
STUDIO AE:

"Clãdirile inteligente
cu tehnologie integratã
care se pot adapta în
funcþie de nevoi vor fi tot
mai prezente"
lDigitalizarea ºi integrarea serviciilor de calitate în domeniul
construcþiilor vor conta tot mai mult

Reporter: În ce mãsurã pande-

mia de coronavirus a afectat

domeniul arhitecturii în care

activaþi?

Studio AE: În fiecare domeniu,

criza a schimbat modul de lucru.

Mai mult ca oricând, am devenit

conºtienþi de importanþa calitãþii

spaþiilor în care locuim, lucrãm

sau petrecem timpul liber. Iar ca-

litatea spaþiului proiectat ºi con-

struit este un factor important

care contribuie la calitatea vieþii.

Fiind domenii în care proiectele

mari se deruleazã pe o perioadã

mai mare de timp ºi permit dis-

tanþarea socialã, în arhitecturã ºi

construcþii activitatea a conti-

nuat. ªi proiectele Studio ae au

continuat, avem în derulare acum

opt ºantiere în lucru. Pe zona de

livrãri de materiale ºi echipamen-

te s-au înregistrat întârzieri din

cauza restricþiilor de circulaþie din

perioada stãrii de urgenþã. Am

simþit în schimb un efort susþinut

din partea tuturor celor implicaþi

în proiecte pentru a asigura con-

tinuitatea.

Reporter: S-a impus stoparea

proiectelor odatã cu venirea pan-

demiei sau aþi reuºit sã lucraþi ºi în

aceastã perioadã?

Studio AE: Am reuºit sã asigu-

rãm continuitatea tuturor proiec-

telor în lucru. Nu ne-am întrerupt

activitatea, mai ales cã o parte din

activitatea noastrã implicã munca

de teren, unde distranþarea socia-

lã e posibilã în mod natural, iar

acolo unde s-a putut, am lucrat

de acasã. Clienþii noºtri s-au bazat

pe noi ºi noi ne-am strãduit sã le

îndeplinim aºteptãrile ºi sã res-

pectãm termenele ºi cerinþele de

calitate ºi siguranþã. Am fãcut ra-

pid trecerea la work from home

în martie, am asigurat sprijin echi-

pei de la distanþã ºi am coordonat

proiectele folosind mult mai mult

digitalizarea. De exemplu, am di-

gitalizat o mai mare parte din

procesele de management, am

fãcut multe conferinþe on line cu

echipa internã, cu echipa de ingi-

neri, cu clienþii, inclusiv cu ºantie-

rele în lucru. Proiectele în des-

fãºurare au continuat, iar la toam-

nã aºteptãm ºi finalizarea acesto-

ra la termenele programate.

36 BURSA Construcþiilor nr. 6 / 2020

Smart City

Sectorul construcþiilor ºi arhitectura se adapteazã noilor schimbãri

impuse de pandemia de coronavirus.

De la modalitatea de lucru care s-a dus tot mai mult cãtre digitalizare

ºi pânã la modul în care spaþiile de birou, dar ºi cele în care locuim, to-

ate au fost supuse unor transformãri ºi s-au adaptat condiþiilor din

actualul context.

Elena ºi Andrei ªtefãnescu, fondatorii studioului de arhitecturã ºi de-

sign, Studio AE - architecture&evolution, ne-au acordat un interviu în

care ne-au vorbit despre mãsura în care a fost afectat domeniul arhi-

tecturii de pandemia de coronavirus, de principalele provocãri din

piaþã, dar ºi despre cum vor arãta spaþiile de birouri în actualul

context.
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Reporter: Ce impact au asupra

proiectelor noile mãsuri de sigu-
ranþã care se impun?

Studio AE: Cercetarea realizatã

de Gensler, cea mai mare firmã

de arhitecturã din lume, referitoa-
re la întoarcerea la birou în SUA,

relevã cã majoritatea angajaþilor

se aºteaptã sã se întoarcã într-un

mediu de lucru diferit. O impor-
tanþã mai mare o au mãsurile de

prevenþie, de evitare a aglomera-
þiei, reducere a densitãþii în zone-
le de birouri, spaþiile mai mari de

lucru, fãrã desk sharing, procedu-
rile stricte de curãþenie ºi acces. În

cazul birourilor, multe spaþii se

vor reorganiza ca fluxuri, distanþe

între birouri, integrarea tehnolo-
giei touchless (scanere automate

de temperaturã, uºi de acces cu

deschidere automatã, grupuri sa-
nitare cu robineþi ºi dispensere

automate, etc.). Se observã nece-
sitatea asigurãrii unui sprijin pen-

tru munca la distanþã.

