
GrajdurileImperialede
laCluj-transformateîn
spaþiideco-working
(Interviu cu Marius Mârzã, Managing Partner Stables)

Reporter: Cum s-a nãscut ideea
înfiinþãrii unor birouri pe fostele
grajduri imperiale?

Marius Mârzã: Cred cã rãspun-
sul la aceastã întrebare ar trebui
sã fie adresat dezvoltatorului pro-
iectului Speedweel; el a fost cel
care a dezvoltat proiectul Record
Park unde se aflã ºi aceastã loca-

þie. Este de apreciat faptul cã, în
loc sã demoleze clãdirea formatã
din douã corpuri ºi sã construias-
cã o clãdire nouã ºi pe o suprafaþã
mult mai mare, a ales sã le reabili-
teze ºi sã le integreze în cadrul
proiectului, revigorând o clãdire
extrem de frumoasã a Clujului. În
momentul în care am fãcut

cunoºtinþã cu proiectul imobiliar,
pentru noi a fost destul de clar cã
acolo va fi viitoare locaþie a unui
spaþiu de co-working ºi, datoritã
faptului cã eu sunt ºi Director Re-
gional COS, a fost ºi mai clar cã
acest spaþiu va fi cel mai potrivit
pentru noul showroom COS din
Cluj. Astfel, având o suprafaþã
mult mai mare decât precedentul
showroom, am considerat cã
vom putea sã oferim mai multe
soluþii din portofoliul COS.

Reporter: Care este, exact, con-
ceptul acestor spaþii de birouri?

Marius Mârzã: Conceptul este
unul destul de clar în ceea ce pri-
veºte funcþiunile spaþiului:

- Serviced Offices sau Co-wor-
king dar cu accent pus pe spaþii
private cu toate serviciile incluse
adresat cu precãdere companiilor
în dezvoltare;

- Ne-am dorit sã creãm un spa-
þiu pentru comunitatea de busi-

ness a Clujului unde sã organi-
zãm evenimente mici ºi medii
într-o locaþie unicã; sperãm cã
vom putea organiza evenimente
cu impact în comunitatea din
care noi facem parte pentru a o
ajuta sã creascã ºi sã se dezvolte;

- Un Showroom în care COS sã
poatã sã îºi prezinte cât mai bine
serviciile oferite ºi capabilitãþile,
atât ale noastre, cât ºi ale colabo-
ratorilor cu care abordãm în ge-
neral proiectele de fit-out: Steel-
case pentru partea de mobilier de
birou la fel ca Narbutas; Datacor
pentru partea de lucrãri de elec-
trice ºi curenþi slabi; Pal Art pen-
tru partea de elemente de mobi-
lier custom-made; Daikin pentru
partea de climatizare ºi ventilare;
Interface pentru soluþiile de par-
doseli ºi mulþi alþi.

- Din punct de vedere al desi-
gnului, colegea mea, Arh. Laura
Dragomir, a implementat un con-
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Stables - un nou concept de serviced office, un spaþiu de
co-working premium - s-a deschis în inima oraºului Cluj-Napo-
ca, chiar în incinta fostelor Grajduri Imperiale.
Grajdurile Imperiului Austro-Ungar, care au gãzduit în trecut ºi
o fabricã româneascã de textile ºi care au o vechime de aproxi-
mativ 200 de ani, au fost readuse la viaþã ºi transformate
într-un spaþiu modern de birouri, destinat antreprenorilor ºi
companiilor care cautã nu doar un spaþiu de birouri, dar ºi o co-
munitate ºi un mix de servicii competitiv.
Stables face parte din proiectul de anvergurã Record Park al
dezvoltatorului imobiliar Speedwell ºi care, împreunã cu The

