6 minute de Paradisul Acvatic și 2 minute de un teren de fotbal acoperit

Locuri de joacă amenajate pentru copii: Superland, Kinderland

Divertisment: cinematograful Cityplex

Shopping: La Strada Mall, restaurante și cafenele, Pizza Hut, Carrefour, Penny Market, Metro,
ELIANA mall, Auchan City, Brintex, Hornbach, piaţă agro-alimentară

ORAȘUL DIN INTERIORUL ORAȘULUI





MAURER IMOBILIARE
Avantgarden3 Brașov

Fă cunoștință cu echipa noastră de vânzări:

Mădălina
Repede CONSULTANT

VÂNZĂRI

CONSULTANT
VÂNZĂRI

“Parcă nu îți vine să crezi că la noi în țară
există o asemenea companie. Este
uimitor cum, alături de colegii mei,

reușim să facem fericiți mii de oameni.
Este un proiect unic în România, pe care
sunt mândră că îl reprezint în fiecare zi!”

Ana Drăghici

“Cred că nu există coincidențe. Am venit în
compania Maurer Imobiliare pe data de 14

Februarie și da, a fost dragoste la prima vedere!
Am simțit că este ceva diferit, că accentul se

pune pe oameni, pe nevoile și dorințele lor, pe 
“a fi un model și a face bine”, iar acestea au

rămas constanta care m-a motivat și continuă să
mă motiveze și în prezent.”

CONSULTANT
VÂNZĂRI

Diana
Oancea

“Maurer Imobiliare este dovada că șansele
prind viață. E fascinant să vezi cum visurile
devin realitate, iar noi într-adevăr muncim
în fiecare clipă să respectăm promisiunile

făcute. Mă bucur enorm să fiu și eu un
“constructor de visuri”.”



CONSULTANT
VÂNZĂRI

Oana
Amariei

”Am stat pe margine și am observat cum
Maurer Imobiliare schimbă vieți. Este un
privilegiu pentru mine să pot duce acest

exemplu mai departe. Sunt mândră
să fac parte din această echipă.”

CONSULTANT
VÂNZĂRI

Adriana
Stoicescu

”Sunt bucuroasă că mi s-a dat ocazia să fac parte din echipa
Maurer Imobiliare. Gândul că am ocazia să-mi pun amprenta

într-un mod pozitiv pe viețile oamenilor și să mă implic
în conturarea unui viitor așa cum și-l doresc ei,

reprezintă pentru mine o provocare, o responsabilitate
asumată și o plăcere imensă.”

BRAȘOV



Maurer Residence Brașov – Proiect rezidențial într-un punct cheie al 
orașului Brașov

Început în 2015 la Brașov, Maurer Residence a reprezentat un succes 
încă de la început. Anii de experiență și eforturile susținute de a 
îmbunătăți produsul dezvoltat și-au găsit materializarea în ansamblul 
rezidențial, care a ajuns în prezent, la cea de-a 2-a fază de dezvoltare.

Cu peste 1000 de apartamente vândute, Maurer Residence a devenit un 
nou concept acasă pe care dorim să îl implementăm la nivel național.

Maurer Residence Brașov 

BRAȘOV

“Împreună construim viitorul”





În apropiere: Coresi Shopping Resort, clinici private, farmacii, reprezentanțe auto,
benzinării, biserici

AVANTAJELE
celor care aleg
să locuiască AICI

Zonă rezidențială nouă, liniștită, situată la 8 minute de centrul orașului

La 5 minute de grădinițe și școli generale

La 6 minute de Paradisul Acvatic și 2 minute de un teren de fotbal acoperit

Locuri de joacă amenajate pentru copii: Kinderland

Divertisment: cinematograful Cinema One

Shopping: Lidl, Auchan, Penny Market, Mega Image, Coresi Shopping Resort, Unirea Mall

BRAȘOV





“Da! Maurer Imobiliare schimbă vieți. Nu doar pe
ale noastre, ale celor care facem parte din

această echipă, ci și pe cele ale clienților noștri.
Suntem extrem de apropiați de ei și vânzarea

unui apartament înseamnă dedicare, pasiune și
încredere.” 

