
INIÞIAT DE GENESIS PROPERTY

IMMUNE Building
Standard™ - un model
pentru clãdirile
sãnãtoase ale viitorului

Reporter: Ce presupune, mai
exact, conceptul IMMUNE Buil-
ding Standard™?

ªtefan Tudos: IMMUNE Buil-
ding Standard™ este un stan-
dard iniþiat de Genesis Property
pentru a contribui la crearea clã-
dirilor sãnãtoase ale viitorului.
Creat împreunã cu o echipã in-
ternaþionalã de specialiºti din
mai multe domenii, IMMUNE™ a
fost gândit nu doar pentru a
atenua efectele pandemiei din

prezent, dar ºi pentru a face faþã
provocãrilor din viitor.

Standardul are la bazã mãsuri
aplicate de regulã în spitale ºi
clinici, adaptate pentru a putea
fi implementate la orice tip de
spaþiu interior, indiferent cã vor-
bim de birouri, depozite ºi spaþii
industriale, clãdiri rezidenþiale ºi
c h i ar h o te lur i s au º c o l i .
IMMUNE™ presupune un set
vast de mãsuri, care vizeazã
îmbunãtãþirea în principal a cali-

tãþii aerului ºi apei ºi se bazeazã
pe o investiþie în Healthy by De-
sign System (HbDS), un sistem
care încorporeazã o reþea de
senzori ºi tehnologii pentru
creºterea imunitãþii unei clãdiri.

Aceºtia mãsoarã parametrii
mediului interior, cum ar fi ae-
rul, umiditatea, temperatura sau
nivelul de CO2. Datele sunt co-
lectate în timp real ºi permit
operatorului clãdirii sã verifice ºi
sã ajusteze parametrii la un ni-

vel sustenabil, oferind ocupanþi-
lor spaþiul ºi încrederea necesa-
rã pentru o experienþã de viaþã
sãnãtoasã. Fiecare clãdire certi-
ficatã IMMUNE™ încorporeazã
tehnologii avansate, echipa-
mente specializate ºi personal
dedicat, un IMMUNE™ Steward,
pentru a gestiona operaþiunile
ºi parametrii de sãnãtate ai
clãdirii, conform recomandãrilor
din standard.

Build Green, un evaluator de
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Conceptul IMMUNE Building Standard™, lansat anul trecut la iniþiati-
va companiei româneºti Genesis Property cu scopul de a combate
efectele pandemiei Covid-19, se extinde dincolo de birouri ºi spaþii in-
dustriale pentru a acoperi ºi zona clãdirilor rezidenþiale. Acest pas re-
flectã angajamentul solid pentru crearea unui mediu construit mai

sãnãtos pentru viitor, precum ºi versatilitatea ºi adaptabilitatea stan-
dardului, apreciazã reprezentanþi Genesis. Despre noul concept, dar
ºi despre ce se aºteaptã de la el, me-a vorbit, într-un interviu, ªtefan
Tudos, vicepreºedinte în cadrul Genesis Property, responsabil de ad-
ministrarea portofoliului de clienþi.
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clãdiri independent ºi autorizat,
gestioneazã procesul de evalua-
re ºi recomandã certificarea
IMMUNE™ a unei proprietãþi cu
una dintre cele trei etichete: Pu-
ternic (3 stele), Solid (4 stele) sau
Rezilient (5 stele).

Reporter: Când ºi în ce mod a
fost aplicat la birouri ºi care au
fost efectele/feedbackul?

ªtefan Tudos: Imediat dupã
lansare, ne-am bucurat de un in-
teres de colaborare din partea
mai multor entitãþi profesionale
globale din domenii precum
consultanþã, dezvoltare imobi-
liarã, arhitecturã, tehnologie ºi
facility management din SUA,
Europa, UAE ºi Asia. Woods Ba-
got, Mace, Cushman & Wake-
field Mexico sunt doar cateva
dintre companiile globale cu
care colaborãm pentru dezvol-
tarea continuã a standardului.

