
MIHAI PÃDUROIU, ONE UNITED PROPERTIES:

"Estimãmmutãridin
parteamultinaþionalelor
dinspreAsiacãtreEuropa
CentralãºideEst,pe
fondulpandemiei"
l "Urmãtorul pas îl va reprezenta strategia de a lucra în
proximitatea locuinþei"

Reporter: În ce mãsurã este
afectatã piaþa imobiliarã, în spe-
cial divizia de office a One United

Properties de pandemia de coro-
navirus?

Mihai Pãduroiu: Situaþia creatã

de pandemie genereazã ºi opor-
tunitãþi. Ne aºteptãm sã vedem
mai multe mutãri din partea unor
companii multinaþionale dinspre
Asia cãtre Europa Centralã ºi de
Est. România este avantajatã da-
toritã forþei de muncã calificate ºi
infrastructurii care poate acomo-
da aceste companii. În ceea ce
priveºte modul de lucru, probabil
cã urmãtorul pas îl va reprezenta
strategia de a lucra în proximita-
tea locuinþei. Prin cele trei proiec-
te mixte pe care le desfãºurãm -
One Floreasca City, One Cotroceni
Park ºi One Verdi Park vom oferi
numeroase funcþiuni ºi facilitãþi în

cadrul unei singure comunitãþi:
apartamente la standardul deja
impus de One United pe piaþã, bi-
rouri de clasã A, certificate LEED ºi
WELL, spaþii comerciale, spaþii
verzi ºi zone de relaxare în aer li-
ber.

Reporter: Care sunt perspecti-
vele de continuare a investiþiilor
având în vedere actualul context?

Mihai Pãduroiu: Toate cele
ºase ºantiere în curs ale compa-
niei ºi-au continuat activitatea:
One Floreasca City, One Cotro-
ceni Park, One Verdi Park, One
Herãstrãu Towers, Neo Timpuri
Noi ºi Neo Mamaia. Proiectele nu
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Pandemia de coronavirus a venit ºi cu oportunitãþi în piaþa imobi-

liar. Mihai Pãduroiu, CEO Office Division One United Properties,

ne-a declarat în cadrul unui interviu cã se aºteptã sã vadã mai

multe mutãri din partea unor companii multinaþionale dinspre

Asia cãtre Europa Centralã ºi de Est, pe fondul creat de pandemie.

În plus, domnia sa considerã cã þara noastrã este avantajatã da-

toritã forþei de muncã calificate ºi infrastructurii care poate

acomoda aceste companii.

În ceea ce priveºte modul de lucru, Mihai Pãduroiu considerã cã

telemunca a fost o soluþie temporarã la restricþiile generate de

noul coronavirus ºi nu putem vorbi de o scãdere a cererilor spaþii-

lor de birou, dar tendinþa va fi reprezentatã de strategia de a lucra

în proximitatea locuinþei, pentru care One United Properties are

deja soluþii.

Mihai Pãduroiu: "E clar cã biroul viitorului
nu va mai arãta ca biroul pe care pânã acum
îl consideram tradiþional. Suprafaþa alocatã

pe persoanã va creºte pentru a permite
mãsurile de distanþare.

Nu credem cã vor mai exista birouri foarte
mari consolidate, ci ne vom întoarce la o

reþea de birouri dezvoltatã în diverse zone ale
oraºului sau chiar la nivel naþional".
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vor suferi întârzieri ºi vor fi livrate
conform termenelor anunþate
anterior pandemiei.

Reporter: Ce proiecte de office
aveþi în desfãºurare, în prezent, ºi
care este stadiul acestora?

Mihai Pãduroiu: Avem trei pro-
iecte în desfãºurare, toate parte
din dezvoltãri cu funcþiuni mixte.

One Tower cu 24.000 mp, parte
din ansambul mixt One Floreasca
City, la intersecþia a douã artere
ultra-centrale, Calea Floreasca ºi
bulevardul Mircea Eliade, va fi li-
vrat la finalul acestui an.