De asemenea, tot din statistica

Gesler, rezultã cã angajaþilor le

lipsesc cel mai mult socializarea,

întâlnirile cu colegii faþã în faþã,

sentimentul de comunitate ºi co-

nectare. Spaþiul de office

post-Covid 19 va fi despre a co-

necta persoanele ºi a crea senti-
mentul de apartenenþã la comu-
nitate. Tendinþele internaþionale

se vor prelua ºi în România, mai

întâi prin intermediul companii-
lor internaþionale care vor aplica

strategiile stabilite la nivel de

grup. Astfel, birourile vor fi mai

prietenoase cu personalul, iar

ideea de birou creativ, deja utili-
zatã de marile companii, va fi din

ce în ce mai prezentã ºi la celelal-
te firme.

Reporter: Credeþi cã putem

vorbi de o reconfigurare pe ter-
men lung a spaþiilor de birou sau

clienþii vãd necesitatea unui spa-
þiu de lucru în propriile case?

Studio AE: Conform statisticii

institutului Gensler, doar 12% din

angajaþii din SUA vor sã lucreze

de acasã full time, generaþia tânã-
rã este mai puþin productivã

lucrând de acasã, iar oamenii se

aºteptã sã se întoarcã la birou

într-un loc diferit, într-un mediu

de lucru sigur. Probabil cã o solu-

þie de tranziþie va fi de a lucra ºi

de la birou ºi de acasã, iar fiecare

companie va decide proporþia ºi

modul de împãrþire în funcþie de

modul de lucru. Multe spaþii de

birouri se vor reorganiza pentru a

corespunde noilor mãsuri de si-
guranþã. În România, statistic,

aproximativ 60% din angajaþi îºi

doresc sã lucreze 1-2 zile de acasã

fãrã a se renunþa la prezenþa la bi-
rou. Implicit, am realizat de ce

mergem la birou.

Criza cauzatã de pandemia Co-
vid-19 a dus la tranziþia spaþiului

de lucru spre casã, persoanele re-
simþind nevoia sã amenajeze un

loc dedicat pentru birou. Este

destul de challenging de lucrat

de acasã din mai multe motive:

existenþa (sau nu) a unui spaþiu

dedicat ºi adecvat lucrului, asigu-
rarea conectãrii la internet ºi a se-
curitãþii datelor, existenþa dotãri-
lor tehnice necesare (imprimante,

plotere, etc), ºi delimitarea dintre

timpul de lucru ºi cel personal.

Reporter: Cum se va reflecta

pandemia asupra felului în care

vor arãta spaþiile în urmãtoarea

perioadã?

Studio AE: Work From Home

-chiar ºi parþialã-implicã petrece-

rea unui timp mai mare acasã,

ceea ce va conduce la redefinirea

conceptului de locuinþã. Se va

merge cãtre o mai mare integrare

a naturii prin grãdini, terase, grã-

dini interioare. Creºte atenþia

pentru sistemele de ventilaþie, lu-
minã naturalã, dedicarea si echi-
parea unor spaþii pentru birou/bi-
rouri pentru pãrinþi ºi copii.

Dacã vorbim de office, vom ob-
serva o densitate mai micã de uti-
lizare a spaþiilor ºi o mai puternicã

importanþã acordatã culturii

organizaþionale ºi comunitãþii.

Existã companii, multe internaþio-
nale, care au deja acest mod de

lucru ºi pe care criza le-a gãsit

pregãtite.

Indiferent de destinaþia spaþii-
lor, importantã va fi flexibilitatea

ºi posibilitatea de a se adapta re-
pede la schimbare: pereþi amovi-
bili, mobilier multifuncþional, do-
tãri tehnice, etc.

Reporter: Putem vorbi de opor-
tunitãþi în piaþa de arhitecturã în

aceastã perioadã, având în vede-
re cã este nevoie de noi mãsuri

de siguranþã ºi mulþi se gândesc

la o reconfigurare?