În prezent, existã deja cinci clã-
diri certificate IMMUNE™, dintre
care trei sunt clãdiri de birouri, o
fabricã, iar cel mai recent am ex-
tins ºi adaptat standardul ºi

pentru sectorul rezidenþial,
acordând prima certificare pen-
tru o clãdire rezidenþialã de lux
din Londra. Cel mai înalt nivel -
Rezilient (5 stele) - a fost obþinut
de clãdirea H3 din West Gate
Business District, deþinutã de
noi, la Genesis Property.

Efectele au fost legate de
creºterea nivelului de siguranþã
pentru oamenii care lucreazã,
viziteazã sau locuiesc în spaþiile
respective. Însã, mai presus de
toate, cel mai important obiec-
tiv atins de noi a fost recâºtiga-
rea încrederii oamenilor în spa-
þiile interioare în care îºi petrec
cea mai mare parte a timpului.
Obiectivul nostru principal nu
mai este sã construim clãdiri, ci
sã clãdim încredere.

Reporter: Care sunt paºii apli-
cãrii acestui concept în zona re-
zidenþialã ºi unde, mai exact, va
fi aplicat?

ªtefan Tudos: Paºii aplicãrii
mãsurilor în cazul unei clãdiri re-
zidenþiale sunt aceiaºi ca în ca-
zul celorlalte spaþii. Existã un set
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Genesis Property este unul dintre cei mai
importanþi dezvoltatori de birouri de clasa A
din România, având o experienþã de peste 20

de ani în industria imobiliarã.
Compania deþine ºi administreazã peste

150.000 de metri pãtraþi de spaþii de birouri de
clasa A, în clãdirile Novo Park ºi West Gate
Business District din Bucureºti, ocupate de

chiriaºi precum HP, Accenture, Societe
Generale, Citibank, Ericsson, Garanti BBVA,

Infineon, Luxoft, Yokogawa, Siemens ºi Alpha
Bank, unde lucreazã peste 20.000 de angajaþi.

În 2020, Genesis Property a iniþiat IMMUNE
Building Standard™, un standard global

inovator, care certificã rezilienþa clãdirilor la
ameninþãri pentru sãnãtate cum este

pandemia de Covid-19. Prin IMMUNE™,
compania îºi propune sã contribuie sustenabil

la crearea clãdirilor sãnãtoase ale viitorului.
Genesis Property este, de asemenea,

dezvoltatorul primului campus studenþesc
privat din România, West Gate Studios, ºi al

unitãþii de cazare de 4 stele Studio One
Accommodation Suites.



de 135 de mãsuri, care vizeazã o
serie largã de aspecte în cazul
oricãrui spaþiu interior. Setul de
mãsuri a fost gândit astfel încât
sã fie adaptat ºi aplicat în princi-
pal spaþiilor comune, indiferent
de vechimea clãdirii.

De exemplu, în cazul One Pala-
ce Place, administratã de Nava-
na Property Group ºi prima clã-
dire rezidenþialã IMMUNE™, cãi-
le de intrare ºi de ieºire au fost
fie reconfigurate, fie dotate cu
sisteme touchless, pentru o si-
guranþã sporitã. În acelaºi timp,
clãdirea beneficiazã acum de o
igienizare îmbunãtãþitã a zone-
lor de contact ºi de trecere, cum
ar fi intrarea principalã, lifturile,
scãrile ºi mânerele uºilor. În
plus, la intrarea principalã ºi în
holurile lifturilor de la fiecare
etaj au fost instalate sisteme au-
tomate pentru dezinfectarea
mâinilor. Echipa care se ocupã
de administrarea clãdirii ºi ste-
wardul dedicat IMMUNE™ au
beneficiat de training suplimen-
tar, de echipamente de protec-
þie PPE ºi de protocoale de curã-
þare în profunzime a zonelor de-
stinate personalului. Navana
Property Group ºi-a aliniat, toto-
datã, politicile operaþionale la
standardul IMMUNE™, atât la
nivel corporate, cât ºi pentru re-
zidenþi, vizitatori ºi contractori,
în special în ariile care vizeazã
c o n t i n ui tatea ac t i v i tãþ i i º i
bunãstarea oamenilor.

Reporter: Ce asteptãri aveþi în
urma implementãrii acestui
concept?