CONSULTANT
VÂNZĂRI CONSULTANT

VÂNZĂRI
Andrada Moldovan

MAURER IMOBILIARE
Maurer Residence Brașov

Fă cunoștință cu echipa noastră de vânzări:

Gabriel Costea
“Este o șansă. Este un drum pe care mă

bucur că am pornit. Îmi doresc ca
această experiență - Maurer Imobiliare -
să poată să fie gustată de cât mai mulți

oameni.”



CONSULTANT
VÂNZĂRI

CONSULTANT
VÂNZĂRI Lorin GeantăOana Soporan

“Trasăm un drum. Suntem un exemplu. A fi lideri
de piață înseamnă multă responsabilitate, iar

acest lucru pune pe umerii noștri dorința de a fi
cei mai buni - pentru clienții noștri și pentru

compania Maurer Imobiliare.”

“Nu știi când trec orele de lucru și asta
pentru că muncim cu dedicare, cu pasiune,
cu responsabilitate. Mă bucur enorm că fac
parte din echipa care construiește visurile

clienților noștri!”

BRAȘOV



Complexul rezidențial de la Sibiu a păstrat aceleași standarde de calitate 
ca și în proiectele anterioare începute deja la Brașov. Adăugând acest 
proiect în portofoliul nostru am reușit să ne consolidăm poziția deja 
câștigată pe piața românească, și anume Dezvoltatorul Imobiliar Nr. 1 
din Transilvania.

Poziționarea cartierului rezidențial Avantgarden3 Sibiu în una din cele 
mai căutate zone ale orașului, reprezintă unul din punctele forte ale 
acestui proiect.

Avantgarden3 Sibiu 
“ACASĂ pentru sute de români”





10 minute până în centrul istoric al orașului

AVANTAJELE
celor care aleg
să locuiască AICI

Parcul de retail Shopping City Sibiu - Promenada Mall

Supermarketuri: Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl

Piața agroalimentară - Piața Rahovei

Unități de învatământ: grădinițe, școli, licee, colegii, facultăți

Farmacii, cabinete medicale, unități bancare

Zone de recreere și agrement: Stadionul Municipal, Parcul Sub Arini, Muzeul Astra, ștrand

Acces facil la mijloacele de transport în comun

15 minute până la Aeroportul Internațional Sibiu.





MAURER IMOBILIARE
Avantgarden3 Sibiu

Fă cunoștință cu echipa noastră de vânzări:

Denisa Petruț Alina RaiciCONSULTANT
VÂNZĂRI

CONSULTANT
VÂNZĂRI

 “Acesta este locul în care eu, ca angajat, mă simt 
acasă. Am certitudinea că este un colectiv unic în 

țară iar faptul că împreună lucrăm pentru a
îndeplini visurile clienților noștri mă face

mândră că reprezint compania Maurer Imobiliare.”

“Am ocazia să mă implic în una din cele mai importante decizii 
pe care le ia un om pe parcursul vieții lui: achiziționarea 

apartamentului care va reprezenta ”acasă„ pentru el. 
Acest lucru mă determină să fiu pe deplin 

implicată, să analizez cu profesionalism sfaturile pe care le 
ofer și să acționez în mod responsabil și cât mai eficient.”





Pentru că Maurer Imobiliare nu dorește o simplă dezvoltare imobiliară ci crearea unui 
stil de viață, amprenta pe care dorim să o lăsăm în Constanţa este aceeaşi ca în cazul 
tuturor comunităţilor ridicate de Maurer Imobiliare – adevărate ”orașe în interiorul 
orașului”, cu toate elementele necesare unui habitat occidental.

Zona în care am ales să construim este o zonă linistită și de interes local unde vrem să 
ne dezvoltăm sustenabil alături de toți cei care aleg să spună ”acasă” unui apartament 
din cadrul acestui ansamblu rezidențial.

