
"Materialele naturale
ºi reciclate - tot
mai folosite în
arhitecturã, decorare
ºi construcþie"
(Interviu cu Elena ªtefãnescu, arhitect, cofondator Studio Ae)

Reporter: Cum a trecut piaþa
de arhitecturã prin perioada de
crizã?

Elena ªtefãnescu: Datoritã
specificului activitãþii, domeniile
arhitecturii ºi construcþiilor nu
ºi-au oprit activitatea nici în lock-
down. Ne-am mobilizat imediat
ºi ne-am reorganizat munca la
birou ºi cea de pe ºantiere. Stu-
dio Ae a trecut cu bine peste cri-
z a gen er atã de p an dem i a
COVID-19, ne-am lãrgit portofo-
liul cu noi clienþi. Am dezvoltat
un departament nou, axat pe lo-
cuirea sustenabilã, dedicat locu-
inþelor ºi construcþiilor low
energy, pasive. Ne-am diversifi-
cat atât portofoliul de clienþi, cât

ºi tipurile de proiecte. Ne-am
adaptat rapid cererii pieþei în
schimbare ºi am mers cãtre noi
proiecte, venind în întâmpina-
rea nevoilor clienþilor. Am abor-
dat cu entuziasm ºi dedicare
proiecte ºi mai mari, mai com-
plexe, care au inclus toate spe-
cialitãþile, de la arhitecturã, la
structurã, instalaþii, la fit-out-uri
interioare ºi concepte la nivel
urban. Am finalizat peste zece
ºantiere din diferite domenii de
activitate, mai ales retail, care au
cumulat peste 10.000 mp con-
struiþi. Performanþa din 2020 ne
ajutã sã ne dezvoltãm ºi în acest
an, ºi în viitor.

Elena ªtefãnescu: A crescut

cererea pe segmentul reziden-
þial, mai ales pentru locuinþele
unifamiliale. De asemenea, s-a
majorat cererea pe segmentul
caselor cu structuri de lemn - fie
timerframe, fie CLT (Cross-Lami-
nated Timber-panouri din lemn
încleiat), date fiind avantajele
unei execuþii mai rapide ºi de
calitate. În plus, se pune accen-
tul din ce în ce mai mult pe par-
tea de sustenabilitate, ceea ce
ne bucurã. Construcþiile genere-
azã mari consumuri de materia-
le ºi de resurse atât în investiþia
iniþialã, cât ºi pe întrega duratã
de viaþã a unei clãdiri (încãlzire,
rãcire, gestiunea apei, a deºeuri-
lor, etc). O bunã proiectare ini-

þialã reduce semnificativ consu-
mul pe termen lung ºi îmbunã-
tãþeºte calitatea vieþii. De ase-
menea, în tema de proiectare
pentru noile locuinþe pe care le
proiectãm, existenþa unui birou,
sau birouri separate, reprezintã
o cerinþã expresã. A crescut ce-
rerea pentru reoganizarea spa-
þiilor de birouri pe fondul feno-
menului work-from-home ºi
pentru casele inteligente.

Pe sectorul comercial, cererea
se îndreaptã acum cãtre reorga-
nizarea fluxurilor ºi îndeplinirea
condiþiilor de securitate ºi sigu-
ranþã sanitarã.

Reporter: Având în vedere cri-
za sanitarã, ce solicitãri exprese
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În ultima perioadã, oamenii sunt tot mai orientaþi cãtre naturã ºi pro-
tecþia mediului înconjurãtor, astfel cã în arhitectura clãdirilor noi
sunt din ce în ce mai folosite materialele naturale ºi reciclate, dupã
cum ne-a spus Elena ªtefãnescu, arhitect, cofondator Studio Ae.
Aceasta subliniazã cã aceleaºi tendinþe se observã ºi în decorare ºi
construcþie: "De asemenea, tot mai multe proiecte noi sunt

concepute special pentru a valorica avantajul amplasãrii în mijlocul
naturii, sunt amplasate în zone mai izolate. Arhitectura ºi designul
prezentului reflectã tendinþele din societate, astfel cã utilizarea mate-
rialelor reciclate, a surselor alternative de energie ºi grija mai mare
pentru mediu sunt cerinþe tot mai des întâlnite încã din faza de con-
cept a unui proiect", ne-a precizat arhitectul, într-un interviu.
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aþi avut in ultimul an?
Elena ªtefãnescu: Experienþa

timpului petrecut forþat în inte-
rior din perioadele de lockdown
ne-a demonstrat cât de mult in-
fluenþeazã calitatea mediului
construit confortul ºi calitatea
vieþii. Prin urmare, criteriile de
calitate conteazã mult mai mult,
iar caracteristicile pozitive ale
unui spaþiu construit cântãresc
mult mai greu în alegerea unei
locuinþe, a unui birou sau chiar a
zonei pentru relaxare.

