
"Urmeazãoperioadã
efervescentã,cumulte
proiectederelocareºi
reamenajareabirourilor"

(Interviu cu Mihaela Topor, Senior Workplace Consultant - CBRE Romania)

Reporter: Cum a evoluat cererea
pentru reamenajarea birourilor
odatã cu reîntoarcerea angajaþilor
la birou?

Mihaela Topor: Reîntoarcerea
angajaþilor la birou, fie complet, fie
parþial - în regim hibrid, a influenþat
cererea pentru reamenajarea birou-
rilor, 2022 fiind un an cu o activitate
intensã pe segmentul Office în ceea
ce priveºte cererea pentru relocãri ºi
amenajãri de spaþii de birouri.

Dacã la început de an au fost
schimbãri minore pe piaþã, din al
doilea trimestru a crescut numãrul
de proiecte de workplace mana-

gement. Estimãm cã va urma o pe-
rioadã efervescentã, cu multe pro-
iecte de relocare ºi reamenajare a
birourilor, având în vedere dorinþa
companiilor de a adapta spaþiul de
lucru la modul de lucru hibrid.

Reporter: Au aparut ºi în Roma-
nia procese ca workplace manage-
ment, o tendinþã globalã tot mai
prezentã ºi local. Ce prespune acest
proces ºi ce beneficii aduce?

Mihaela Topor: CBRE oferã ace-
leaºi servicii ºi de acelaºi nivel de
calitate pe toate pieþele. Prin urma-
re, am promovat ºi în România con-
ceptul de workplace management,

care a fost foarte rapid ºi uºor ab-
sorbit de piaþã datoritã avantajelor
majore pe care le aduce companii-
lor, atât la nivel de business, cât ºi
în strategia de employer branding.

Într-un spaþiu amenajat în mod
inteligent, angajaþii pot lucra efi-
cient ºi în siguranþã, având la
îndemânã toate facilitãþile necesa-
re pentru desfãºurarea activitãþii,
dar ºi pentru destresare ºi relaxare
la birou. Este o parte strategicã a
menþinerii angajaþilor fericiþi ºi im-
plicit a creºterii productivitãþii ºi re-
zultatelor în activitate.

Astfel, workplace management

are ca beneficii atât reducerea chel-
tuielilor prin optimizarea folosirii
spaþiului de lucru ºi creºterea efi-
cienþei în muncã, cât ºi crearea unei
atmosfere deosebite la birou ºi asi-
gurarea stãrii de bine a angajaþilor.

Reporter: De ce este nevoie de
reamenajarea birourilor?

Mihaela Topor: Este o adaptare
continuã la nevoile companiilor ºi
ale angajaþilor. Acum, când modul
de lucru hibrid este predominant în
companii, în special în cele din do-
meniul IT, dar nu numai, reamena-
jarea birourilor este soluþia de
adaptare la acest nou mod de lucru
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pentru a eficientiza activitatea simul-
tan a angajaþilor care se aflã la bi-
rou ºi a celor care lucreazã remote.

În cele mai multe cazuri, având în
vedere modul de lucru hibrid, rea-
menajarea birourilor vine odatã cu
relocarea birourilor. Adicã, la nivel
de piaþã cererea mare este pe relo-
carea birourilor într-un nou sediu,
mai modern, cu mai multe facilitãþi,
aflat în zone strategice din oraº -
central sau lângã campusuri uni-
vevrsitare, mai aproape de mijloace
de transport. Odatã cu relocarea
într-un nou sediu, automat este
amenajat spaþiul de lucru într-un
mod mult mai eficient ºi inteligent
decât în vechiul sediu, mai ales cã
în multe cazuri este vorba de o su-
prafaþã mai micã, în care trebuie in-
cluse ºi armonios amenajate toate
facilitãþile oferite.

