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PROIECT COD                      F-220 C 

B\i + GS                      4 

Suprafa]a desf\[urat\                453 mp
COD PRE} PROIECT              I  

Dormitoare  2 

Suprafa]a construit\   158 mp

Vil\ contemporan\ 3

Comand\ la tel.: 0744-201.738 - arh. Florin Craiu

Spectaculoaså ca volumetrie, dar 
¿i ca partiu, locuin¡a este mo der-
nå ¿i elegantå. 
Spa¡iile deschise, ample ¿i gene-
ros vitrate, formele interesante ale 
scårilor, pere¡ii curbi ¿i dotå ri le lu-
xoase contribuie la ob¡inerea unor 
efecte vizuale inedite ¿i a unui con-
  fort deosebit.

8,70 m

18
,1

0 
m

PLAN PARTER

Living
37,5 mp

Chicinet\
12,6 mp

Dormitor
36,8 mp

Baie
6,7 mp

Vestibul
1,7 mp

Baie
8,6 mp

C.T. + Sp\l\torie
23,2 mp

Dressing
4,8 mp

Teras\ 
 

Dining
37,2 mp

PLAN DEMISOL

Garaj
42,0 mp

Baie
4,0 mp

Living
63,6 mp

Chicinet\

Dep.
3,7 mp

Dormitor
44,9 mp

Baie
9,0 mp

Dressing
9,5 mp

PLAN MANSARD|

PLAN ETAJ

Teras\

ALTE IMAGINI                1     2 
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PROIECT COD                      K-401 S
Dormitoare                      2

B\i + GS                      1+1
Suprafa]a construit\                     76 mp

Suprafa]a desf\[urat\                143 mp
PROPUNERE                P

Casa Snowflake

Comand\ la tel.: 0722-629.698 - arh. Andrei [i Karin {erban

Relieful terenului aflat `ntr-o 
zon\ deluroas\ determin\ o 
diferen]\ de nivel de 2 metri, 
pe care s-a delimitat ampla-
samentul casei. Datorit\ aces-
tui fapt, casa este proiectat\ 
„la jum\t\]i de nivel” - acce-
sul fiind la acela[i nivel cu 
bu   c\t\ria, locul de luat masa 
[i grupul sanitar, de aici ur-
cân du-se 7 trepte spre living, 
aflat la nivelul terasei exte-
rioare dinspre sud. Leg\tura 
dintre locul de luat masa [i 
living este accentuat\ prin 
des   chiderea [emineului spre 
ambele spa]ii.
La etaj se afl\ o baie [i un 
dormitor cu u[i glisante, ce 
se poate deschide `ntr-o su-
pant\ spre locul de [emineu, 
urcându-se apoi `nc\ jum\-
ta  te de nivel spre un dormi-
tor aflat deasupra livingului.
Spa]iul liber pe mai multe ni-
veluri, din centrul compozi-
]iei, leag\ intim spa]iile potri-
vit cu o atmosfer\ de va can  ]\.
Exteriorul este alc\tuit din jo-
curi de volume sus]inute prin 
texturi [i culori diferite. Pen-
tru a compensa l\]imea `n -
gust\ a terenului, lentila ce 
determin\ fa]ada vestic\ `n -
lesne[te circu la]ia [i perspec-
tiva `n lungul casei.

PLAN ETAJ 

Dormitor
19,2 mp

Baie
4,9 mp

Dormitor
14,4 mp

Hol
7,6 mp

Gol peste living
D

re
ss

in
g

Teras\

7,50 m

12
,8

0 
m

PLAN PARTER

Living
30,9 mp

Buc\t\rie
7,6 mp

G.S.
2,6 mp

Dining
9,1 mp

Vestibul
5,7 mp

Teras\

ALTE IMAGINI                         1     2
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PROIECT COD                      G-401 R
Dormitoare                      4

B\i + GS                      3
Suprafa]a construit\                     112 mp

Suprafa]a desf\[urat\                208 mp
PROPUNERE                P       

Casa Cosmina

Comand\ la tel.: 0726-336.660; 021-250.02.32 - arh. Cristina Graur

11,20 m

10
,9

5 
m

PLAN PARTER

Baie
6,3 mp

Casa Cosmina este o locuin]\ ca-
re se va in te   gra excelent `ntr-un 
te   ren ce dispune de des   chidere `n 
zona frontal\ sau lateral\. 

