
"Cumpãrãtorii cer
un spaþiu dedicat
pentru amenajarea
unui home office"
(Interviu cu Rãzvan Popa, Director Executiv Alusystem)

Reporter: Dupã doi ani de pan-
demie, putem spune cã piaþa imo-
biliarã este într-un boom ºi cã va
urma o cãdere?

Rãzvan Popa: Post pandemie am
învãþat sã fim reticenþi cu predicþii-
le, se pare cã toate paradigmele se
schimbã, prin urmare ºi paradigma
boom-ului imobiliar se poate
schimba. Sunt multe proiecte imo-
biliare în curs de dezvoltare în acest
moment ºi aceastã creºtere este
corelatã cu toate industriile ºi susþi-
nutã de creºterea economicã na-
þionalã. Existã posibilitatea ca
urmãtoarea cãdere (ca volum) sã
fie generatã de lipsa materialelor ºi
nicidecum de scãderea cererii în
aceastã piaþã.

Reporter: A crescut foarte mult
cererea în domeniu, având în ve-
dere cã cei mai mulþi dintre noi lu-
creazã de acasã?

Rãzvan Popa: Cred cã s-a schim-
bat foarte mult paradigma spaþiu-

lui locativ. Reºedinþa noastrã a de-
venit mai mult decât un dormitor ºi
funcþiunea apartamentelor/caselor
în care eram obiºnuiþi sã trãim s-a
schimbat. Prin urmare, a apãrut ce-
rerea ºi dorinþa permanentã de mai
mult spaþiu, sau pur ºi simplu nevo-
ile noastre s-au schimbat referitor
la valorile unei locuinþe.

Reporter: Cum au evoluat anul
trecut preþurile imobilelor, atât pe
piaþa rezidenþialã, cât ºi în cea de
birouri? Cum au evoluat costurile
de construcþie, pe fondul inflaþiei?

Rãzvan Popa: Cred cã în mãsura
sã rãspundã exact despre creºterea
preþurilor de tranzacþie sunt agen-
þiile de specialitate, dar cu siguran-
þã preþul imobilelor a crescut sub-
stanþial, prin prisma creºterii preþu-
rilor de construcþie. Acestea au cres-
cut substanþial ºi din pãcate creºte-
rea nu este corelatã cu inflaþia. Ar fi
fost bine sã avem creºteri cu o cifrã
procentualã, dar sunt cazuri în care

unele materiale au crescut cu
130%, în ultimul an. Trãim într-o
piaþã extrem de volatilã, în care
preþurile pot varia cu zeci de pro-
cente de la sãptãmânã la sãptãm-
ânã. Spre exemplu, ofertele furni-
zorilor de aluminiu sau oþel au
ajuns sã fie valabile doar 24 de ore
de la comunciarea preþului.

Reporter: Cum s-a restructurat
aceastã piaþã?

Rãzvan Popa: Nu ºtiu dacã discu-

tãm încã de o restructurare a pieþei.
Cred cã mai degrabã discutãm de o
restructurare a nevoilor consuma-
torului în aceastã piaþã. Cumpãrã-
torul ºi-a schimbat prioritãþile cu
privire la spaþiul locativ, dar în esen-
þã piaþa continuã sã fie ofertantã
pentru toate profilurile de clienþi.

Se observã o orientare a cumpã-
rãtorilor cãtre spaþiile luminoase ºi
generoase ºi o atenþie sporitã asu-
pra locuinþelor cu un grad mare de
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Una dintre cerinþele actuale ale cumpãrãtorilor din piaþa imobiliarã

este existenþa unui spaþiu dedicat pentru amenajarea unui home office,

þinând cont de noul trend al muncii în sistemul hibrid, care se va menþi-

ne, considerã Rãzvan Popa, Director Executiv Alusystem.

Domnia sa ne-a spus, într-un interviu, cã probelemele industriei în care

activeazã vin din douã direcþii total diferite, dar care cumulate amplifi-

cã incertitudinea în care trãim: "Lipsa disponibilitãþii materiei prime este

o crizã nemaîntâlnitã în secolul vitezei, care duce la creºteri exponenþia-

le ale preþurilor materiei prime.

Ce înseamnã o crizã a energiei peste aceastã situaþie? Rezilienþa cred cã

este rãspunsul pentru a putea trece peste urmãtoarea perioadã. Dupã

ce pui pe masã aceste probleme, lipsa forþei de muncã calificatã parcã

nu mai este atât de tragicã, dar suprapusã cu problemele menþionate

anterior face situaþia ºi mai dificilã".



izolare termicã, astfel salvarea ener-
giei nu mai este doar o sintagmã
de marketing, ci devine realitate.

Reporter: Ce tendinþe sunt în do-
meniu, mai ales pe segmentul pe
care activaþi?

Rãzvan Popa: Dupã cum am
menþionat, se observã o atenþie a
cumpãrãtorilor asupra coeficienþilor
de transfer termic, astfel încât co-
sturile de operare a spaþiilor sã fie
reduse. De asemena, se doresc spa-
þii luminoase cu zone de tip terasã
sau chiar grãdinã cât mai generoa-
se. Chiar ºi în zona de office avem
exemple de clãdiri ce schimbã arhi-
tectura faþadei pentru a obþine mai
multe terase ºi spaþii deschide.