Studio AE: Cred cã în primul

rând vorbim despre o digitalizare

accentuatã de la proiectare, inte-

racþiunea în timpul proiectului,

pânã la mentenanþa în timp a clã-

dirilor. Vom vorbi de clãdiri inteli-

gente cu tehnologie integratã

care se pot adapta în funcþie de
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nevoi ºi acestea vor fi tot mai pre-

zente. Inteligenþa Artificialã (AI) în

zona de construcþii face primii

paºi ºi la noi. De exemplu, pe

perioada cât o clãdire este neocu-

patã, ea poate fi controlatã de la

distanþã ºi se regleazã automat

consumul: temperatura, ventila-

þia, iluminatul. De asemenea, au-

tomat se pot urmãri câte persoa-

ne se aflã simultan într-un spaþiu,

timpul de ocupare al unui birou,

etc. Putem vorbi de urmãtorul ni-

vel de integrare în care datele

dintr-o clãdire sunt colectate, sor-

tate, analizate prin algoritmi pen-

tru ca apoi automat sã se facã re-

glajele necesare sau sã se ia deci-

zii pe bazã de date. De exemplu,

dacã se observã cã o zonã este

neutilizatã într-un spaþiu, atunci

ori se poate folosi pentru acel

spaþiu altceva sau se poate curãþa

mai rar. Iar dacã un spaþiu este fo-

losit intens, atunci este necesar sã

se facã mai des curãþenie. Este

vorba de a avea date despre utili-

zarea unei clãdiri ºi de a le folosi

pentru a îmbunãtãþi confortul ºi

siguranþa celor care le utilizeazã.

Desigur, reconfigurarea repre-

zintã o oportunitate în piaþa de

arhitecturã, dar ºi echiparea clãdi-

rilor cu sisteme inteligente pre-

cum cele menþionate mai sus po-

ate fi o oportunitate pentru piaþa

de proiectare ºi construcþii în ge-

neral.

Reporter: Cu ce soluþii veniþi în

abordarea spaþiilor în actualul

context, este nevoie de noi solu-

þii?

Studio AE: Pe de o parte va fi

integrarea tehnologiei în viaþa

clãdirilor, prin care sã se poatã

controla în timp real factorii care

contribuie la confortul ºi siguran-

þa persoanelor. Ca soluþii, putem

vorbi despre transformarea spa-

þiilor neutilizare, soluþii flexibile ºi

spaþii care se adapteazã uºor, rea-

lizarea importanþei componentei

de sustenabilitate în domeniul

construcþiilor. Calitatea spaþiilor

este necesar sã creascã. Este ne-

voie de mai mult spaþiu acordat

fiecãrei persoane, circulaþii gene-

roase (mai mari), ventilaþie natu-

ralã, luminã naturalã, igienizarea

de mai multe ori pe zi a spaþiilor

comune ºi a zonei de lucru. Aten-

þie trebuie acordatã ºi pentru cre-

area mai multor zone de luat

masa pentru evitarea aglomera-

þiei, separãrii în zone mai mici a

open space-ului, programului de

lucru diferit pentru echipe. În

concluzie, o mai bunã monitori-

zare ºi mentenanþã a spaþiilor.

Reporter: S-a simþit o creºtere

pentru reamenajare/reconfigura-

re?

Studio AE: În primul rând, am

observat o creºtere a numãrului

de solicitãri pentru case indivi-

duale.

Referitor la birouri, firmele au

continuat cu proiectele pe care le

aveau ca obiectiv anul acesta.

Acum, de exemplu, lucrãm la un

proiect de relocare a unei firme

într-o clãdire monument, unde

fiecare birou are maximum 4 per-

soane/camerã, inclusiv accesele

sunt separate pentru fiecare etaj

ºi departament. Practic, geo-

metria clãdirii permite o separa-

re a persoanelor care lucreazã în

aceeaºi companie.

Pentru siturile mari care acum

sunt în analizã ºi concept vorbim

de o mixitate funcþionalã între re-

tail, birouri, locuinþe, producþie

de mici dimensiuni astfel încât la

nivel urban acestea sã funcþione-

ze împreunã ºi sã creeze centre

care funcþioneazã ca o comunita-

te.