Maurer Residence Constanța 
“Starea de bine de ACASĂ”

CONSTANȚA





AVANTAJELE
celor care aleg
să locuiască AICI

Zonă rezidențială nouă, liniștită, situată la 12 minute de centrul orașului

La 5 minute de grădinițe și școli generale

CONSTANȚA

Locuri de joacă

Peste 4.7ha de spații verzi și zone de recreere

La 7 minute de divertisment - cinematograful Cinema City, din Vivo Mall

Shopping: Centrul Comercial Tom Carrefour (5 min), Hypermarket Auchan, 
Vivo mall (7 min), City Park Mall (9 min)
Aproape de clinici private precum Ovidius Clinical Hospital sau Euromaterna;

8 minute până la plaja Perla din Mamaia și Aqua Magic

5 minute până la campusul Ovidius

Doar 15 minute până la Autostrada Soarelui

15 minute până la aeroportul Kogalniceanu





MAURER IMOBILIARE
Maurer Residence Constanța

Fă cunoștință cu echipa noastră de vânzări:

Mihai Filip Zenovia Cseh Suzanne Zaharia CONSULTANT
VÂNZĂRI

CONSULTANT
VÂNZĂRI

CONSULTANT
VÂNZĂRI

“Am crezut de la inceput in acest proiect. Mi l-am 
însușit și l-am văzut crescând odată cu mine. 

Îmi place să cred că poți evolua oriunde dacă ești 
pasionat, dacă ești conștient că visurile tale

pot deveni realitate. Simplul fapt că Maurer Imobiliare 
a crezut în abilitatea mea de a evolua, mă determină 

să devin tot mai bun în ceea ce fac și să mă
autodepășesc cu fiecare zi ce trece.”

“Am privit din exterior cât de frumos înflorește 
compania Maurer Imobiliare sub

munca fondatorului ei, Simon Maurer, și mi-am 
conturat o dorință ascunsă de a face parte din

această echipă. Azi pot vorbi despre un vis devenit 
realitate. Sunt consultant în vânzari la Maurer

Residence Constanța și port cu mândrie deviza: 
„Oamenii implicați, împlinesc întotdeauna visuri!”

“Vreau să îmi aduc aportul la crearea acestei 
comunităti, să o văd cum crește și

cum se dezvoltă. Îmi doresc să scriu viitorul 
alături de miile de familii care vor alcătui

comunitatea Maurer Residence Constanța și să 
tranform munca mea în zâmbete sincere de

mulțumire.”



CONSTANȚA

Viana FarcașMihai Banoti Alina MiuCONSULTANT
VÂNZĂRI

CONSULTANT
VÂNZĂRI

CONSULTANT
VÂNZĂRI

“A fi consultant în vânzări, pentru mine, 
reprezintă mai mult decât un simplu job
pe care să îl realizez cu conștiinciozitate. 

Mă indentific cu ceea ce fac, găsesc în fiecare zi noi
provocări și am în mâini oportunitatea de a contura 
un viitor frumos pentru oamenii pe care îi întâlnesc.”

“Pentru mine, compania Maurer este un pansa-
ment pentru suflet. Am întâlnit aici o familie care 
pune calitatea și profesionalismul pe primul plan. 

Am lucrat cu oameni destul de diferiți pe parcursul 
carierei mele, însă nicăieri nu am întâlnit o echipă 

care să fie așa unită, cum e cea de la 
Maurer Imobiliare.”

“Am ales echipa Maurer Imobiliare pentru atmosfera 
familială cu care am fost întâmpinat la angajare. Am 

întâlnit aici lideri în adevăratul sens al cuvantului care 
știu cum să motiveze personalul, astfel încat să 

primească înapoi implicare maximă. De la omul care
lucrează pe șantier și până la manageri, cu toții 
alcătuiesc o echipă unită, care se sprijină unul

pe altul și care lucrează împreună pentru
același scop comun.”