De asemenea, a crescut numãrul
de cereri pe amenajarea spaþiilor
de lucru în companii care nu schim-
bã sediul, dar care vor o schimbare
privind conceptul ºi reamenajarea
spaþiului de birourilor ca parte din
strategia de recrutare ºi retenþie
personal. În acest caz, este regândit
modul în care sã funcþioneze ºi sã
arate spaþiul de birouri, þinând cont
de cerinþele companiei, care în
aproape toate cazurile includ adau-
garea de noi facilitãþi la birou.

Reporter: Care sunt efectele ame-
najãrii birourilor în activitatea de
recrutare ºi retenþie personal, dar ºi
în productivitatea angajaþilor?

Mihaela Topor: Amenajarea bi-
rourilor are scopul sã transforme
spaþiul de lucru într-un spaþiu care
sã fie folosit la capacitate maximã,
care integreazã noi zone cu noi fa-
cilitãþi, favorizând o colaborare mai
eficientã între membrii echipelor
unei firme. În acelaºi timp, asigurã
o experienþã deosebitã zi de zi în
activitate, contribuind ºi la crearea
unei atmosfere plãcute, biroul fiind
acum o destinaþie în sine, nu un loc
pentru îndeplinirea task-urilor.

Astfel, efectele în strategia de re-
crutare ºi retenþie personal sunt
maxime, transformând o companie

într-un angajator foarte atractiv pe
piaþa muncii, în special în domenii
cu deficit mare de personal, pentru
atragerea celor mai buni angajaþi.

Reporter: Cât investesc compa-
niile în amenjarea birourilor?

Mihaela Topor: Având în vedere
contextul economic actual, este
greu de menþionat costuri, acestea
fluctuând la nivel de piaþã ºi variind
în funcþie de cerinþe ºi complexita-
tea proiectului. Facilitatile solicitate
au început sã devinã din ce în ce
mai variate, aspect care influentea-
za in sens crescator costurile. Dacã
ne raportãm însã strict la etapa de
amenajare pentru modul de lucru
hibrid, companiile au început sã in-
vesteascã cu cel puþin 15% mai mult
per mp decât o fãceau în trecut.

Reporter: Care sunt primele cinci
tendinþe în amenajarea birourilor?
Mai este open space-ul la modã?
Cum este transformat acum?

Mihaela Topor: Principalele ten-
dinþe în amenajare sunt:

1. Biroul ca destinaþie, ºi nu ca

obligaþie

Locul de muncã a trecut de la un
mediu de lucru bazat pe tipul de
activitãþi la unul bazat pe stilul de
lucru, punând oamenii în centru ºi
concentrându-se pe inovare,
co-creare (includerea sugestiilor
oferite de clienþi), colaborare, sãnã-
tate ºi sustenabilitate.

2. Munca în format hibrid este

aici pentru a rãmâne

Un model de lucru hibrid recu-
noaºte cã, deºi unii angajaþi pot fi
productivi fãrã a fi faþã în faþã, inte-
racþiunile în persoanã au încã un rol
important de jucat. Prin urmare, lo-
cul de muncã trebuie sã le permitã
angajaþilor sã lucreze dintr-o varie-
tate de spaþii ºi locuri, în mod inter-
schimbabil ºi sigur. Spaþii care per-
mit conexiunea echipelor din birou
cu cele care lucreazã remote, zone
de lucru plug&work care se pot
transforma rapid în arii de socializa-
re etc.

3. "E" din ESG (Environmental,

Social, and Governance) începe
sã influenþeze cerinþele de spaþiu

ale chiriaºilor - o atenþie tot mai
mare la selecþia materialelor, la am-
prenta de carbon, la performanþele
clãdirii de birouri care gãzduieºte
spaþiul de lucru etc.

4. De asemenea, "S", deoarece

birourile încep sã devinã mai so-

ciale.

Scopul este de a obþine "The
Empathetic Occupancy" - pentru a
oferi locuri de muncã primitoare,
care sã permitã tuturor sã ajungã în
zonele necesare ºi sã utilizeze pe
deplin echipamentele & resursele ºi
sã evite segregarea sau stigmatiza-
rea angajaþilor cu nevoi speciale.