Office, formeazã cel mai mare hub de business din Cluj-Napo-
ca. Situat pe Onisifor Ghibu 20 A, proiectul este unul mixt cu
spaþii rezidenþiale, dar ºi cu funcþii de retail ºi spaþii de birouri
(pe lângã spaþiul de co-working cuprinde un resturant, o pisci-
nã deschisã cu acoperiº retractabil în cadrul unui club sportiv, o
grãdiniþã, o cafenea ºi un cabinet stomatologic, dar ºi un super-
market al unui cunoscut brand românesc).
Acest proiect este un start-up, în spatele cãruia stau oameni cu
experienþã în proiectarea ºi amenajarea spaþiilor de birouri,
dupã cum ne-a spus, într-un interviu, Marius Mârzã, Managing
Partner Stables.
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cept “art-deco” în amenajarea
spaþiului, poate chiar suprinzãtor
în aceastã perioadã, dar acest
aspect a ajutat foarte mult pentru
a scoate ºi mai mult în evidenþã
istoria locului, în momentul în
care am avut sesiunile de brain-
storming pentru crearea brandu-
lui una dintre frazele cu care am
fost toþi încântaþi a fost “Respect
the old to build the future”.

Reporter: Este primul proiect
de acest gen al companiei?

Marius Mârzã: Da, acest prim
proiect este un start-up, în spate-
le cãruia sunt oameni cu expe-
rienþã în proiectarea ºi amenaja-
rea spaþiilor de birouri. Deci chiar
dacã avem experienþã în proiec-
tare ºi execuþie a unor astfel de
spaþii, acum trebuie sã învãþãm sã
le coordonãm pentru a putea
oferi ceea mai bunã experienþã
clienþilor noºtri. Din acest motiv
am ales-o în rolul de Community
Manager pe Ioana Bejan, ea ala-

turându-se proiectului cu o mare
experienþã în Facility Manage-
ment, demonstrând acest lucru în
poziþiile similare ocupate în com-
panii multinaþionale din Cluj.

Reporter: Mai aveþi în plan sã
derulati astfel de proiecte ºi în
alte zone ºi unde?

Marius Mârzã: Ne dorim ca pe
viitor sã mai deschidem ºi alte lo-
caþii, probabil cã anul viitor vom
identifica zonele unde ne dorim
sã deschidem astfel de spaþii. Pri-
mordial acum este sã învãþãm cât
se poate de mult din experienþa
de la Cluj, fiind funcþionali abia de
douã luni. Dar, categoric, zonele
cãtre care ne uitãm pentru viitor
sunt Timiºoara, Iaºi ºi Bucureºti.

Reporter: Ce alte proiecte deru-
laþi în România?

Marius Mârzã: Din poziþia de
Managing Partner Stables, acesta
este singurul, dar din poziþia de
Director Regional COS (pentru
zona Transilvania) avem mai mul-
te proiecte pe care le derulãm în
Cluj, în acest moment. De curând
am finalizat un proiect pentru o

companie din domeniul automo-
tive/BPO de aproximativ 4500
mp, iar în faza de implementare,
în acest moment, avem aproxi-
mativ 5 noi proiecte, acesta
însumând o suprafaþã de 10.000
sqm în Cluj. La nivel naþional sun-
tem implicaþi în implementarea a
numeroase proiecte de fit-out,
acestea însumând o suprafaþã de
peste 17.000 mp doar în Bucu-
reºti.

Reporter: Cum a fost influenþa-
tã piaþa imobiliarã de criza sanita-
rã?