Oamenii sunt tot mai orientaþi
cãtre naturã ºi protecþia mediu-
lui înconjurãtor, astfel cã în arhi-
tectura clãdirilor noi sunt din ce
în ce mai folosite materialele na-

turale ºi reciclate. Aceleaºi ten-
dinþe se observã ºi în decorare ºi
construcþie.

De asemenea, tot mai multe
proiecte noi sunt concepute
special pentru a valorifica avan-
tajul amplasãrii în mijlocul natu-
rii, sunt amplasate în zone mai
izolate.

Arhitectura ºi designul prezen-
tului reflectã tendinþele din so-
cietate, astfel cã utilizarea mate-
rialelor reciclate, a surselor alter-
native de energie ºi grija mai
mare pentru mediu sunt cerinþe
tot mai des întâlnite încã din
faza de concept a unui proiect.

Folosirea tehnologiilor noi ºi
emergente, a elementelor arhi-

tecturale durabile ºi reducerea
consumului de energie sunt alte
tendinþe în arhitectura prezen-
tului care vor dicta alte tendinþe
în viitorul nu prea îndepãrtat.

Reporter: Cum apreciaþi mo-
dul în care se construieºte în
þara noastrã, din punct de vede-
re arhitectural?

Elena ªtefãnescu: Cu toate cã
putem vorbi de o creºtere a cali-
tãþii în construcþii, este evident
cã prea puþine dintre proiecte
þin cont cu adevãrat de nevoile
comunitãþii locale ºi de necesi-
tatea unei dezvoltãri durabile.

Rãmân rupte de viaþa comuni-
tãþii, nevalorificate, elemente
definitor i i ale oraºelor . Un
exemplu este cel al Dâmboviþei,
râu pe malurile cãruia a luat fiin-
þã Bucureºtiul, dar care este,
practice, un element izolat de
oraº, nebãgat în seamã, nevalo-
rificat deloc din punct de vedere

architectural ºi funcþional.
Reporter: Ce consideraþi cã tre-

buie schimbat în acest domeniu
ºi ce soluþii ar trebui adoptate?

Elena ªtefãnescu: Arhitectura
ºi domeniul construcþiilor gene-
reazã unele dintre cele mai mari
investiþii, iar factorii economici
influenþeazã deciziile. Admirãm
clãdirile vechi, istorice, dar pe
de altã parte nu mulþi sunt dis-
puºi sã investeascã în restaura-
rea acestora. Sã nu uitãm cã
multe clãdiri din fondul construit
sunt instituþii publice ºi dacã ac-
centul în investiþii s-ar muta de
pe costul cel mai mic spre calita-
te, atunci rezultatele vor fi vizibil
diferite. Putem spera cã pe mã-
surã ce societatea va fi mai
orientatã cãtre adoptarea unei
viziuni pe termen lung, va lua
decizii mai sustenabile. Trebuie
sã depãºim, ca societate, cultura
imediatului, a câºtigului rapid, a
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"Oamenii sunt tot mai orientaþi cãtre naturã
ºi protecþia mediului înconjurãtor,

astfel cã în arhitectura clãdirilor noi sunt din
ce în ce mai folosite materialele naturale ºi
reciclate. Aceleaºi tendinþe se observã ºi în

decorare ºi construcþie".
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lui "merge ºi aºa".
Viitorul depinde de capacita-

tea societãþii, a arhitecþilor de a-l
imagina ºi de a-l crea. Cu cât
"îndrãznim" sã visãm la un viitor
mai bun, cu atât ne putem defini
un obiectiv important spre care
sã ne îndreptãm.

Reporter: Cum au fost conver-
tite birourile, în contextul lucru-
lui de acasã?