Buc\t\rie
12,4 mp

Baie
5,0 mp

Living 
36,3 mp

Vestibul
3,1 mp

Dormitor
17,0 mp

PLAN ETAJ

Dormitor
17,1 mp

Dormitor
12,9 mp

Hol
7,7 mp

Dormitor
11,7 mp

Baie
4,1 mp

Teras\

Teras\

Locuin]a, de dimensiuni reduse (cca. 200 mp), 
acoper\ necesit\]ile unei familii cu doi copii. 
Partiul interior se axeaz\ pe contu ra rea de 
spa]ii ample, cu compartiment\ri mi nimale 
`n zona de zi [i deschideri ample spre ex-
terior. Structura este pe cadre din be ton ar-
mat, iar `nchiderile exterioare sunt din blo-
curi de zid\rie. Compartiment\rile inte rioa re 
sunt fie pere]i din gips-carton, fie b.c.a., [i nu 
au rol structural. 
Dormitoarele sunt di men sionate `n a[a fel 
`n   cât s\ permit\ ame naja rea de dressinguri 
`nzidite. 
Aceast\ locuin]\ se poate construi [i pe 
struc  tur\ din lemn, f\r\ a necesita modific\ri 
ale partiului interior. 
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PROIECT COD                      D-504 S
Dormitoare                     4

B\i + GS                      3+2
Suprafa]a construit\                     130 mp

Suprafa]a desf\[urat\                287 mp
COD PRE} PROIECT                E

Casa Traian 2

Comand\ la tel.: 0722-679.819 - arh. Codina Du[oiu

9,65 m

24
,0

0 
m

PLAN PARTER

Proiectul este o varia ]i-
une pe tema casei „Tra-
ian 1” - pe parcel\ în-
gus   t\, lipit\ la calcan, 
împ\r]it\ într-o con struc-
]ie major\ [i una mino -
 r\, dedicat\ unui copil a-
juns la vârsta majo ra tu-
lui. 
Cele dou\ construc]ii 
sunt de aceast\ dat\ le-
gate de o ser\ - spa]iu 
comun de destindere. 
S-a renun]at la rezolvarea cu ru-
pere de pant\, dar s-a p\strat 
ideea unui birou în zona in tr\rii, 
care poate func ]iona aproa pe in-
dependent. Atât dor mi toarele, 
cât [i b\ile, be   neficiaz\ de su-
pra  fe]e ge    ne   roase [i au vitraje 
mari. 
Curtea din spatele casei va fi de-
dicat\ reuniunilor [i agapelor fa-
miliale. 
De[i pe un plan similar pri mei 
va   riante (Casa Traian 1), s-a ur-
 m\rit în acest caz o imagine to-
tal diferit\, de factur\ medite ra-
nean\, cu pere]i albi [i brise-so-
leil-uri dezvoltate pe ori zontal\. 

Camer\ de zi+
Birou

22,0 mp

Dormitor+
Dressing+

Scar\
25,0 mp

G.S.
2,4 mp

Vestibul
4,3 mp

Camer\ de zi+Scar\
27,5 mp

Loc de luat 
masa

14,0 mp

Buc\t\rie
12,5 mp

Birou
12,0 mp

G.S.
2,4 mp

Vestibul
3,0 mp

PLAN ETAJ

Baie
4,5 mp

Ser\
10,0 mp

Baie
9,0 mp

Hol+Scar\
18,0 mp

Hol
9,4 mp

Dormitor
13,0 mp

Dormitor
15,5 mp

Dormitor
16,1 mp

Baie
6,5 mp

Dressing
5,3 mp

Hol
11,5 mp
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concepute pentru o fa milie tân\r\ [i dina-
mic\.
Un plus de confort este conferit de deschi-
derea total\ a livingului c\tre o teras\ lar-
 g\, de micul spa]iu al cra mei din vecin\-
tatea locului de luat masa, de [emineul 

central cu du -
bl\ orientare, 
de prevede-
rea unui bi-
rou `n parter 
[i de dotarea 
dormitoare-
lor cu b\i pro   -
prii, dressin-
guri [i acce-
se la terase.