Reporter: Ce proiecte des-

fãºuraþi în prezent?

Studio AE: Cele mai multe ºan-

tiere pe care le desfãºurãm în pre-

zent sunt în zona de retail ºi au

termen de finalizare toamna aces-

tui an. De asemenea, avem ºi pro-

iecte în zona de office care se vor

finaliza în toamnã.

Urmeazã sã începem ºantierul

efectiv pentru prima casã pasivã

în Dumbrava Vlãsiei. Am observat

un mai mare interes referitor la

clãdirile pasive ºi la utilizare BIM
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(Building Information Model) în

procesul de proiectare. Studio ae

utilizeazã BIM pentru toate pro-
iectele din prezent de mai bine

de 4 ani.

În faza de concept, avem mai

multe proiecte pe baza cãrora se

fac analizele ºi studiile de fezabili-
tate de cãtre dezvoltatori. De

exemplu, lucrãm la conceptul

pentru un nou centru comercial

în Voluntari, în zona autostrãzii

A3. Este vorba de o dezvoltare pe

un teren de aproximativ 20.000

mp, cu aproximativ 6.000 mp de

spaþii pentru retail, restaurante,

birouri ºi servicii medicale.

Un interes mai mare se mani-
festã ºi pentru soluþiile pentru re-
conversia siturilor industriale

care, odatã cu extinderea

oraºelor, au devenit parte din

acestea. Sunt proiecte care nece-
sitã o viziune pe termen lung ºi o

abordare sustenabilã. În dome-
niul clãdirilor existente avem o

experienþã care ne ajutã sã inte-
grãm armonios fondul construit

existent ºi sã dezvoltãm privind

cãtre viitor cu respect faþã de tre-
cut.

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 axa mai

mult pe telemuncã?

Studio AE: Statisticile din SUA

aratã cã majoritatea angajaþilor

doresc sã se întoarcã la birou.

Doar 12% din angajaþii din US vor

Work From Home full time.

Pe plan local, într-o primã fazã,

din toamnã mai multe companii

mari analizeazã sã se întoarcã la

muncã treptat. O parte din anga-
jaþi vor lucra 2-3 zile de acasã ºi

restul de la birou. O altã variantã

este sã lucreze alternativ, o sãp-
tãmânã de acasã ºi o sãptãmânã

de la birou. Lucrul de acasã va

face parte mai mult din viaþa an-

gajaþilor, dar cred cã nu va înlocui

nevoia interacþiunii umane. Cul-
tura organizaþionalã rãmâne un

liant important la nivelul fiecãrei

companii, iar sediul joacã un rol

important în pãstrarea acesteia.

Reporter: Care sunt principale-
le provocãri pe care le întâmpina-
þi în piaþã?

Studio AE: Incertitudinea este

un factor greu de cuantificat ºi

anticipat. Este necesarã o digitali-
zare mai mare în administraþie

pentru a asigura continuitatea

proiectelor.

Integrarea cerinþelor ºi nevoilor

referitoare la sãnãtatea publicã ºi

personalã, mobilitate, transport,

cerinþe care deocamdatã nu sunt

foarte bine definite.

Reporter: Care sunt perspecti-
vele de dezvoltare ale domeniu-
lui în care activaþi în actualul con-
text?

Studio AE: Vor conta din ce în

ce mai mult digitalizarea ºi inte-

grarea serviciilor de calitate în do-
meniul construcþiilor. Virtual, sun-
tem mai conectaþi ca oricând, iar

acest fapt deschide oportunitãþi

de colaborare la distanþã ºi în afa-
ra României.

În continuare, Studio ae lucrea-
zã la îmbunãtãþirea sistemului de

management astfel încât sã fim

competitivi, sã digitalizãm ºi sã

venim cãtre clienþii noºtri cu cele

mai bune soluþii pentru noul con-
text ºi pentru viitor. Urmãtorul

pas este sã livrãm proiecte BIM pe

toate specialitãþile, inclusiv pen-
tru instalaþii. Recent, am obþinut

certificarea TUV Austria pentru

Proiectare generalã în domeniul

construcþiilor civile ºi industriale.

Reporter: Vã mulþumesc!
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