Elena ªtefãnescu: Pentru ar-
hitecþi, reconversia spaþiilor de
birouri este o oportunitate du-
blã. Este un imbold de a face
paºi rapizi înainte într-un proces
de digitalizare accentuat, por-
nind de la proiectare, la interac-
þiunea în timpul proiectului,
pânã la mentenanþa în timp a
clãdirilor.

Spaþiile de birouri nu dispar, ci
se reorganizeazã sau se recon-
vertesc, iar digitalizarea va face
parte din viitorul acestora.

Este de remarcat utilizarea mai
intensã a tehnologiei integrate
care adapteazã spaþiile de biro-
uri în funcþie de nevoi. De exem-
plu, pe perioada cât o clãdire

este neocupatã, poate fi contro-
latã de la distanþã. Astfel, se re-
gleazã automat consumul, tem-
peratura, ventilaþia, iluminatul.
Tot automat se urmãreºte nu-
mãrul de persoane aflate simul-
tan într-un spaþiu, timpul de
ocupare al unui birou etc. Date-
le culese dintr-o clãdire de biro-
uri sunt colectate, sortate, anali-
zate prin algoritmi, pentru ca
apoi, tot automat, sã se adopte
decizii pe baze concrete ºi sã se
facã reglajele necesare. Astfel,
dacã o zonã este neutilizatã,
atunci se poate folosi acel spaþiu
pentru altceva sau se poate cu-
rãþa mai rar. Iar dacã un spaþiu
este folosit intens, atunci este
necesar sã se facã mai des curã-
þenie ºi igienizare. Datele obþi-
nute automat despre utilizarea
unei clãdiri sunt folosite pentru
a îmbunãtãþi confortul ºi sigu-
ranþa celor care le utilizeazã, iar
cheltuielile cu adminstrarea
spaþiilor scad.

Se adoptã mãsurile de siguran-
þã ºi prevenþie a îmbolnãvirii, re-
ducerea aglomeraþiei, reorgani-

zarea fluxurilor între birouri, in-
tegrarea tehnologiei touchless.

Pe de altã parte, reconversia
spaþiilor de birouri se îndreaptã
mai ales cãtre relaþia cu spaþiul
exterior. De exemplu, mai multe
zone de birouri reamenajeazã
zona pietonalã la contact cu
spaþiul publ ic . Pract ic , din
mediul privat vor veni primele
investiþii care vor crea spaþii pu-
blice de calitate.

Reporter: În ce zone ºi în ce
sectoare sunt cele mai multe bi-
rouri reconfigurate?

Elena ªtefãnescu: O variantã
tentantã pentru proprietari este
reconversia spaþiilor de birouri
în locuinþe. De altfel, reconver-
sia are sens ºi din punct de ve-
dere al sustenabilitãþii ºi regenã-
rãrii urbane. Evident cã nu toate
clãdirile sunt compatibile pen-
tru reconversie în locuinþe, sunt
mai mulþi factori de luat în cal-
cul. Existã ºi factori de risc pre-
cum legislaþia urbanisticã ºi re-
gulamentele dintr-o zonã, care
permit sau nu funcþiuni de locu-
ire ºi conexe. Din punct de ve-
dere al accesibilitãþii ºi localizã-
rii, existã clãdiri destul de izolate
(precum cele din parcurile indu-
striale), fãrã infrastructurã speci-
ficã zonelor de locuit, cum ar fi
transport comun, ºcoli, comerþ
de proximitate, parcuri etc. ºi

care nu se preteazã pentru alte
destinaþii/scopuri decât pentru
birouri.

O conformaþie a clãdirii care
nu mai poate îndeplini cerinþele
pentru un nou spaþiu de birouri
din cauza lipsei de flexibilitate, a
spaþiului ineficient, accesibilitã-
þii reduse sau a instalaþiilor care
nu se pot repoziþiona reprezintã
un factor important de luat în
calcul.

O altã condiþie este ca acest
proces de reconversie sã fie fe-
zabil din punct de vedere eco-
nomic.

Am mai observat o reconfigu-
rare în spaþii mai mici pentru bi-
rouri datoritã modelului de lu-
cru hibrid. Unele companii nu
mai au nevoie de tot spaþiul pe
care îl utilizau în trecut. De ase-
menea, în zona Pipera o clãdire
de birouri va fi transformatã în
spital privat.