13
7

PROIECT COD                     R-519 I
Dormitoare                      3

B\i + GS                     3+1
Suprafa]a construit\                     152 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 307 mp
PROPUNERE                P

Vila Frederik   

Comand\ la tel.: 0722-338.332 - arh. Ileana Ristea; 0745-094.605 - arh. Sorin Puran

9,00 m

17
,0

0 
m

PLAN PARTER

Alternan]ele de plinuri 
albe [i placa te `n pia-
tr\ cu vitraje generoa-
se, vo lumele jucate [i 
liniile simple creaz\ o 
imagine agreabil\, mo-
dern\, aces  tei locuin]e 

Living
39,7 mp

Teras\

PLAN ETAJ 

Baie
4,4 mp

Dormitor
23,4 mp

G.S.
2,6 mp

Hol
11,8 mp

Birou
11,6 mp

C. T.
6,8 mp

Buc\t\rie
10,0 mp

Cram\
13,1 mp

Baie
6,3 mpDormitor

10,0 mp

Dressing
7,6 mp

Hol
3,4 mp

Dressing
11,6 mp

Dormitor
16,9 mp

Baie
6,1 mp

Teras\

Teras\

ALTE IMAGINI                        1      2
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SISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUI

O CAS| PENTRU FIECARE nr. 3-2008

I. AVANTAJE

1. AUTORII
Proiectele prezentate în catalogul revistei sunt concepute de arhitec]i cu drept de semn\tur\, membri ai Or-
dinului Arhitec]ilor din România - O.A.R., înscri[i în Tabloul Na]ional al Arhitec]ilor - T.N.A., specializa]i în proiec-
tarea locuin]elor individuale. Arhitec]ii-autori ai proiectelor vor garanta calitatea proiectelor, care sunt elaborate 
cu respectarea legisla]iei române în vigoare. Proiectele tehnice de execu]ie sunt întocmite de echi pe complexe 
care includ, pe lâng\ arhitectul-[ef de proiect, pe inginerii pentru structura de rezis ten ]\ [i instala]ii termice, 
electrice [i sanitare.

2. PRE}UL PROIECTULUI

Fa]\ de valoarea unui proiect unicat, s-a aplicat reducerea maxim\ permis\ legal de 
¢ 50% pentru c\ proiectul este refolosit. 
În raport cu dimensiunea construc]iei, s-au mai aplicat [i urm\toarele reduceri: 
¢ 15% în cazul unei suprafe]e desf\[urate de 200 mp, sau de 
¢ 25% în cazul unei suprafe]e desf\[urate mai mari de 201 mp, grupate în tran[e calculate din 50,00 
în 50,00 mp.

Pre]ul proiectului respect\ tarifele minime de proiectare ale O.A.R., calculate conform Ordinului MLPAT nr.11N/
1994, [i includ onorariile cuvenite arhitectului [i echipei sale (inginerii pentru structur\ [i instala]ii ter  mice, electri-
ce [i sanitare). 
Stabilirea pre]ului proiectului de baz\ s-a f\cut prin aplicarea unui procent la va loarea estimat\ a construc]iei, 
calculat\ în raport cu SUPRAFA}A DESF|{URAT|, de 320 EURO/mp, f\r\ TVA (valoa re con form Legii nr. 
27/1994 privind impozitele [i taxele locale, republicat\, modificat\ [i completat\ de OUG nr. 62/1998 [i OUG 
nr. 15/1999).

3.TIMPUL
Proiectele din catalogul revistei le pute]i ob]ine în termen de trei s\pt\mâni de la data ob]inerii certificatului de ur -
ba nism, cu excep]ia celor din categoria ”PROPUNERI”. Astfel, pute]i câ[tiga un timp pre]ios nece sar exe cu ]iei.

4. OP}IUNI
În raport cu cerin]ele dumneavoastr\, v\ putem pune la dispozi]ie experien]a noastr\ în domeniu pentru în toc-
4. OP}IUNI
În raport cu cerin]ele dumneavoastr\, v\ putem pune la dispozi]ie experien]a noastr\ în domeniu pentru în toc-
4. OP}IUNI

mirea de lucr\ri de proiectare conexe sau suplimentare fa]\ de proiectul din catalog (vezi capitolul II/2 de la pag. 
98) sau pentru selectarea constructorului, alegerea dot\rilor, finisajelor [i furnizorilor, astfel încât s\ beneficia]i 
de cele mai moderne [i performante produse, la pre]uri accesibile.

