
Grupul IULIUS
a investit 1 miliard de
euro în piaþa noastrã
de real-estate
(Interviu cu Raluca Munteanu, Business Development Manager IULIUS)

Reporter: Palas Campus face
parte dintr-un concept care ur-
meazã sã se dezvolte ºi în alte
oraºe ale þãrii ºi dacã da, unde?

Raluca Munteanu: În ultimii
zece ani, compania IULIUS s-a
poziþionat drept unul dintre cei
mai dinamici dezvoltatori ºi
operatori pe segmentul office,
ajungând la 13 clãdiri, cu o
suprafaþã de peste 152.000 mp,
sub brandul United Business
Center, în Iaºi, Timiºoara ºi Cluj-

Napoca. Sunt adevãrate centre
regionale de business, realizate
prin proiectele mixed-use de re-
generare urbanã, care au un im-
pact semnificativ din punct de
vedere economic, al oportunitãþi-
lor investiþionale, al retenþiei ta-
lentelor locale ºi al calitãþii vieþii.

Deºi este dezvoltat sub alt nu-
me, Palas Campus este un pro-
iect preponderent office, aºa-
dar, parte din comunitatea pe
care am consolidat-o pe acest

segment. Va fi cea mai mare clã-
dire de birouri din România, cu
54.000 mp office ºi 6.000 mp re-
tail, o dezvoltare urbanã pe ver-
ticalã. În contextul în care, prin
ansamblul Palas Iaºi, primul pro-
iect mixed-use realizat în Româ-
nia, în 2012, s-au dezvoltat 7 clã-
diri office premium, cu o supra-
faþã de peste 75.600 mp, putem
spune cã aceasta este a opta clã-
dire din centrul de business din
inima Moldovei. Însã, este mai

mult de atât, pentru cã vorbim
despre o extindere a ansamblu-
lui existent, cu 6 corpuri de clã-
dire interconectate într-un con-
cept mixt în sine.

Atuurile noii dezvoltãri þin de
calitatea clãdirii - construim la
cele mai înalte standarde de sus-
tenabilitate ºi includem tehno-
logii ºi sisteme pentru asigura-
rea unui confort optim -, de lo-
calizare - proiectul este situat în
centrul oraºului, în apropiere de
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Grupul IULIUS deruleazã lucrãrile la Palas Campus din Iaºi, investiþie
de peste 120 de milioane de euro. Palas Campus este, la fel ca Palas
Iaºi, un proiect de regenerare urbanã, care, prin amplasarea sa, este
gândit sã revitalizeze o zonã centralã insuficient valorificatã - Sf.
Andrei. Imobilul va avea o suprafaþã construitã de peste 86.000 mp ºi
va fi dezvoltat pe orizontalã, cele ºase corpuri, conectate între ele,
având înãlþimi diferite, dar nu mai mult de 6 etaje.
Campusul este un proiect mixt integrat, care va include atât spaþii
de birouri clasa A, ce respectã standardele internaþionale privind sus-
tenabilitatea, cât ºi o componentã de retail, care sã contribuie la
confortul angajaþilor ºi locuitorilor din proximitate. Proiectul inte-
greazã un nou concept de food market, cu restaurante, cafenele ºi
terase, servicii utile zilnic ºi o zonã dedicatã producãtorilor ºi antre-
prenorilor locali.
Integrarea urbanã a Palas Campus se va face prin lucrãri importante
de modernizare a infrastructurii rutiere, care presupun construirea

unei noi artere de circulaþie ºi lãrgirea altor cinci strãzi adiacente, in-
vestiþie de peste 1,62 milioane de euro.
Campusul va avea o parcare subteranã cu douã niveluri, cu o ca-
pacitate de 625 de locuri, rezultatul unei investiþii de 33,3 milioane
de euro, o facilitate accesibilã atât angajaþilor, cât ºi locuitorilor
din zonã.
În Campus vor fi spaþii verzi pe o suprafaþã de peste 4.500 mp - alei,
piaþete, spaþii de recreere accesibile publicului larg. Nu în ultimul
rând, vor fi amenajate piste de ciclism cu o lungime de 650 de metri ºi
spaþii pentru biciclete securizate, astfel încât Campusul sã încurajeze
mobilitatea cu mijloace alternative de transport. Cu acelaºi scop vor
fi amenajate vestiare ºi duºuri, un avantaj pentru cei care aleg sã
îmbine deplasarea cu sportul.
Despre aceastã investiþie, dar ºi despre alte proiecte ale companiei, ne-a
vorbit, într-un interviu, Raluca Munteanu, Business Development Mana-
ger IULIUS.



Palas Iaºi -, precum ºi de conec-
tivitatea cu oraºul - asiguratã
prin investiþii ample ce presu-
pun construirea unei noi artere,
lãrgirea celor din proximitate,
adãugarea de piste ºi spaþii de
parcare pentru biciclete ºi pen-
tru maºini.

Reporter: Cãtre ce segment
de clienþi se îndreaptã spaþiile
de birouri la care lucraþi?