ªtefan Tudos: Aºteptãrile no-
astre în urma implementãrii mã-
s ur i lo r r ec o m an date de
IMMUNE™ sunt legate, în primul
rând, de protecþia clãdirilor din

punct de vedere sanitar pentru
atunci când oamenii se vor înto-
arce la birou. În al doilea rând,
recâºtigarea încrederii angajaþi-
lor în spaþiile lor de lucru este
esenþialã pentru a implementa
sistemul de lucru hibrid.

Un sistem de lucru hibrid, care
presupune un echilibru între lu-
crul de acasã ºi cel de la birou,
este crucial pentru menþinerea
unui balans între viaþa persona-
lã ºi cea profesionalã. Cel puþin
aºa reiese chiar din spusele an-
gajaþilor chestionaþi de noi, în
urma unor sondaje de opinie
comandate de Genesis Pro-
perty. Cei mai mulþi dintre ei îºi
doresc ca biroul sã rãmânã ex-
trem de important în viitor ºi
vãd o transformare a acestuia
într-o adevãratã platformã care
sã susþinã o dezvoltare armo-
nioasã a celor aflaþi la început
de carierã ºi nu numai. Fãrã un
spaþiu de socializare ºi colabora-
re, nu putem avea profesioniºti
în multe domenii de activitate,
de aceea rolul spaþiilor de lucru
sigure ºi confortabile a devenit
mai important ca niciodatã.

Reporter: Cum reuºiþi sã tre-
ceti prin perioada de crizã ºi ce
alte strategii abordaþi în aceastã
perioadã?

ªtefan Tudos: Aceastã pande-
mie a reprezentat un test pentru
întreaga lumea ºi a scos în evi-
denþã importanþa unei echipe
solide. O astfel de echipã, capa-
bilã sã ia decizii rapide ºi eficien-
te în condiþii delicate, sub presiu-
ne, se construieºte în timp. Noi,
la Genesis Property, am avut me-
reu grijã sã avem o astfel de echi-
pã, capabilã sã construiascã rela-
þii solide, bazate pe încredere, cu
clienþii ºi furnizorii.

În aceastã perioadã, comuni-
carea transparentã cu partenerii
este esenþialã. Orice organizaþie
trebuie sã aibã oameni capabili
sã se aºeze la masa negocierilor
ºi, împreunã cu aceºtia, sã gãse-
ascã cele mai bune soluþii pen-
tru toatã lumea. Numai în acest
fel, prin discuþii sincere ºi gãsi-
rea unor soluþii de tip win-win,
p utem dep ãº i c u s uc c es
conjuncturi nefavorabile.

Reporter: Ce investiþii aveþi în
vedere pânã la finalul anului?

ªtefan Tudos: În acest an, prio-
ritatea rãmâne promovarea valo-
rilor ºi misiunii standardului
IMMUNE™: crearea de spaþii sã-
nãtoase care contribuie la prote-
jarea sãnãtãþii oamenilor, recâºti-
garea încrederii ºi transformarea
spaþiilor interioare pentru a crea
clãdirile sãnãtoase ale viitorului.
Acest din urmã obiectiv este
unul mai complex ºi face referire
la transformarea spaþiilor de lu-
cru în platforme de colaborare ºi
socializare, care sã asigure un
echilibru extrem de important
între viaþa personalã ºi cea profe-
sionalã. În urmãtorii ani avem în
plan sã continuãm certificarea
cât mai multor clãdiri cu standar-
dul IMMUNE™.

Reporter: Cum vedeþi piaþa imo-
biliarã în urmãtoarea perioadã?

ªtefan Tudos: Evoluþia pieþei
imobiliare este strâns legatã de
cea a economiei în ansamblu.
Toate datele ne aratã cã econo-
mia României a evoluat foarte
bine în acest an, iar cele mai
multe estimãri vorbesc despre o
creºtere economicã de peste 7%
în acest an.

