
PPF Real Estate
vrea sã investeascã
120 milioane euro în
þara noastrã
(Interviu cu Mirela Ciovicã, Head of Leasing, PPF Real Estate Romania)

Reporter: Cum a afectat pan-
demia piaþa imobiliarã?

Mirela Ciovicã: Pandemia a
afectat sectoarele imobiliare în
mod diferit. De exemplu, pe
segmenul clãdirior de birouri,
cererea pentru spaþii situate
central, cum sunt cele pe care le
deþinem noi, a rãmas activã
chiar ºi pe durata restricþiilor. În
aceastã perioadã, o oportunita-
te interesantã este reprezentatã
de faptul cã firmele pot închiria
suprafeþe mai mici, datoritã pro-
gramului de muncã flexibil, mo-
tiv pentru care multe companii
îºi pot permite acum o locaþie
centralã de birouri, care anterior
ar fi putut depãºi bugetul alocat.

Reporter: Au amânat sau anu-
lat investitorii vreun proiect
imobiliar?

Mirela Ciovicã: Tranzacþiille
institutionale au continuat pe
parcursul anului 2020, precum
ºi acum, iar multe dintre cele

încheiate au devenit deja publi-
ce. Acest lucru a fost valabil
pentru clãdirile de birouri, mai
puþin pentru centrele comercia-
le, dar, cu toate acestea, existã
centre comerciale încã în con-
strucþie în toatã þara. Nici con-
strucþia de unitãþi rezidenþiale
nu s-a oprit. O pauzã pe piaþã
poate fi vãzutã ca o oportunita-
te, nu doar ca o crizã, ºi cred cã
acest lucru s-a întâmplat mai
mult în rândul jucãtorilor din
domeniu.

Reporter: Cei mai mulþi anga-
jaþi au lucrat în regim de tele-
muncã pe timpul pandemiei.
Cum a fost restructurat în acest
timp segmentul de birouri?

Mirela Ciovicã: Piaþa de birouri
are contracte de închiriere fer-
me de minim cinci ani, deci este
mai stabilã în faþa potenþialilor
factori perturbatori. În general,
modelul de lucru hibrid permite
o suprafaþã mai micã necesarã

pentru închiriat, dar nu ne de-
ranjeazã sã avem aceeaºi supra-
faþã închiriatã mai multor com-
panii acum, decât una foarte
mare unui singur chiriaº, cum se
întâmpla anterior. Ceea ce ºtim
cu siguranþã este cã firmele au
încã nevoie de un birou fizic. Ce
tip de birou, pentru ce este folo-
sit ºi care este strategia legatã
de acesta, sunt întrebãri la care
fiecare chiriaº rãspunde în mod
diferit. Noi le stãm la dispoziþie
cu ofertele ºi serviciile noastre
personalizate.

Reporter: Cum s-a adaptat
piaþa la noile cerinþe sanitare?

Mirela Ciovicã: Am imple-
mentat mãsuri sanitare în clãdi-
rile noastre ºi am primit, de ase-
menea, o certificare oficialã a
standardelor îndeplinite. De
asemenea, credem în aerul pro-
aspãt ºi complet filtrat din incin-
ta spatiilor noastre. Am monito-
rizat îndeaproape orice caz de

COVID-19 din clãdirile noastre ºi
suntem bucuroºi sã vã infor-
mãm cã nu am avut niciunul,
aºa cã avem motive sã credem
cã spaþiul de birouri este unul si-
gur, þinând cont ºi de recoman-
darea purtãrii mãºtii ºi respecta-
rea distanþei minime.

Reporter: Ce miºcãri impor-
tante au avut loc anul trecut în
acest sector?

Mirela Ciovicã: Anul trecut
am vãzut destul de multe pre-
lungiri ale contractelor de închi-
riere existente.

Reporter: Ce proiecte mari
sunt în derulare ºi în ce dome-
nii?

Mirela Ciovicã: Polul de birouri
din zona Podului Basarab, deºi
este în prezent foarte plin de
viaþã, are în continuare un po-
tenþial important de creºtere.
Locaþia acestui pol este idealã,
fiind aproape de Piaþa Victoriei,
este situat pe cheiul Dâmbovi-
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PPF Real Estate intenþioneazã sã investeascã 120 milioane euro în
þara noastrã, dupã ce a investit o sumã similarã în piaþa imobiliarã
din România, potrivit Mirelei Ciovicã, Head of Leasing, PPF Real
Estate Romania. Domnia sa ne-a spus, într-un interviu, cã PPF Real
Estate administreazã active de peste douã miliarde euro pe pieþele
imobiliare din Europa, UK, Rusia ºi SUA. Misiunea sa este de a crea

valoare investind ºi gestionând proprietãþi ºi cãutând noi oportuni-
tãþi de investiþii în sectorul imobiliar. În România, gestioneazã douã
clãdiri - Crystal Tower ºi Metropolis Center -, cu aproape 35.000 mp
de închiriat, împreunã. Pentru anul în curs, este estimatã o creºtere
de circa 20% a cifrei de afaceri realizatã de PPF Real Estate, faþã de
cea din 2020.
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þei, oferã acces uºor pentru stu-
denþi, precum ºi pentru zonele
importante din Bucureºti. Alte
avantaje ar fi reþeaua de tran-
sport public dezvoltatã ºi un
mix foarte bun de clãdiri rezi-
denþiale, spatii comerciale ºi bi-
rouri de înaltã calitate. Astfel, ne
aºteptãm sã vedem proiecte noi
în acea zonã.