Reporter: Cum evaluaþi nivelul
forþei de muncã în domeniul imo-
biliar?

Rãzvan Popa: În continuare cere-
rea este mai mare decât oferta dis-
ponibilã pe piaþa forþei de muncã,
prin urmare nivelul forþei de muncã
nu este la nivelul pe care ni-l dorim
ºi facem eforturi permanente pen-
tru calificarea acesteia, în vederea
obþinerii performanþei. Tehnologi-
zarea permanentã este o soluþie
necesarã în aceastã perioadã în
care piaþa forþei de muncã este atât
de volatilã.

Reporter: Care sunt problemele

sectorului? Ce obstacole întâmpinaþi
în activitatea dumneavoastrã ºi cum
ar putea sã fie soluþionate acestea?

Rãzvan Popa: În momentul de
faþã, probelemele din industria
noastrã vin din douã direcþii total
diferite, dar care cumulate amplifi-
cã incertitudinea în care trãim. Lip-
sa disponibilitãþii materiei prime
este o crizã nemaîntâlnitã în secolul
vitezei, care duce la creºteri expo-
nenþiale ale preþurilor materiei pri-
me. Ce înseamnã o crizã a energiei
peste aceastã situaþie? Rezilienþa
cred cã este rãspunsul pentru a pu-
tea trece peste urmãtoarea perioa-
dã. Dupã ce pui pe masã aceste
probleme, lipsa forþei de muncã ca-
lificatã parcã nu mai este atât de
tragicã, dar suprapusã cu proble-
mele menþionate anterior face si-
tuaþia ºi mai dificilã. Soluþia nu cred
cã trebuie sã vinã de la o terþã per-
soanã, ci cred cã noi, ca indivizi ºi
companiile pe care le reprezentãm
trebuie sã dãm dovadã de rezilien-
þã, de înþelegere ºi eticã profesiona-
lã în perioada asta ºi împreunã sã
trecem peste momentele dificile pe
care urmeazã sã le traversãm.

Reporter: Ce perspective are piaþa
noastra imobiliarã ºi de construcþii?

Rãzvan Popa: Piaþa imobiliarã ºi
de construcþii are perspective bune

ºi foarte bune. În continuare avem
atât de multe de fãcut în România
încât aceastã industrie are ani buni
de muncã asiduã în faþã.

Nu trebuie decât sã ne uitãm în
þãrile vestice ºi sã vedem unde tre-
buie sã ajungem. Este suficient sã
cãlãtoreºti în Europa câteva sãp-
tãmâni ºi sã te întorci. Iar la întoar-
cere vii plin de idei ºi realizezi cât
de mult avem de recuperat.

Reporter: Care sunt perspective-
le companiei în piaþa de office ºi
cea rezidenþialã, in 2022?

Rãzvan Popa: Am intrat în 2022
cu 70% din capacitatea de pro-
ducþie contractatã. În momentul de
faþã 75% dintre proiectele con-
tractate sunt proiecte rezidenþiale ºi
doar 25% office sau alte funcþiuni.
Sunt semne sã se mai echilibreze
puþin balanþa, dar predominante
vin la ofertare proiectele rezidenþia-
le. În 2021 am fãcut acest schimb
de strategie cãtre zona de reziden-
þial folosind tehnologia ºi know-
how-ul acumulat în zona de offi-
ce/premium, iar acum se observã
cã a fost o strategie câºtigãtoare.

Reporter: Tranziia de pe piaþa bi-
rourilor pe cea rezidenþialã este un
efect al pandemiei?

Rãzvan Popa: Cu siguranþã tran-
ziþia de pe piaþa de office cãtre cea

rezindenþialã a fost un efect al pan-
demiei. Una dintre cerinþele actuale
ale cumpãrãtorilor este existenþa
unui spaþiu dedicat pentru amena-
jarea unui home office, þinând cont
de noul trend al muncii în sistemul
hibrid, care se va menþine.

Reporter: La ce proiecte lucraþi
acum ºi ce obiective de investiþii
aveþi pentru acest an?

Rãzvan Popa: În momentul de
faþã avem proiecte rezidenþiale în
valoare de peste 14 milioane de
euro cu cei mai mari investitori din
piaþã, iar în zona de office sunt
contractate douã proiecte în valoare
de peste 6 milioane de euro. În acest
an investim în tehnologie ºi în resur-
sa umanã. Este singura soluþie de a
diminua efectul creºterii preþurilor,
ce pare cã nu se mai opreºte. Doar
prin soluþii de inginerie ºi tehnologi-
zare se poate oferi valoare adãugatã
serviciilor noastre.

Reporter: Ce cifrã de afaceri esti-
maþi pentru acest an, comparativ
cu cea din 2021?

Rãzvan Popa: Pentru 2022 esti-
mãm o creºtere cu 20% a cifrei de
afaceri faþã de 2021.

Reporter: Mulþumesc!
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