În aceste condiþii, este firesc ca
odatã ce ne apropiem de perio-
ada post-pandemicã, piaþa imo-
biliarã sã rãmânã stabilã cu o
uºoarã tendinþã de creºtere pe
toate sectoarele, inclusiv în ceea
ce priveºte birourile de clasã A,
unde este activã Genesis Pro-
perty. Nu vedem niciun motiv
pentru care, pe termen mediu,
cererea de birouri de calitate sã
scadã, mai ales dacã þinem cont
de regulile care prevãd o distan-
þare mai mare între angajaþi ºi
de creºterea economicã pe care
o anticipãm. În acest context,

chiar ºi în sistemul hibrid de lu-
cru, care, din discuþiile pe care le
avem cu companiile multinaþio-
nale, va presupune prezenþa la
birou în medie cel puþin 3 zile
pe sãptãmânã, nevoia de spaþii
de birouri va rãmâne stabilã. To-
todatã, este de menþionat faptul
cã un spaþiu de birou premium,
amenajat conform celor mai noi
standarde de siguranþã sanitarã
ºi cu dotãri multiple ºi actuale, a
devenit un factor de departajare
î n tr e c o m p an i i , î n c az ul
specialiºtilor care sunt "vânaþi".

Reporter: Care este evoluþia
acesteia la aproape doi ani de
crizã sanitarã?

ªtefan Tudos: Piaþa imobiliarã
a fost, anul trecut, afectatã de
pandemie, la nivel global, aºa
cum era de aºteptat ºi cum s-a
întâmplat ºi cu multe alte sectoa-
re economice. Însã, în 2021, oda-
tã ce efectele pandemiei au fost
mult atenuate, întreaga econo-
mie globalã a început sã-ºi revi-
nã ºi, odatã cu ea, ºi piaþa imobi-
liarã a revenit la viaþã.

În cazul birourilor, deºi au exi-
stat multe semne de întrebare
în ceea ce priveºte nevoia realã
de spaþii, pandemia a scos în
evidenþã tocmai importanþa fo-
arte mare a acestora în menþine-
rea unui echilibru emoþional.
Statul în casã o lungã perioadã
de timp ºi lipsa interacþiunilor
sociale reale poate reprezenta o
sursã de probleme la nivelul
întregii societãþi. Mai multe stu-
dii au scos în evidenþã faptul cã
multe persoane au fost afectate
de depresie ºi lipsa relaþiilor so-
ciale în perioada pandemiei, iar
lipsa lucrului de la birou în mod
cert a avut aici o contribuþie im-
portantã. Astfel, anticipãm în
perioada post-pandemicã o re-
venire a cererii de spaþii de biro-
uri clasã A, acesta fiind un seg-
ment care a fost ºi mult mai pu-
þin afectat de pandemie decât
alte sectoare.

Reporter: Mulþumesc!
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"În cazul One Palace Place, administratã de
Navana Property Group ºi prima clãdire

rezidenþialã IMMUNE™, cãile de intrare ºi de
ieºire au fost fie reconfigurate, fie dotate cu

sisteme touchless, pentru o siguranþã sporitã. În
acelaºi timp, clãdirea beneficiazã acum de o

igienizare îmbunãtãþitã a zonelor de contact ºi
de trecere, cum ar fi intrarea principalã, lifturile,

scãrile ºi mânerele uºilor".
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Healthy by Design Building Institute (HDBI) a certificat prima
proprietate rezidenþialã din lume cu IMMUNE Building Standard™.
One Palace Place, o clãdire rezidenþialã de lux din Londra, Marea
Britanie, administratã de Navana Property Group, a primit etiche-
ta IMMUNE™ - Strong, devenind prima proprietate rezidenþialã
care primeºte aceastã distincþie. Situatã în prestigiosul cartier We-
stminster, One Palace Place dispune de 35 de apartamente priva-
te, concierge disponibil 24/7 pentru rezidenþi, alãturi de o salã de
teatru cu 312 locuri, un studio cu 120 de locuri, precum ºi un re-
staurant ºi un bar deschis publicului larg.

Obþinerea certificãrii IMMUNE™ pentru clãdirea rezidenþialã de-
þinutã de Navana Property Group este rezultatul implementãrii cu
succes a majoritãþii celor 135 de mãsuri incluse în IMMUNE™ Asse-
ssment Scoring Index, un instrument de evaluare dezvoltat de Ge-
nesis Property, un membru important al European Property Fede-
ration ºi dezvoltator de birouri de clasa A, conform reprezentnþi-
lor Genesis.

