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Vastint Romania și-a început activitatea pe piața locală din anul 2008 și 
este parte din Vastint Group, o organizație internațională în domeniul 
imobiliar cu peste 25 de ani de experiență. Baza operațiunilor noastre 
constă în managementul unui portofoliu de proprietăți și dezvoltare 
imobiliară. 

București, 08 iunie 2016 

 

Vastint demarează lucrările la al doilea proiect major în București 

 

Vastint România începe procesul de construcție pentru cele trei clădiri ale 

proiectului Business Garden Bucharest, ce însumează 41.000 m2 de spații de 

birouri moderne, clasa A și zone comerciale la parter. PORR Construct este 

antreprenorul general al proiectului iar punerea în funcțiune este planificată 

pentru a doua jumătate a anului 2018. 

Business Garden Bucharest este amplasat în sectorul 6, pe Calea Plevnei nr. 159 – zona 

Orhideea, în vecinătatea galeriei comerciale Carrefour Orhideea, la doar câteva minute cu 

mașina de Piața Victoriei, în centrul orașului. Ansamblul cuprinde o clădire de birouri de 

21.000 m2 plus alte două clădiri de câte 10.000 m2 suprafață închiriabilă fiecare, înconjurate 

de o grădină cu alei, băncuțe și zone de recreere, totul la o scurtă plimbare de stațiile de 

metrou Basarab și Grozăvești. 

Complexul a primit de curând nivelul maxim de pre-certificare, LEED Platinum, ca 

recunoaștere a proiectării și planificării durabile ce se vor traduce, printre altele, într-o 

calitate sporită a ambientului interior. Acest lucru presupune un sistem de ventilație și aer 

condiționat silențios, sănătos, cu 100% aport de aer proaspăt, 3 m înălțime liberă pe etaj, 

ferestre care se deschid la fiecare 2.7 m, control termic și confort vizual îmbunătățit, pentru 

a numi doar câteva aspecte. 

Antoniu Panait, Director General al Vastint România, menționează: „Suntem foarte bucuroși  

că operațiunile Vastint România iau avânt cu 70.000 m2 de spații de birouri centrale, de 

calitate superioară, în construcție în două proiecte importante în același timp. Viitorii noștri 

chiriași vor avea numeroase facilități deja incluse în amenajarea de bază, precum și 

beneficii indirecte ce se vor reflecta în satisfacția și în cele din urmă în productivitatea 

angajaților.“ 

Dincolo de a dezvolta spații de birouri funcționale, eficiente, Vastint intenționează să 

transforme mediile de lucru în locuri unde oamenii se simt mai confortabil, unde pot oricând 

lua o pauză, pot alege să lucreze sau să organizeze o întâlnire în aer liber. Business Garden 

Bucharest aduce împreună ambientul interior cu cel exterior, efectiv creând spațiu natural 

pentru afaceri.  

Al șaselea ansamblu de acest fel în Europa, Business Garden Bucharest dispune de o 

amplasare centrală pentru birouri, cu acces facil atât cu metroul cât și cu mașina sau alte 

mijloace de transport public, inclusiv cu trenul. În cadrul complexului și în apropiere vor fi 

accesibile servicii și facilități variate, pentru a întâmpina nevoile chiriașilor și ale angajaților 

acestora pe parcursul zilei de lucru. 

Business Garden Bucharest a fost proiectat de West Group Architecture iar antreprenorul 

general este PORR Construct. 