Reporter: Care sunt tehnolo-
giile noi, de tip smart, si solutiile
constructive, folosite in dome-
niu?

Elena ªtefãnescu: Studio Ae a
implementat deja proiecte com-
plexe ºi complete utilizând teh-
nologii noi precum BIM (Buil-
ding Information Modeling).
BIM este elementul principal de
digitalizare în industria con-
strucþiilor.
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De asemenea, scanarea 3D
este o metodã non-invazivã de
culegere a informaþiilor din te-
ren, utilã deopotrivã arhitecþi-
lor, inginerilor, constructorilor ºi
clientului. Pe baza informaþiilor
rezultate din scanare, se pot
prelucra datele ºi transforma
într-un mod BIM de lucru. Acest
mod de lucru creºte calitatea
proiectelor ºi reduce timpul de
execuþie.

Desigur, sunt tot mai utilizate
metodele inovative de con-
strucþie a unei clãdiri cu ajutorul
realitãþii augmentate VR (virtual
reality), integrarea informaþiilor

ºi colaborarea folosind infra-
structura cloud.

Utilizarea AI (inteligenþã artifi-
cialã) în domeniul arhitecturii ºi
designului va fi tot mai frecven-
tã, ca ºi a imprimantelor 3 D.

Reporter: Cum aratã, în opinia
dvs., oraºul viitorului, din punct
de vedere arhitectural?

Elena ªtefãnescu: Oraºul vii-

torului este orientat cãtre suste-
nabilitate ºi cãtre oameni. Este
necesarã o abordare pluriscipli-
narã, deoarece sunt numeroºi
factori care contribuie la atinge-
rea acestui scop: clãdirile, trans-
portul & mobilitatea, natura -
parcurile, apa, colectarea deºeu-
rilor, resursele energetice ºi re-
ducerea consumului etc.

La concursurile la care am par-
ticipat ºi la care am fost ºi pre-
miaþi am propus pentru Bucu-
reºti un concept al unui oraº mai
apropiat de oameni, de naturã ºi
de apã. De exemplu, Dâmboviþa
poate deveni un ax care conec-
teazã centrele universitare, cul-
turale, parcurile adiacente, mai
ales cã are un potenþial foarte
mare în acest sens. Încã de
acum zece ani am propus acea-
stã viziune pentru capitalã ºi ar
fi un vis sã vãd realizându-se
paºi în acest sens al sustenabili-
tãþii. Proiectul nostru a fost pre-
miat la Paris.

Reporter: Cum vi se pare legi-
slaþia din domeniu?

Elena ªtefãnescu: Legislaþia
din domeniu a rãmas în urmã
faþã de ritmul necesar pentru un
viitor mai bun. Sunt modificãri
care s-au fãcut recent referitoa-
re la alinierea la standardele eu-
ropene privind reducerea con-
sumului de energie din con-
strucþii ºi de la începutul anului
este în vigoare legea privind
Near Zero Energy Building. Deo-
camdatã, nu este foarte clarã
metodologia de aplicare a ace-
steia, dar pas cu pas se vor clari-
fica.

Reporter: Unde se aflã þara
noastrã din punct de vedere ar-
chitectural, pe harta Europei?

Elena ªtefãnescu: Este dificil
de evaluat. Dacã este sã anali-
zãm din punct de vedere al ci-
frelor, de exemplu cifra de afa-
ceri a României în domeniul ar-
hitecturii este de 182,2 milioane
de euro în 2020, conform cerce-
tãrii Mirza & Nacey pentru Con-
siliul European al Arhitectilor
(ACE). România este pe locul 14
din 31. Pe locul 13 se aflã Dane-
marca, dar din punct de vedere
al calitãþii în domeniu, aceasta
este un reper în implementarea
strategiilor pentru oraºe suste-
nabile, investiþii publice ºi ino-
vaþie în arhitecturã.

Cele mai importante pieþe de
construcþii sunt Germania, Ma-
rea Britanie, Franþa, Italia, Spa-
nia. Nu întâmplãtor sunt asocia-
te ºi unor economii mai puterni-
ce. Primele cinci þãri cumuleazã
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mai mult de jumãtate din totalul
cifrelor celorlate þãri. Este o dife-
renþã exponenþialã ºi dacã anali-
zãm doar grafic statisticile.