Raluca Munteanu: Este deja
publicã informaþia potrivit cãre-
ia compania Amazon este chi-
riaº majoritar, urmând sã ocupe
cea mai mare parte a spaþiului

office din Palas Campus. Acest
lucru confirmã faptul cã proiec-
tele IULIUS se bazeazã pe o ce-
rere concretã din partea pieþei.

Palas Campus rãspunde unei
nevoi reale de dezvoltare a par-
tenerilor prezenþi în clãdirile de
birouri pe care le operãm, indi-
ferent dacã ne referim la nume
sonore la nivel internaþional sau
la companii autohtone.

Pentru IULIUS, este o direcþie
din cultura organizaþionalã sã
analizãm orice oportunitate ºi
sã discutãm cu toþi cei care vor
ca pe cartea lor de vizitã sã trea-

cã adresa proiectelor noastre, ca
parte a misiunii pe care ne-am
asumat-o de a aduce plus valoa-
re calitãþii vieþii. Clienþii noºtri
sunt din zona IT, outsourcing,
automotive, banking, avocaturã
etc., atraºi de faptul cã aici gã-
sesc forþã de muncã specializa-
tã, talentatã, tânãrã.

Reporter: Ce alte proiecte mai
are în plan dezvoltatorul (indife-
rent dacã vorbim de piaþa de bi-
rouri sau de cea comercialã ori
rezidenþialã)?

Raluca Munteanu: Un alt pro-
iect pe care l-am demarat recent
este Family Market, un concept
nou, personalizat pe nevoile co-
munitãþilor în dezvoltare. Este
rãspunsul nostru la extinderea
oraºului dincolo de graniþele
strict teritoriale ºi la necesitatea
de a economisi timp prin acce-
sul la servicii ºi facilitãþi mai
aproape de casã. În aceastã pri-
mãvarã au început lucrãrile la
primele douã proiecte, ambele

în judeþul Iaºi, în comuna Miro-
slava ºi în cartierul Bucium, care
însumeazã o investiþie totalã de
16 milioane de euro.

Family Market este un com-
plex mixed-use la scarã redusã,
gândit pentru susþinerea dez-
voltãrii zonelor-satelit, cu focus
pe oameni, cãrora le aducem la
un loc toate serviciile necesare
zilnic, acolo unde ei se aflã deja.
Tocmai de aceea, conceptele
Family Market sunt rezultatul
consultãrii comunitãþilor, pe
care le-am întrebat ce servicii îºi
doresc în proximitate. Family
Market funcþioneazã ºi ca o plat-
formã de promovare ºi susþinere
a producãtorilor ºi antreprenori-
lor locali, pentru cã ei vor fi o
prezenþã majoritarã în mixul de
servicii.

Fiecare proiect va avea o su-
prafaþã închiriabilã de retail de
aproximativ 7.000 mp (Family
Market Miroslava - 6.600 mp; Fa-
mily Market Bucium - 8.000 mp),
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"Vor exista schimbãri privind spaþiile de
birouri, atât în ceea ce priveºte strandardele
internaþionale ale marilor companii, cât ºi în
ceea ce priveºte aºteptãrile angajaþilor. Însã,

piaþa office este maturã, capabilã sã se
adapteze noilor direcþii, aºa cum

a fãcut-o ºi pânã acum".



iar pe lângã supermarket ºi zone
de servicii ºi produse vor integra
spaþii verzi, atracþii de petrecere
a timpului liber ºi soluþii de opti-
mizare a infrastructurii rutiere ºi
pietonale.

Reporter: Existã cerere pentru
spaþiile de birouri, þinând cont
ca majoritatea angajatorilor pre-
ferã telemunca?

Raluca Munteanu: Palas Cam-
pus este cel mai mare proiect
lansat în pandemie, o investiþie
de peste 120 de milioane de
euro. Aºa cum spuneam, este rã-
spunsul IULIUS la o cerere con-
cretã din partea pieþei. În an-
samblul Palas sunt peste 50 de
companii, cu mai mult de 8.000
de angajaþi, care s-au dezvoltat
constant ºi care îºi doresc spaþii
calitative pentru angajaþii lor.
Aici intervenim noi, pentru cã
avem experienþa de dezvoltare
ºi operare ºi pentru cã partenerii
au încredere în ceea ce le putem
oferi.

Existã cerere pe piaþã, însã nu
pentru orice fel de spaþii, ci pen-
tru cele poziþionate strategic ºi

cu un nivel de calitate care sã
corespundã standardelor inter-
naþionale, pentru cã cele mai
multe companii sunt obiºnuite
cu ceea ce gãsesc în alte oraºe
strategice din Europa ºi de pe-
ste Ocean. Nu este suficient
doar sã faci birouri premium, ci
trebuie sã le integrezi în proiec-
te care sã funcþioneze pentru
oameni, iar asta ºtim sã facem
cel mai bine.

Reporter: Ce a schimbat pan-
demia la segmentul spaþiilor de
birouri ºi ce aºteptãri aveþi pen-
tru acest an? Care este noul con-
cept al unui spaþiu de birouri,
care sã se adapteze condiþiilor
impuse de pandemie?

