
Village  by the Sea

cumpanabythesea.ro

Noua ta comunitate de la mare 
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Constanța

Port Tomis

Port Constanta

Aeroport
Constanta

Mamaia



 

Portul Constanța - beneficiază de o poziționare geografică 
avantajoasă, fiind situat pe coridorul de transport pan-european 
Rin-Dunare. Portul Constanța are un rol major în cadrul rețelei 
europene de transport intermodal, legând piețele țărilor fără ieșire 
la mare din Europa Centrala și de Est cu regiunea Transcaucaz, Asia 
Centrală și Extremul Orient.

Portul Tomis se integrează armonios în arhitectura urbanistică a 
orașului Constanța. În apropiata vecinătate se află o serie de obiec-
tive turistice care sporesc gradul de atractivitate: Piața Ovidiu cu 
statuia poetului Ovidiu, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie 
Constanța, Edificiul Roman cu Mozaic cu vestigiile antice ale vechi-
ului Tomis, Acvariul, Farul Genovez, Cazinoul.

Aeroport Constanța -  amplasat în partea de N-NV a municipiului 
Constanța, aeroportul deține o poziție importantă față de 
obiectivele economice de interes național și internațional, fiind 
situat la 26 km de Constanța, la 14 km de Canalul Dunăre-Marea 
Neagră și la aproximativ 100 km de Delta Dunării.

Stațiuni la Marea Neagră - poți să vizitezi plajele Mării Negre la 2 
Mai, Costinești, Eforie Nord, Eforie Sud, Jupiter, Neptun, Olimp, 



Village by the Sea
Noua ta comunitate de la mare 

Black Sea



by the Sea

Proiectul Cumpăna - Village by 
the Sea constă în 214 vile, 20 de 

străzi, fiecare strada cu câte 10-12 

case individuale și duplexuri.  

Noua ta comunitate de la mare 

Black Sea Mediteranean Sea Red Sea Adriatic Sea Baltic Sea Egeea Sea

Faza 1 Faza 2 

Mediteranean Sea

Red Sea
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ESTE TIMPUL SĂ TE MUȚI LA NOUA TA CASĂ 

grădină

parcare

spații de joacă

securitate



Trăiți într-o comunitate

Faza 1 Faza 2
Faza 1 a proiectului constă în: Faza 2 a proiectului constă în:

32 locuințe 34 locuințe



Vilă Individuală
Vila Individuală reprezintă casa perfectă pentru tine și 
familia ta sau locul de vacanță de care aveți nevoie 
pentru a scăpa de cotidian. Spațiul verde de care dispui 
îți va oferi liniștea de care ai nevoie, iar camere 
spațioase îți permit să fii propriul designer al casei, 
după propriile gusturi.

126,2 mp construiți 

219 mp grădina

8 mp terasă

loc de parcare

SPECIFICAȚII



Bun venit acasă



Bun venit acasă



Vilă Individuală

Suprafață utilă    49,45 mp

Plan parter
Suprafață utilă+ terasă   57,45 mp
Suprafață construită  63,10 mp
Suprafață construită desfasurata 126,20 mp

Scara    5,00 mp
Hol    5,00 mp
Birou    9,10 mp
Living+bucatarie 28,00 mp

Baie 2,35 mp
Terasa 8,00 mp
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Vilă Individuală

Plan etaj
Suprafață utilă    47,90 mp
Suprafață utilă+ balcon  53,85 mp
Suprafață construită  63,10 mp
Suprafață construită+balcon 69,05 mp 

Scara    5,00 mp
Hol    6,15 mp
Baie dormitor   2,95 mp
Dormitor 1   9,85 mp

Dormitor 2    10,80 mp
Dormitor 3    10,85 mp
Baie hol          2,30 mp
Balcon          5,95 mp
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Vilă Duplex
Alege Cumpăna - By the sea Duplex pentru a te 
bucura de suficient spațiu atât pentru tine, cât și 
pentru cei dragi ție ce vor veni să te viziteze. Acum ai 
posibilitatea de a locui chiar la un pas de mare și a te 
bucura de toate facilitățile acesteia!

117,1 mp construiți

175,4 mp grădina

8,4 mp terasă

loc de parcare

SPECIFICAȚII



plan 1

plan 2

Plan etaj
Suprafață utilă     44,55 mp
Suprafață utilă+ balcon   49,75 mp
Suprafață construită   58,35 mp
Suprafață construită+balcon  63,55 mp 

Scara    4,20 mp
Dormitor  12,60 mp
Baie dormitor 1   2,60 mp
Baie hol    2,60 mp
Dormitor 2 10,70 mp
Dormitor 3 10,70 mp
Hol    3,40 mp
Balcon   5,20 mp 

Suprafață utilă     44,55 mp
Suprafață utilă+ balcon   52,95 mp
Suprafață construită   55,15 mp
Suprafață construită desf     113,50 mp 

Scara    4,80 mp
Hol    7,05 mp
Baie    2,75 mp
Bucatarie   6,50 mp
Living  22,00 mp
Debara    0,40 mp
Terasa    8,40 mp 
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Casa ta de la mare te așteaptă!



Parteneri

Almog Group Israel- este o companie listată la bursa 
din Tel Aviv , cu o experiență de 40 de ani în construcții 
și vânzări de proiecte imobiliare de succes, având la 
bază o echipă de profesioniști în diferite domenii de 
dezvoltare. Grupul este activ și pe piața din România, 
având în portofoliu proiecte rezidențiale remarcabile în 
Constanța și în zona de nord a Bucureștiului.

Vaknin Amran Israel- se remarcă printr- o experiența 
de 30 ani în proiecte rezidențiale în Israel, în special pe 
dezvoltarea proiectelor multifuncționale, care includ 
cartiere rezidențiale cu spații comerciale, spații verzi și 
de petrecere a timpului liber.

Yoav Tannenbau este un birou de audit recunoscut și 
apreciat în Israel, cu experiență în domeniul de real 
estate, în finanțare , bugetare și urmărirea proiectelor 
complexe.

VAKININ
AMRAN

Yoav Tannenbau

Împreuna, cei 3 parteneri au dezvoltat În Romania proiecte de anvergură pe segmentul rezidențial, cum ar fi 

Metropolitan în Constanta și Seasons in cartierul Primaverii din București.



Experiență Internațională

Constanța București

IsraelIsrael

Israel
Israel



Real Sol România - având o vastă experiență în dome-
niu, Real Sol oferă servicii ce presupune coordonarea 
tuturor activităților tehnice, financiare, legale, de 
management al proprietății și marketing - toate sub 
aceeasi umbrelă.

Bad Prodexim – experienta locala cat si internationala 
(Israel) precum si calitatea lucrarilor in domeniul privat, 
industrial și public, au reprezentat principalele criterii 
in baza carora am ales ca antreprenor general echipa 
Bad Prodexim.

Abdisa A. Abdisa – firma de arhitectura cu expertiza 
remarcabila pe piata locala de locuinte, confera 
amprente ale designului conceptual, creand si 
explorand ideea cea mai apropiata de functionalitatea 
si cerinta beneficiarului, oferind astfel identitate unica 
fiecarui proiect.



cumpanabythesea.ro

0799 771 779

Strada Strajei, nr.54, comuna Cumpana, Judetul Constanta

sales@cumpanabythesea.ro