Întrucât dorințele clienților noștri reprezintă priorități pentru noi, Maurer Villas 
reprezintă transpunerea în realitate a cerințelor lor actuale. Odată cu acest nou 
proiect care completează pe cele deja existente în orașul Brașov, ne-am orientat către 
structuri moderne de apartamente în imobile cu regim mic de înălțime pentru 
satisfacerea la maxim a nevoilor de liniște și intimitate resimțite de către clienții 
noștri.

Încrederea clienților si comunitățile pline de un suflu aparte au fost cele care au stat 
la baza extinderii noastre. Maurer Villas oferă viitorilor proprietari tot atâtea beneficii 
câte cumulează toate proiectele demarate de Maurer Imobiliare până în prezent.

Maurer Villas Brașov 
”Nevoia de liniște resimțită din plin”





AVANTAJELE
celor care aleg
să locuiască AICI

Imobile cu un regim mic de înălțime (2 etaje + mansardă)

Ansamblu rezidențial modern

Locație excelentă, într-o zonă aflată într-o continuă dezvoltare (cartierul Tractorul)
însă izolată de agitația urbană
La 2 minute de Mall Coresi

Spații verzi și locuri de joacă în incita complexului

La 5 minute de grădinițe și școli generale

Locuri de joacă acoperite pentru copii: TakaPaka (în incinta Mall Coresi)

Shopping: Lidl, Auchan, Penny Market, Mega Image, Coresi Shopping Resort, Unirea Mall

Divertisment: cinematograful Cinema One





“Da! Maurer Imobiliare schimbă vieți. Nu doar pe
ale noastre, ale celor care facem parte din

această echipă, ci și pe cele ale clienților noștri.
Suntem extrem de apropiați de ei și vânzarea

unui apartament înseamnă dedicare, pasiune și
încredere.” 

CONSULTANT
VÂNZĂRI CONSULTANT

VÂNZĂRI
Andrada Moldovan

MAURER IMOBILIARE
Maurer Residence Brașov

Fă cunoștință cu echipa noastră de vânzări:

Gabriel Costea
“Este o șansă. Este un drum pe care mă

bucur că am pornit. Îmi doresc ca
această experiență - Maurer Imobiliare -
să poată să fie gustată de cât mai mulți

oameni.”



CONSULTANT
VÂNZĂRI

CONSULTANT
VÂNZĂRI Lorin GeantăOana Soporan

“Trasăm un drum. Suntem un exemplu. A fi lideri
de piață înseamnă multă responsabilitate, iar

acest lucru pune pe umerii noștri dorința de a fi
cei mai buni - pentru clienții noștri și pentru

compania Maurer Imobiliare.”

“Nu știi când trec orele de lucru și asta
pentru că muncim cu dedicare, cu pasiune,
cu responsabilitate. Mă bucur enorm că fac
parte din echipa care construiește visurile

clienților noștri!”



În toate proiectele dezvoltate, Maurer Imobiliare își dorește să schimbe modul în care 
oamenii trăiesc și își construiesc viitorul. De aceea, am decis demararea proiectului 
Maurer Residence și în Târgu Mureș.

Gândit ca un oraș în interiorul orașului, ansamblul rezidențial va aduce în prim-plan stilul 
de viață dezvoltat deja în toate proiectele care poartă amprenta Maurer Imobiliare și va 
pune la dispoziția celor 3.600 de proprietari ai locuințelor toate facilitățile necesare unui 
trai occidental.

Maurer Residence Târgu Mureș 

TÂRGU MUREȘ

”Mai multe decât apartamente – o comunitate!”