Raluca Munteanu: Vor exista
schimbãri privind spaþiile de bi-
rouri, atât în ceea ce priveºte
strandardele internaþionale ale
marilor companii, cât ºi în ceea
ce priveºte aºteptãrile angajaþi-
lor. Însã, piaþa office este matu-
rã, capabilã sã se adapteze noi-
lor direcþii, aºa cum a fãcut-o ºi
pânã acum.

Este adevãrat cã acum compa-

niile au adoptat un sistem hibrid
pentru activitatea angajaþilor,
însã credem cã spaþiile de biro-
uri premium au capacitatea de a
se adapta noii realitãþi, mai ales
cele intregrate în proiecte mix-
te, aºa cum sunt cele dezvoltate
de noi. Angajaþii îºi doresc sã re-
vinã la birou ºi credem cã pe ter-

men lung va exista în continua-
re o tendinþã în acest sens. Mun-
ca la birou nu înseamnã doar un
spaþiu fizic, ci a fi parte dintr-o
viziune comunã, este un cumul
de experienþe, interacþiune, ac-
ces la facilitãþi, un stil de viaþã ºi
o întreagã infrastructurã care lu-
creazã în beneficiul angajaþilor
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"Clienþii noºtri sunt din zona IT, outsourcing,
automotive, banking, avocaturã etc., atraºi

de faptul cã aici gãsesc forþã de muncã
specializatã, talentatã, tânãrã".
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ºi al productivitãþii acestora.
Sentimentul de apartenenþã la
un þel comun ºi cã eºti parte
dintr-o misiune mai amplã sunt
satisfacþii greu cultivabile pe
Zoom sau Teams.

Urmãrim cu atenþie evoluþia
pieþei ºi cãutãm soluþii pentru
optimizarea activitãþii din pro-
iectele noastre. O direcþie este
coworking-ul în aer liber, pe
care am integrat-o în premierã
în proiectul Palas Campus.

Reporter: Câþi bani aþi investit
pânã acum în piaþa româneascã

ºi ce buget de investiþii aveþi
pentru acest an?

Raluca Munteanu: Investiþiile
IULIUS în piaþa real-estate de-
pãºesc 1 miliard de euro, inclu-
siv prin proiectele pe care le
avem în dezvoltare.

Reporter: Câþi angajaþi aveþi?
Aþi fãcut disponibilizãri anul tre-
cut?

Raluca Munteanu: În prezent,
la nivelul grupului sunt aproxi-
mativ 1.100 angajaþi. Chiar dacã
pandemia a avut impact asupra
modului de implementare a

multor bugete, cele pentru dez-
voltare ºi resurse umane nu au
fost afectate. Ca atare, partea de
recrutare a continuat chiar mai
intens decât în anii precedenþi.
Anul trecut s-a investit în crea-
rea de noi departamente ºi ser-
vicii care sã îmbunãtãþeascã
întregul demers de manage-
ment ºi vom continua pe ace-
eaºi direcþie ºi în 2021.

Reporter: A fost nevoie sã
amânaþi/anulaþi contracte în
pandemie?

Raluca Munteanu: Nu, dim-
potrivã, am avut anul trecut pes-
te 50 de noi operatori la nivelul
întregului grup pe segmentul
retail, unde operãm 300.000 de
mp în proiectele mixed-use Pa-
las Iaºi ºi Iulius Town Timiºoara,
dar ºi în reþeaua Iulius Mall din
Iaºi, Cluj-Napoca ºi Suceava. Prin
conceptele proiectelor noastre,
impactul lor regional ºi modul
de operare, am reuºit sã înche-
iem anul 2020 cu o ratã de neo-
cupare de doar 1,1%.

Sigur cã pandemia ºi-a pus pu-

ternic amprenta pe modul de
desfãºurare a activitãþii ºi pe ve-
niturile întregii industrii, însã
credem cã am reuºit sã ne gãsim
un echilibru. Nu fãrã asumarea
unor riscuri ºi costuri , însã
într-un parteneriat deschis ºi
proactiv cu toþi factorii implicaþi,
parteneri, chiriaºi, finanþatori
etc. Din pãcate, criza continuã
sã ne provoace capacitatea de
adaptare ºi sã punã presiune pe
segmentul retail, în unele oraºe
mai mult, în altele mai puþin, în
funcþie de evoluþia punctualã.
Însã ne pãstrãm optimismul ºi
credem cã experienþa de shop-
ping va continua sã joace un rol
primordial în felul în care româ-
nii aleg sã îºi petreacã timpul li-
ber, iar IULIUS va continua sã
propunã formate ºi concepte
creative, adaptate noii realitãþi.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Fiecare proiect va avea o suprafaþã
închiriabilã de retail de aproximativ
7.000 mp (Family Market Miroslava -

6.600 mp; Family Market Bucium - 8.000 mp),
iar pe lângã supermarket ºi zone

de servicii ºi produse vor integra spaþii verzi,
atracþii de petrecere a timpului liber ºi
soluþii de optimizare a infrastructurii

rutiere ºi pietonale".