Marius Mârzã: Criza sanitarã a
afectat destul de mult piaþa imo-
biliarã pe segmental de birouri în
care activãm noi ºi consider cã
efectele ei nu sunt complet vizibi-
le, încã. Multe proiecte au mers
din inerþie pentru cã erau prea
avansate pentru a fi oprite sau
amânarea lor ar fi fost prea costi-
sitoare. Consider cã efectele asu-
pra pieþei de birouri se vor resimi-
ti ºi în 2021. Proiectele de dezvol-
tare sau amenajare se vor relua ºi
oamenii se vor întoarce la birouri,
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însã, tind sã cred, în a doua parte
a anului viitor. În ceea ce priveºte
serviciile oferite de Stables, efec-
tele se simt puternic pentru cã
oamenii încã sunt reticenþi sã re-
vinã la birou mai ales odatã cu
creºterea numãrului de cazuri,
dar, în aceeaºi mãsurã, flexibilita-
tea pe care noi o oferim este cãu-
tatã în momente de crizã, ajutând
companiile sau antreprenorii sã
se adapteze uºor ºi sã nu fie blo-
caþi în termene lungi.

Astfel, am gãsit ºi oportunitãþi
prin diverse companii care au re-
nunþat la spaþiile de birouri pe
care le aveau sau pe care doreau
sã le închirieze/amenajeze ºi au
dorit sã-ºi aducã oameni în spa-
þiul nostru, pentru cã le oferim o
flexibilitate mai ridicatã ºi costuri-
le generate sunt operaþionale. Ca
în orice situaþie economicã, ºi în
cea pe care o traversãm sunt mul-
te ameninþãri dar ºi oportunitãþi.
În ceea ce priveºte activitatea în
cadrul COS, anul acesta, în regiu-
ne, a fost foarte bun ca rezultat al
muncii depuse în 2019. Încã o

datã, consider cã efectele acestei
crize le vom resimþi destul de
mult ºi anul viitor. Diferit de Cluj,
în Bucureºti urmeazã sã se livreze
mai multe proiecte de birouri,
piaþa având o dinamicã mai mare,
cu mai multe proiecte de birouri
ce urmeazã sã se livreze în 2021.
Vedem un trend bun de dezvol-
tare ºi pe partea de industrial ºi
logistic, unde ne dorim sã fim
mult mai activi.

Reporter: Aþi fost obligaþi sã
anulaþi/amânaþi unele proiecte ºi
care?

Marius Mârzã: Proiecte interne
amânate sau anulate nu am avut,
poate doar ne-am reevaluat une-
le aºteptãri sau ne-am reorgani-
zat pentru a ne adapta mai uºor
condiþiilor generate de actuala si-
tuaþie economicã. În piaþã am
întâlnit destul de multe proiecte
care au fost amânate sau au ex-
tins termenele de finalizare.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat în primele nouã luni ale
acestui an ºi ce estimãri aveþi
pentru întreg anul 2020?

Marius Mârzã: Cum suntem
operaþionali de abia douã luni,
vom reveni cu un rãspuns la ace-
astã întrebare în mai 2021. Ca
grad de ocupare a spaþiului sun-
tem la aproximativ 35% ºi, astfel,
ajungem la ce ne-am propus
pentru primele trei luni de activi-
tate, conform business planului.
Pentru COS în Cluj, anul 2020,
cum ziceam ºi mai înainte, a fost
unul foarte bun cu multe proiecte
implementate sau în curs de im-
plementare, ce au generat o cifrã
de afaceri mult peste cea de anul
trecut. La nivel naþional, anul ace-
sta ne vom situa la o valoare simi-
larã cu anul trecut.

Reporter: Cum credeþi cã va
evolua piaþa imobiliarã în urmã-
torii ani?

Marius Mârzã: Cu siguranþã cã
piaþa imobiliarã nu va evolua la
acelaºi ritm accelerat ca pânã
acum ºi vor exista anumite seg-
mente care, probabil, vor stagna.
Construcþiile industriale ºi logisti-
ce probabil cã vor continua sã
creascã la un ritm mai scãzut.

Reporter: Ce preconizaþi vizavi
de segmentul de birouri, în con-
textul în care cele mai multe
companii lucreazã încã de acasã?