Media europeanã este de un
arhitect/1.000 de locuitori, iar în
România este la jumãtate (con-
form ACE). România "conduce",
având cele mai mici tarife/orã
dintre toate þãrile europene.
Deci mai avem pânã când socie-
tatea va înþelege cã existã o le-
gãturã directã între onorariile
din domeniu ºi calitatea genera-
lã a mediului construit. "Frumo-
sul" înseamnã multe ore de
gândire, proiectare ºi dezvoltare
a unei noi clãdiri.

Reporter: Care a fost evoluþia
companiei în ultimul an ºi ce
perspective aveþi pentru 2021?

Elena ªtefãnescu: Noi, în
2020, am avut o creºtere prin di-
versificarea tipurilor de clienþi ºi
de proiecte, inclusiv prin oferti-
rea serviciilor de proiectare ge-
neralã care au inclus proiectare
de structurã, instalaþii. Acest
demers ne-a permis sã avem o

creºtere de 40% a cifrei de afa-
ceri. Deoarece creºterea a în-
semnat ºi investiþie în dezvolta-
re, am pus mai puþin accent pe
profitul pe termen scurt ºi
ne-am orientat spre viitor. Pen-
tru 2021, ne propunem sã ne
menþinem la cifrele lui 2020,
având în vedere contextul ma-
croeconomic general.

Reporter: Ce proiecte aveþi în
desfãºurare în acest an?

Elena ªtefãnescu: În prezent,
lucrãm la mai multe proiecte re-
zidenþiale orientate cãtre suste-
nabilitate, cu consum redus de
energie, low energy sau case pa-
sive. De asemenea, în zona de
retail am continuat sã colabo-
rãm cu firmele importante din
domeniu pecum Cora. Aanul
acesta, Cora România a inaugu-
rat un nou concept, Cora Urban,
un magazin de proximitate ºi
care permite ºi livrarea produse-
lor online. Studioul nostru a rea-
lizat conceptul de design inte-
rior ºi deja sunt douã astfel de
magazine deschise, unul în Mili-

tari Residence ºi unul pe Bdul
Ion Mihalache.

De asmenea, lucrãm la mai
multe concepte din zona de Re-
sort/retreat în mijlocul naturii.
Sunt concepte la care lucrãm cu
entuziasm.

Reporter: În ce regiuni dezvol-
taþi proiecte de arhitecturã?

Elena ªtefãnescu: Mare parte
a proiectelor Studio Ae au fost ºi
sunt dezvoltate în Bucureºti ºi
Ilfov, fãrã a ne limita la aceste
zone. Am dezvoltat, de aseme-
nea, proiecte ºi în Iaºi, Timi-
ºoara, Târgoviºte, Ploieºti, Con-
stanþa. Avem, în acest moment,
în derulare proiecte în judeþul
Dolj, Mehedinþi, Bacãu, Prahova,
Braºov ºi un proiect în Luxem-
burg.

Reporter: Ce perspective au
domeniile arhitecturii ºi con-
strucþiilor?

Elena ªtefãnescu: Sectoarele
construcþiilor ºi arhitecturii se
repoziþioneazã pentru a rãspun-
de cerinþelor nou apãrute din
partea clienþilor comerciali ºi re-

zidenþiali. Fiecare firmã a fost
afectatã în mod diferit în funcþie
de proiectele în derulare, cele
care au fost amânate sau oprite
temporar. De exemplu s-a dat
startul la mult mai puþine ºantie-
re în zona de office.

Perspectivele în cele douã do-
menii rãmân pozitive, datoritã
potenþialului de dezvoltare a in-
frastructurii, implementãrii pro-
gramelor cu finanþare europea-
nã ºi a menþinerii costurilor de
finanþare la un nivel încã redus.
Piaþa imobiliarã rezidenþialã
creºte ºi ea ºi sper ca accentul sã
se mute de la preþ cãtre raportul
calitate-preþ ºi pe soluþiile care
sã vizeaze perspectiva pe ter-
men lung ºi îmbunãtãþirea cali-
tãþii vieþii.

Reporter: Mulþumesc!
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