II. COMANDAREA PROIECTULUI

Dup\ ce a]i ales proiectul dorit (prezentat în paginile revistei la nivel de anteproiect), urmeaz\ s\ con tac-
ta]i arhitectul autor al acestuia (vezi `n subsolul paginii respective) pentru stabilirea detalii lor necesare 
[i încheierea contractelor în baza c\rora ve]i primi proiectul complet, compus din pie  sele scrise [i dese-
nate strict necesare autoriz\rii [i execu]iei construc]iei.

1. CON}INUTUL CADRU AL PROIECTULUI DIN CATALOG 

1.1 – PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE - P.A.C. 1.1 – PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE - P.A.C. – întocmit în conformitate cu prevederi-– întocmit în conformitate cu prevederi-
le Legii 453/2001 – anexa 1, se pred\ beneficiarului în dou\ exemplare (conform solicit\rilor le ga  le) [i cuprinde 
în xerocopii urm\toarele:
a - Piese scrise :
- lista proiectan]ilor, borderoul pieselor scrise [i desenate;
- memoriu tehnic general + arhitectur\;
- memorii tehnice structur\ de rezisten]\ [i instala]ii generale.
Dup\ caz, piesele scrise se completeaz\ [i cu urm\toarele documente întocmite de al]i speciali[ti decâtDup\ caz, piesele scrise se completeaz\ [i cu urm\toarele documente întocmite de al]i speciali[ti decât
proiectantul lucr\rii ([i care fac obiectul unor contract\ri separate fa]\ de proiectul din catalog):proiectantul lucr\rii ([i care fac obiectul unor contract\ri separate fa]\ de proiectul din catalog):
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- studiul geotehnic; - referatele de verificare a proiectului, întocmite de verificatori tehnici atesta]i MLPTL; - exper-
tiza tehnic\ (la alipiri la calcan, extinderi, consolid\ri), întocmit\ de un expert atestat MLPTL. 
b - Piese desenate:
PLANURI PRIVIND AMPLASAMENTUL: - plan de încadrare în zon\, sc.1:2.000 (1:5.000 sau 1:10.000); - pla-
nu rile de situa]ie cu amplasarea construc]iei, re]ele edilitare, amenaj\ri, sc.1:500 (1:200 sau 1:100);
ARHITECTUR| : sc.1:50 - planurile tuturor nivelurilor subterane [i supraterane (cu precizarea cotelor exte rioa-
re [i interioare, cu indicarea destina]iei [i suprafe]ei fiec\rui spa]iu interior); - plan acoperi[; - dou\ sec ]iuni 
caracteristice; - toate fa]adele.
STRUCTUR| DE REZISTEN}| STRUCTUR| DE REZISTEN}| : - plan funda]ii, sc.1:50; - detalii funda]ii.
INSTALA}II GENERALEINSTALA}II GENERALE : - schemele func]ionale ale instala]iilor interioare: termice, electrice, sanitare.