Aceºtia aratã: "Cãile de intrare ºi de ieºire ale One Palace Place au
fost fie reconfigurate, fie dotate cu sisteme touchless. În acelaºi
timp, clãdirea beneficiazã acum de o igienizare îmbunãtãþitã a zo-
nelor de contact ºi de trecere, cum ar fi intrarea principalã, lifturi-
le, scãrile ºi mânerele uºilor, în timp ce la intrarea principalã ºi în

holurile lifturilor de la fiecare etaj au fost instalate sisteme auto-
mate pentru dezinfectarea mâinilor".

Echipa care se ocupã de administrarea clãdirii ºi stewardul dedi-
cat IMMUNE™ au beneficiat de training suplimentar, de echipa-
mente de protecþie PPE ºi de protocoale de curãþare în profunzi-
me a zonelor de relaxare destinate personalului. Navana Property
Group ºi-a aliniat, totodatã, politicile operaþionale la standardul
IMMUNE™, atât la nivel corporate, cât ºi pentru rezidenþi, vizitatori
ºi contractori, în special în ariile care vizeazã continuitatea activi-
tãþii ºi bunãstarea oamenilor.

"Facem acum încã un pas important în cãlãtoria noastrã care a
început în aprilie 2020, la scurt timp dupã izbucnirea pandemiei,
când am dezvoltat IMMUNE Building Standard™ ca un proiect de
referinþã pentru clãdirile sãnãtoase ale viitorului. Am parcurs un
drum lung de atunci ºi am valorificat expertiza relevantã dobândi-
tã în crearea unor medii construite mai sãnãtoase în care oamenii
îºi petrec cea mai mare parte a timpului, fie acasã, fie la locul de
muncã. Experienþa noastrã cu acest standard inovator ºi aborda-
rea vizionarã a Navana au condus la prima clãdire rezidenþialã cer-
tificatã IMMUNE™ din lume, deschizând calea pentru casele noa-
stre post-pandemice", a spus Liviu Tudor, fondator al Genesis Pro-
perty ºi preºedinte al European Property Federation.

IMMUNE™ se bazeazã pe o investiþie practicã în
Healthy by Design System (HbDS), care încorporea-
zã o reþea de senzori specializaþi care mãsoarã para-
metrii mediului interior, cum ar fi aerul, umiditatea,
temperatura sau nivelul de CO2. Datele privind per-
formanþa clãdirii sunt colectate în timp real, per-
miþând operatorului clãdirii sã verifice ºi sã ajusteze
starea clãdirii la un nivel de performanþã sustenabil,
oferind ocupanþilor spaþiul ºi încrederea necesarã
pentru o experienþã de viaþã sãnãtoasã. Fiecare clã-
dire certificatã IMMUNE™ încorporeazã tehnologii
avansate, echipamente specializate ºi personal de-
dicat, un IMMUNE™ Steward, pentru a gestiona ope-
raþiunile ºi parametrii de sãnãtate ai clãdirii, con-
form recomandãrilor din standard.

Build Green, un evaluator de clãdiri independent ºi
autorizat ºi un contribuitor la dezvoltarea IMMUNE
Building Standard™, desfãºoarã procesul de evalua-
re ºi recomandã certificarea IMMUNE™ a unei pro-
prietãþi cu una dintre cele trei etichete: Puternic (3
stele), Solid (4 stele) sau Rezilient (5 stele).

"Anul trecut, oamenii au petrecut probabil mai
mult timp ca niciodatã acasã, dar, în timp ce am
asistat la schimbãri în modul în care birourile sau
magazinele sunt gestionate pentru a menþine oa-
menii în siguranþã, au existat puþine discuþii despre
ce ar trebui sã se întâmple într-un cadru multi-rezi-
denþial. Oamenii doresc mai multã siguranþã, în
timp ce învaþã sã trãiascã cu Covid-19 ºi ne pregã-
tim cu toþii pentru posibile focare viitoare. Nu este
vorba de a crea spaþii sterile, ci de a face schimbãri
raþionale de design ºi management. Certificarea
IMMUNE™ aratã angajamentul nostru, în calitate
de administratori profesioniºti de proprietãþi ºi ac-
tive, de a face tot ce ne stã în putinþã pentru a ne
menþine clienþii sãnãtoºi ºi în formã", spune Mark
Fitzgerald, managing director al Navana Property
Group.
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Immune Navana - One Palace Place, London