One Cotroceni Park este ansam-
blul pe care îl construim pe fosta
platformã Ventilatorul ºi reprezin-
tã cel mai mare proiect de rege-
nerare urbanã din zona centralã a
Bucureºtiului, urmând sã fie di-
rect conectat la staþia de metrou
Academia Militarã. Proiectul de
birouri este gândit în jurul une
clãdiri în forma literei L, ce oferã
multiple opþiuni de acomodare
începând de la 1.000 mp pânã la
etaje de 4.800 sau 9.000 mp. Chi-
riaºii de la etajele superioare se
vor bucura de acces direct la tera-
se tip "roof top gardens", unde se
vor putea relaxa sau lucra în aer
liber, cu vedere spre cartierul Co-
troceni. Termenul de livrare este
finalul anului 2021.

One Verdi Park, cel de-al treilea
proiect office, presupune con-
strucþia a douã turnuri, unul de
birouri ºi unul rezidenþial, conec-
tate de un spaþiu de retail .
Ansamblul se învecineazã cu par-
cul Verdi ºi oferã priveliºti super-
be asupra zonelor verzi ºi lacuri-
lor din proximitate.

Reporter: Ce impact au asupra
proiectelor noile mãsuri de dis-
tanþare? Credeþi cã putem vorbi
de o reconfigurare pe termen
lung a spaþiilor de birou?

Mihai Pãduroiu: E clar cã biroul
viitorului nu va mai arãta ca biro-
ul pe care pânã acum îl conside-
ram tradiþional. Suprafaþa alocatã
pe persoanã va creºte pentru a
permite mãsurile de distanþare.
Nu credem cã vor mai exista biro-
uri foarte mari consolidate, ci ne
vom întoarce la o reþea de birouri
dezvoltatã în diverse zone ale
oraºului sau chiar la nivel naþio-
nal.

Reporter: Tot mai multe com-
panii au descoperit beneficiile te-
lemuncii. Credeþi cã va scãdea ce-
rerea din piaþã a spaþiilor de bi-
rou, iar companiile se vor îndrep-
ta cãtre angajaþi remote?

Mihai Pãduroiu: Telemunca a
fost o soluþie temporarã la restric-
þiile generate de pandemie. Oa-

menii performeazã în echipe, în
cadrul unor spaþii de lucru sigure
ºi confortabile. Din discuþiile pe
care le avem cu chiriaºii ºi con-
tractele semnate chiar ºi în perio-
ada de pandemie nu considerãm
aceastã soluþie viabilã pe termen
lung.

Reporter: Mai este loc de dez-
voltare în Bucureºti pe acest seg-
ment?

Mihai Pãduroiu: One United
Properties a lansat în 2018 divizia
de birouri cu scopul de a inova
evoluþiile imobiliare clasice. Con-
ceptul nostru constã în spaþii de
birou flexibile, care faciliteazã ac-
cesul la zonele verzi ºi oferã o va-
rietate de servicii privind sãnãta-
tea ºi bunãstarea angajaþilor. În
actualul context, acet tip de dez-
voltãri este la mare cãutare.

Reporter: Care sunt perspecti-
vele de dezvoltare ale segmentu-
lui office în actualul context?

Mihai Pãduroiu: Flexibilitatea
ºi adaptabilitatea spaþiilor de bi-
rou noi, moderne ºi certificate re-
prezintã beneficiul principal în
procesul de re-calibrare a mediu-
lui de lucru la noua realitate.

Reporter: În ce proporþie sunt
contractate proiectele de office
ale One United Properties?

Mihai Pãduroiu: În momentul
acesta avem un procent de con-
tractare la One Tower de 50%, iar
la faza 1 One Cotroceni Park 35%.

Reporter: Vã mulþumesc!
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Mihai Pãduroiu: "Avem trei proiecte în
desfãºurare, toate parte din dezvoltãri cu
funcþiuni mixte. One Tower cu 24.000 mp,

parte din ansambul mixt One Floreasca City,
la intersecþia a douã artere ultra-centrale,

Calea Floreasca ºi bulevardul Mircea Eliade,
va fi livrat la finalul acestui an".