1.2. PROIECTUL TEHNIC (de execu]ie) - P.E.1.2. PROIECTUL TEHNIC (de execu]ie) - P.E. - Este alc\tuit în general din cinci p\r]i (proiecte) distincte pe 
specialit\]i, care sunt întocmite conform normativelor tehnice în vigoare. Acestea se predau în trei exem plare 
(unu pentru beneficiar [i dou\ pentru constructor) [i cuprind în xerocopii urm\toarele:
1.2.1 - PROIECTUL PENTRU ARHITECTUR|
a - Piese scrise: - memoriu tehnic (cuprinde descrierea amplasamentului, func]iunile lucr\rii, finisajele etc.); - 
antem\sur\tori (listele cantit\]ilor de lucr\ri [i materiale); - caietele de sarcini.
b - Piese desenate: - plan de situa]ie (cu elemente de trasare), sc.1:500 sau 1:200; - planurile tuturor nive lurilor 
subterane [i supraterane (cu precizarea în detaliu a cotelor exterioare, interioare [i a tuturor golurilor – u[i, fe-
restre, instala]ii, cu indicarea destina]iei [i suprafe]ei fiec\rui spa]iu interior), sc.1:50; - planul acoperi[, cu indi-
carea pantelor, a învelitorii [i a sistemului de scurgere [i colectare a apelor pluviale, sc.1:50; - minim dou\ 
sec ]iuni caracteristice, sc.1:50; - toate fa]adele, sc.1:50, cu preciz\ri detaliate privind finisajele exterioare; - 
tablourile de tâmpl\rie (ferestre, u[i), confec]ii metalice; - detalii de execu]ie caracteristice, sc.1:20, 1:10, 1:5, 
dup\ caz pentru parape]i, scar\, termo-hidroizola]ii, strea[in\, jardiniere etc.
1.2.2 - PROIECTUL PENTRU STRUCTURA DE REZISTEN}|1.2.2 - PROIECTUL PENTRU STRUCTURA DE REZISTEN}|
a - Piese scrise: - memoriu tehnic + graficul fazelor determinante de execu]ie; - antem\sur\tori (listele can ti t\-
]i lor de lucr\ri [i materiale) + centralizator extrase de arm\tur\; - caietele de sarcini.
b - Piese desenate: - plan s\p\tur\ [i funda]ii, sc.1:50; - detalii funda]ii (dac\ este cazul detalii funda]ii [i teh -
nologia de execu]ie pentru alipire la calcan); - planurile cofraj, armare, sc.1:50 + extrase de arm\turi pen tru 
toa te plan[eele din beton armat; - planurile cofraj, armare [i detalii (sec]iuni caracteristice) + extrase de ar m\ turi 
pentru pere]i (diafragme), centuri, grinzi, stâlpi, sâmburi din beton armat; - detalii armare zid\rie (dac\ este ca-
zul); - plan plan[ee lemn, sc.1:50 (dac\ este cazul); - plan [i detalii [arpant\, sc.1:50 (dac\ este cazul).
1.2.3 - PROIECTELE PENTRU INSTALA}II GENERALE - termice (înc\lzirea central\); - electrice [i cu ren]i 1.2.3 - PROIECTELE PENTRU INSTALA}II GENERALE - termice (înc\lzirea central\); - electrice [i cu ren]i 
slabi (TV, telefonie); - sanitare (ap\, canal)slabi (TV, telefonie); - sanitare (ap\, canal) - cuprind în mod distinct solu]ion\rile fiec\rui tip de insta la ]ie afe-
ren t\ construc]iei [i incintei, pân\ la racordul de canalizare [i contoarele de bran[ament (electric, ap\):
a - Piese scrise (întocmite distinct pentru fiecare specialitate în parte : - termice, electrice, sanitare):a - Piese scrise (întocmite distinct pentru fiecare specialitate în parte : - termice, electrice, sanitare): - me mo riu 
tehnic ([i breviarul notelor de calcul pentru instala]ia de înc\lzire); - antem\sur\tori (listele cantit\]i lor de lucr\ri 
[i materiale) + liste de utilaje (central\ termic\, hidrofor).
b - Piese desenate (întocmite distinct pentru fiecare specialitate în parte: - termice, electrice, sanitare): b - Piese desenate (întocmite distinct pentru fiecare specialitate în parte: - termice, electrice, sanitare): - planu-
rile tuturor nivelurilor, sc.1:50, cu indicarea traseelor fiec\rui tip de instala]ie în parte; - schemele in sta la]iilor, 
schemele tablourilor electrice, centrala termic\; - planurile de situa]ie cu re]elele din incint\.

Num\rul de plan[e [i modul de redactare a elementelor componente ale proiectului complet variaz\, în limi tele 
uzan]elor de proiectare, în func]ie de dimensiunile [i de complexitatea casei, precum [i de stilul propriu al auto-
rului. 