Marius Mârzã: Munca de acasã
vine cu beneficiile sale, dar ºi cu
dezavantaje care încep sã fie tot
mai vizibile pentru organizaþii.
Randamentul este mai scãzut,
proiectele dureazã mai mult
timp, echipele nu mai sunt la fel
de unite, training-urile devin mai
dificile ºi, cel mai important, inte-
grarea în organizaþie a noilor an-
gajaþi, toate acestea ducând, în fi-
nal, la o calitate mai scãzutã a
muncii depuse. Consider cã, în
viitor, munca va deveni mult mai
flexbilã, angajaþii vor putea alege
între lucrul de acasã sau cel de la
birou ºi biroul va fi într-un spaþiu
de co-working similar cu Stables,
în proximitatea locuinþei, pentru
a nu petrece mult timp pe drum.

Reporter: Mulþumesc!
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Cu o suprafaþã de aproximativ 1.000 mp, clãdirea Stables dispune
de parter ºi etaj, oferind un spaþiu generos de networking format din
bucãtarie, lounge ºi access la o grãdinã interioarã, un centru de
conferinþã, zone de hot-desking, birouri dedicate ºi birouri private.

Conform reprezentanþilor proiectului, preponderent, spaþiul a fost
gândit pentru birouri private, acestea permiþând o configuraþie fle-
xibilã pânã la un numãr maxim de 20 de persoane, dar ºi birouri de
câte douã pânã la ºapte persoane. O altã componentã majorã si-
tuatã la parter este zona dedicatã socializãrii ºi organizãrii de eveni-
mente, care încorporeazã un centru de conferinþã ce poate gãzdui
pânã la 50 de persoane. Stables oferã ºi 40 de locuri de hot-desking,
sãli de ºedinþã de 4 sau 8 persoane, cabine telefonice, dar ºi servicii
ce descriu un spaþiu de lucru complet: pazã, parcare subteranã, con-
trol acces atât pentru intrarea în spaþiu, cât ºi pentru birourile închi-
se, recepþie ºi serviciul de protocol, biroticã, imprimantã ºi scanner, o
bucãtãrie modernã, apã ºi cafea ºi, cel mai important, accesul la un
mix de comunitate.

Proiectul a obþinut certificarea BREEAM, principala metodã interna-
þionalã de evaluare a sustenabilitãþii pentru proiecte de master-
planning, infrastructurã ºi clãdiri.

Din dorinþa de a pãstra un echilibru perfect între istorie ºi prezent,
proiectul a reprezentat o adevãratã provocare pentru echipa COS

România (Corporate Office Solutions), care s-a ocupat de ame-
najarea spaþiului, fiind ºi printre primele companii care au ales
Stables pentru relocarea showroom-ul lor din Cluj-Napoca. COS
este parte a Grupului Office Solutions ºi consultant în domeniul
amenajãrii spaþiilor de birouri din 1998, având peste 2.000 de
clienþi ºi peste 15.000 de proiecte finalizate în România, ne-au
mai spus sursele citate.

Stables a luat naºtere printr-o investiþie în valoare de 750.000 de
euro ºi în implementarea spaþiului s-au aplicat principiile noului
sistem de certificare WELL sau Fitwel, care analizeaza clãdirile
din perspectiva de „well being”, starea de bine a ocupanþilor.

„A companion, not just a company” este sloganul care defineste
startul Stables, un partener ce doreºte sã fie un companion pen-
tru acele companii care, în drumul lor spre dezvoltare, au nevoie
de un mediu ºi un spatiu unde sã atingã succesul.

Desprinsã dintr-o companie de mare succes, Stables ºi-a început
propriul drum la Cluj-Napoca ºi are energia ºi resursele necesare
pentru a se dedica în totalitate nevoilor clienþilor sãi. În spatele
noului spaþiu de co-working stau zeci de ani de experienþã în
domeniul design-ului interior de birouri, în care s-a acumulat o vastã
experienþã în livrarea de proiecte complexe ºi integre, în partene-
riate stabile cu clienþi majori.
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