TÂRGU MUREȘ

Hypermarket

AVANTAJELE
celor care aleg
să locuiască AICI

Proiectul rezidențial, dezvoltat la doar 5 minute de centrul orașului Târgu Mureș

Amplasare deosebită în jurul unul lac natural, conservat cu sprijinul
organizațiilor non-guvernamentale

Spații verzi generos distribuite în tot cartierul

Zone de agrement și locuri de joacă

Grădiniță privată

Sală de sport





MAURER IMOBILIARE
Maurer Residence Târgu Mureș

Fă cunoștință cu echipa noastră de vânzări:

Denis Ciupag Vlad Pârvu
CONSULTANT
VÂNZĂRI CONSULTANT

VÂNZĂRI

TÂRGU MUREȘ

Adelin Creța CONSULTANT
VÂNZĂRI

“Am plecat de la o simplă presimțire care, cu 
fiecare zi ce trece, se transforma în certitudine. 
Acum am pe deplin convingerea că implicarea 
mea in acest proiect reprezintă cea mai mare 

realizare pe plan profesional.”

“Mă implic total în ceea ce fac, iar acest 
lucru este dovada că a fi consultant în 

vânzări în cadrul companiei Maurer 
Imobiliare, reprezintă mai mult decât un 

job pentru bine. Fac acest lucru din 
plăcere iar, în acest fel, sunt sigur că 

munca mea se va transformă în rezultate 
deosebite.”

“Eu nu vând apartamente ci ofer posibilitatea 
oamenilor să-și îndeplinească unul dintre cele 

mai mari visuri - de a avea propriul ”acasă”.  
Este cea mai mare satisfacție să știu că pot fi 

părtaș la bucuriile oamenilor.”





Evoluția orașului Cluj-Napoca a atras mereu admirația noastră, fapt pentru 
care am decis să ne alăturăm dezvoltării sale. Orașul este un important centru 
cultural, studențesc, medical și de business și, de aceea, avem convingerea că 
proiectul premium pe care l-am inițiat aici, Maurer Panoramic, vine în 
întâmpinarea potențialilor investitori și se pliază pe nevoile celor care doresc 
să locuiască în centrul Clujului.

Indiferent că este privit ca spațiu rezidențial sau ca o investiție profitabilă 
într-un spațiu comercial sau birou, Maurer Panoramic reprezintă o alegere 
insipirată de a privi viața, într-un alt mod – de la înălțime.

Maurer Panoramic 

CLUJ-NAPOCA

”Viața la înălțime!”





AVANTAJELE
celor care aleg
să locuiască AICI

Unic din punct de vedere al construcției, clădire cu 21 de etaje și 299 de apartamente

Locație de excepție, în zona centrală a orașului , între Râul Someș și Parcul Feroviarilor

5 etaje subterane destinate creării de locuri de parcare pentru locatari

Parterul și mezaninul sunt dedicate spațiilor comerciale iar etajele 1 și 2 sunt dedicate
spațiilor de birou
Finisaje premium și consultanță gratuită de designer interior

La 7 minute de Parcul Central și Grădina Botanică

Divertisment: cinema Florin Piersic la 3 minute

Aeroportul la 15 minute distanța iar la doar 3 minute se află gara

Zone de agrement în apropiere: Bazinul Olimpic, Bazinul de înot Universitas,
Sala Polivalentă și Cluj Arena

Shopping: Iulius Mall (10 minute)

În apropiere: Clădirile de birouri The Office, facultăți și centre universitare

CLUJ-NAPOCA





MAURER IMOBILIARE
Maurer Panoramic Cluj-Napoca

Fă cunoștință cu echipa noastră de vânzări:

Alexandru
Burnete CONSULTANT

VÂNZĂRI

Mircea Teodor CONSULTANT
VÂNZĂRI

CONSULTANT
VÂNZĂRIIoana Oneț

“Am visat întotdeauna să lucrez pentru și în 
folosul oamenilor și acest lucru s-a realizat 
odată cu primul proiect asupra căruia am 

avut ocazia să-mi pun amprenta din cadrul
companiei Maurer Imobiliare. Acum continui 
să-mi construiesc visul meu – de a fi părtaș 
la fericirea oamenilor și de a construi, prin 
urmare, visul clienților noștri – de a avea 

locul pe care să-l numească ”acasă”.”