2. SERVICII DE PROIECTARE OP}IONALE

Oricare dintre proiectele prezentate în catalog poate fi modificat [i adaptat de c\tre arhitectul-autor al aces tuia, 
în func]ie de dorin]ele dumneavoastr\. Durata [i diferen]a de cost pentru realizarea modific\rilor de ter  minate de 
cerin]ele suplimentare fa]\ de proiectul de catalog se vor stabili prin contractul încheiat direct între dumneavoas-
tr\ [i arhitect. În acela[i mod mai pute]i ob]ine suplimentar documenta]ii tehnice pentru:
- certificatul de urbanism [i avizele solicitate prin acesta;
- autoriza]ia de desfiin]are (pentru demolarea unei construc]ii existente care ocup\ amplasamentul);
- adaptarea detaliilor de funda]ie în func]ie de caracteristici geotehnice speciale;
- adaptarea proiectului pentru structura de rezisten]\ la cerin]ele zonei seismice în care se afl\ amplasat 
terenul pe care urmeaz\ s\ se realizeze construc]ia;
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- reproiectarea casei în oglind\ (invers fa]\ de proiectul de catalog), în func]ie de situa]iile concrete generate de 
amplasament (accese, orientarea fa]\ de punctele cardinale, vecin\t\]i etc.);
- dot\ri speciale privind instala]iile electrice, termice [i sanitare (climatizare, sisteme de alarm\, fose septice sau 
bazine vidanjabile, piscine, saune etc.);
- amenaj\ri [i decora]iuni interioare (plafoane suspendate, mobilier fix, front de buc\t\rie, bar, [eminee etc.);
- împrejmuirea [i amenajarea peisager\ a gr\dinii (inclusiv terenuri de sport, chio[curi, debarcadere etc.).
De asemenea, se ofer\ la cerere [i alte servicii conexe proiectului:
- verificarea tehnic\ a proiectului de c\tre speciali[ti atesta]i MLPTL (al]ii decât autorii proiectului);
- studiu geotehnic;
- ob]inerea certificatului de urbanism, a avizelor [i autoriza]iei de construire (dup\ caz autoriza]ia de desfiin]a re);
- asisten]\ la selectarea constructorului [i la încheierea contractului cu acesta;
- asisten]\ pe [antier;
- selectarea materialelor de finisaj, dot\ri etc., în func]ie de dorin]a dumneavoastr\ [i de pre]uri.

3. PRE}UL PROIECTULUI DIN CATALOG

NOT|:
¢ Pre]ul proiectului se achit\ în lei la cursul leu/EURO stabilit de BNR la data pl\]ii.
¢ În pre] nu este inclus TVA.
¢ Pre]urile proiectelor din catalog au fost reactualizate având în vedere supliment\rile de con]inut cerute prin 
Legea 453/2001 la faza PAC [i pentru a se respecta ”Onorariile minime ale Ordinului Arhitec]ilor din România”, 
care sunt obligatorii conform Legii nr.184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiunii de arhitect. Acestea 
se aplic\ tuturor proiectelor prezentate în revista ”O CAS| PENTRU FIECARE” începând cu num\rul 1/1997. 
Proiectele prezentate în numerele 1/1996 [i 2/1996 nu mai sunt valabile. 
¢ Diferen]a de pre] pentru realizarea modific\rilor determinate de cerin]e suplimentare fa]\ de proiectul din ca-
ta log (prezentate la capitolul II/2) se vor stabili prin contractul încheiat direct între dumneavoastr\ [i arhitect.
  *  Pre]ul proiectelor de case peste 701 mp se calculeaz\ cu ajutorul metodologiei precizate în cap. I/2.
** Proiectele prezentate având codul ”P - PROPUNERI” sunt elaborate numai la faza de anteproiect, pre]urile 

[i termenele de predare urmând a fi stabilite de comun acord între beneficiar [i arhitect, constituind proiecte 
unicate.

FOARTE IMPORTANT ! 
¢ Prin cump\rarea proiectului ales ave]i dreptul de a-l folosi pentru construirea unei singure case. 
¢ Drepturile de autor [i originalele proiectelor apar]in în exclusivitate autorilor acestora. 
¢ Proiectele cump\rate de dumneavoastr\ nu pot fi folosite sau revândute altor persoane [i nu pot fi 
copiate sau reproduse prin nici un alt mijloc, f\r\ acordul autorilor.

COD PRE} 
PROIECT

SUPRAFA}| 
DESF|{URAT|

PRE} PROIECT
(EURO)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P

pân\ la 100 mp
101 - 150 mp
151 - 200 mp
201 - 250 mp
251 - 300 mp
301 - 350 mp
351 - 400 mp
401 - 450 mp
451 - 500 mp
501 - 550 mp
551 - 600 mp
601 - 650 mp
651 - 700 mp
peste 701 mp
PROPUNERI

1.200
1.700
1.900
2.050
2.350
2.700
3.050
3.400
3.700
4.000
4.450
4.800
5.100

*
**