Reporter: Care sunt previziu-
nile pentru acest an pe piaþa
imobiliarã?

Mirela Ciovicã: Vom vedea ºi
în acest an investiþii în clãdiri de
birouri, precum ºi un nivel sãnã-
tos al cererii de închiriere de pe
acest segment. La fel ca în anii
precedenþi, existã încã firme
care doresc sã intre în România
ºi sã îºi deschidã primul birou
aici, astfel încât existã în conti-
nuare un flux de noi cereri în
segmentul de birouri.

Reporter: Care este raportul
dintre cerere ºi ofertã pe piaþa
noastrã, pe fiecare segment ºi
care sunt tendinþele din piaþã?

Mirela Ciovicã: Piaþa de biro-
uri din Bucureºti este, în pre-
zent, una a chiriaºilor. Este o pe-
rioadã foarte bunã sã fii chiriaº,
iar aceasta este o oportunitate
pe care multe companii o valori-
ficã în acest moment. Aºa cum

am mai menþionat, pandemia a
fost vãzutã ºi ca o oportunitate.
Dar, în general, cererea ºi oferta
se aflã într-un raport sãnãtos.
Companiile cautã acum spaþii
centrale mai mult decât înainte
de pandemie. Dacã firmele do-
resc în continuare sã aibã oame-
ni la birou, atunci clãdirea trebu-
ie sã fie uºor accesibilã, plãcutã ºi
foarte bine conectatã. Din ferici-
re, acoperim aceste criterii atât
cu Metropolis, cât ºi cu Crystal
Tower.

Reporter: Care sunt preþurile
chiriilor de pe piaþa birourilor?

Mirela Ciovicã: Spre deosebi-
re de "chirie/mp/lunã", mai de-
grabã ne uitãm la "cât costã
compania ºi angajaþii sã fie în
afara centrului oraºului". Cred cã
aceasta este schimbarea de care
trebuie sã fim conºtienþi în 2021
ºi sã ieºim din paradigma sim-
plã, anterioarã, care pur ºi sim-
plu nu mai este relevantã.

Reporter: Care sunt punctele
forte ale PPF Real Estate pe piaþã?

Mirela Ciovicã: Clãdirea de bi-
rouri Metropolis este cu adevã-
rat unicã ºi, dupã cum se spune,
cea mai frumoasã clãdire de bi-
rouri din oraº. Faþada este un
monument istoric, în timp ce
specificaþiile tehnice sunt de

clasa A. Întregul proiect este
gândit pentru a fi extrem de
prietenos ºi plãcut oamenilor.
Lumea ar trebui sã ne facã o vizi-
tã, ca sã se bucure de arhitectu-
ra acestei clãdiri unice.

Chiar lângã, avem încã o clãdire
emblematicã, Crystal Tower, de
asemenea poziþionatã excelent,
la câþiva paºi de Piaþa Victoriei,
de Calea Victoriei, precum ºi de
Calea Dorobanþi ºi de Piaþa Ro-
manã. Ambele clãdiri sunt foarte
bine iluminate natural ºi, cel mai
important, foarte bine îngrijite.

Reporter: Cât aþi investit în
România pânã acum ºi ce inves-
tiþii planificaþi pentru acest an?

Mirela Ciovicã: Þinând cont
de valoarea clãdirilor noastre,
investiþia localã poate fi estima-
tã la 120 milioane euro. Avem la
dispoziþie cel puþin o sumã simi-
larã pentru a investi în continua-
re in Romania.

Reporter: În ce þãri aveþi inves-

tiþii pe piaþa imobiliarã?
Mirela Ciovicã: PPF Real Estate

face parte din PPF Group. Admi-
nistreazã active de peste 2 mi-
liarde EUR pe pieþele imobiliare
din Europa, UK, Rusia ºi SUA. Mi-
siunea sa este de a crea valoare
investind ºi gestionând proprie-
tãþi ºi cãutând noi oportunitãþi
de investiþii în sectorul imobiliar.
În România, gestionãm douã clã-
diri - Crystal Tower ºi Metropolis
Center -, cu aproape 35.000 mp
de închiriat, împreunã.

Reporter: Ce cifrã de afaceri
aþi realizat în România anul tre-
cut comparativ cu 2019 ºi care
sunt previziunile pentru 2021?

Mirela Ciovicã: 2020 a fost
constant în comparaþie cu 2019,
în timp ce pentru 2021 estimãm
o creºtere de circa 20%.

Reporter: Mulþumesc!
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"Clãdirea de birouri Metropolis este cu
adevãrat unicã ºi, dupã cum se spune, cea
mai frumoasã clãdire de birouri din oraº.
Faþada este un monument istoric, în timp ce
specificaþiile tehnice sunt de clasa A.
Întregul proiect este gândit pentru a fi
extrem de prietenos ºi plãcut oamenilor".