”Acasă” va fi de acum sinonim cu Maurer 
Panoramic iar asta pentru că aici am

avut bucuria să descopăr atâția oameni legați 
de aceeași dorință – de a construi visul 

fiecărui om care be va trece pragul. Sunt 
mândră să fac parte din această echipă.” 

”Mi-a plăcut mereu să cred că sunt adeptul 
provocărilor, că sunt deschis către nou și îmi 
plac lucrurile ”altfel”. Acesta este și motivul 
pentru care, simt eu, că mă identific perfect 
cu Maurer Panoramic. Este o provocare, e 
nou, e altceva. Cu toate aceste elemente 
distinctive poartă, însă, la bază valorile 

comune ale companiei.”



CLUJ-NAPOCA

CONSULTANT
VÂNZĂRI

CONSULTANT
VÂNZĂRI

CONSULTANT
VÂNZĂRIAlina BaraHorațiu SatmarRadu Lucaciu

“Îndrăznesc să cred că momentul în care am 
intrat în echipa Maurer Iimobiliare și am decis 

să reprezint proiectul Maurer Panoramic a 
reprezentat un punct 0 pentru mine, atât 

personal cât mai ales profesional.
Iar acum sunt pregătit să aduc plus valoare și, 

în acest fel, să contribui atât la realizarea 
obiectivelor mele cât și ale companiei.”

“Este o experiență unică iar proiectul pe care îl 
reprezint este și el, unic pe piața imobiliară. 
Unic ca arhitectură, concept și construcție. 

Avem privilegiul să fim deschizători de drumuri 
iar acest lucru, pe lângă o satisfacție deosebită, 
ne dă elanul de a continua cu mută implicare 

ceea ce am început.”

”Am acceptat provocarea pentru că am 
crezut că viitorul poate fi schimbat alături
de o companie ca Maurer Imobiliare. Am 
simțit că sunt diferiți și am văzut asta în 
momentul în care am pășit în ”familie”. 

Mă bucur că mă pot numi și eu 
”constructor de visuri.”



Etalonul după care noi, 
Maurer Imobiliare, ne 
măsurăm rezultatele, nu 
este reprezentat de 
numărul de apartamente 
vândute, numărul de 
cărămizi așezate
sistematic una peste alta 
sau numărul de blocuri 
construite.

Ceea ce contează pentru 
noi, în final, este numărul 
de zâmbete sincere pe 
care am reușit să le
conturăm pe fețele
oamenilor.

Impresiile clienților și 
cuvintele de mulțumire pe 
care ni le adresează sunt 
cele care ne dau nouă 
avânt spre a merge mai 
departe și de a 
continua să construim, cu 
implicare, profesionalism și 
determinare, visurile 
românilor!



Mii de oameni ne-au spus: “Mulțumesc!”





Povestea merge mai departe...



CLUJ-NAPOCA

Descoperă proiectele noastre pe

www.maurerimobiliare.ro

Str. Pelicanului, Nr. 5, Parter
Brașov, România

Tel: +40 733 343 334
office@avantgarden.ro

Str. Ioan Popasu, Nr. 2
Brașov, România

Tel: +40 726 332 211
office@maurer-residence.ro

Str. Ioan Popasu, Nr. 2
Brașov, România

Tel: +40 726 332 211
office@maurer-residence.ro

Str. Milano, Nr. 21
Constanța, România

Tel: +40 728 111 777
constanta@maurer-residence.ro

Str. Regele Ferdinand, Nr. 5
Șelimbăr, Sibiu, România
Tel: +40 746 080 082

office@avantgardensibiu.ro

Piața Abator, Nr. 1
Cluj-Napoca, România
Tel: +40 784 441 111

cluj@maurerimobiliare.ro

Str. Băneasa, Nr. 2
Târgu Mureș, România
Tel: +40 722 669 921

secretariat@maurer-residence.ro