5. Tehnologia pentru amenajãri

incluzive - online ºi offline

Crearea unei experienþe de cola-
borare mai incluzive ºi mai produc-
tive pentru participanþii virtuali ne-
cesitã mai mult decât simpla insta-
lare de camere web în sãlile de con-
ferinþã. Alegerea mobilierului, con-
figuraþia echipamentelor, chiar ºi
culorile markerilor, toate acestea
îmbunãtãþesc eficienþa spaþiului.

Spaþiile de colaborare construite
special pentru colaborarea în pre-
zenþa mixtã iau în considerare nu
numai un nou set de principii de
design, ci ºi câteva principii tehno-
logice, cum ar fi:

- Pe mãsurã ce forþa de muncã
devine din ce în ce mai mobilã, iar
activitatea se desfãºoarã cu ajuto-
rul unei varietãþi de dispozitive, au
crescut preocupãrile legate de se-
curitatea ciberneticã atunci când se
conecteazã la reþeaua companiei.
Asiguraþi compatibilitatea noilor in-
strumente cu infrastructura de re-
þea existentã ºi cu cerinþele de se-
curitate.

- Costul pare a fi o mãsurã simplã
cu care se comparã produsele, dar
poate exista o complexitate ascun-
sã pe durata de viaþã a unei noi teh-
nologii dacã nu faceþi diferenþa
între costul de achiziþie ºi costul de
proprietate.

- În cel mai bun caz, tehnologia
uºureazã viaþa profesionalã, dar în
cel mai rãu caz poate adãuga frus-
trare ºi pierdere de timp.

Conceptul de open space în
întreg spaþiul de lucru nu mai este
o dominantã în workplace, rãmâne
însã o opþiune din paletarul pe care
strategia de workplace o pune la
dispoziþie. Open space-ul este folo-
sit parþial, în anumite zone de rela-
xare sau în anumite departamente,
decizia de a utiliza o astfel de ame-
najare fiind de cele mai multe ori

validatã în cursul unui proces de
change management pe care con-
sultanþii îl desfãºoarã împrunã cu
echipele de HR ale beneficiarului.

Reporter: Ce stiluri ºi tematice de
design preferã companiile în
amenjarea birourilor?

Mihaela Topor: Accentul nu mai
este pus neapãrat pe o anumitã te-
maticã, ci pe necesitãþile angajaþi-
lor, în prezent fiind foarte impor-
tante wellbeing-ul ºi spatiile de so-
cializare. De asemenea, începe sã
devinã din ce în ce mai prezent fac-
torul de ESG.

Reporter: Care sunt cele mai ex-
travagante cerinþe în amenajarea
birourilor?

Mihaela Topor: O cerinþã atipicã
este pentru un spaþiu de birouri
dintr-un oraº regional: acest spaþiu
trebuie sã fie în totalitate dedicat
activitãþilor sociale ºi sã nu existe
niciun birou operaþional. De ase-
menea, am întâlnit cerinþe precum
dezvoltarea unei "camere muzica-
le", prevãzutã cu instrumente si an-
tifonatã, sau camera de tip "mama
ºi copilul", ori zone de meditaþie
("zen room") dacã ar fi sã eviden-
þiem unele dintre cele mai niºate
cerinþe referitoare la spaþii speciale.

Reporter: Va apãrea zona de wel-
lness/spa la birou, pe langa zona de
gaming, sport?

Mihaela Topor: Zonele cu desti-
naþie wellness reprezintã deja o ce-
rinþã obiºnuitã în briefurile compa-
niilor, de cele mai multe ori fiind
vorba despre spaþii special amenja-
te pentru activitãþi precum yoga,
pillates, meditaþie etc. Ne aºteptãm
ca pe pieþele muncii foarte compe-
titive, cum este domeniul IT, sã ve-
dem facilitãþi mai specializate la bi-
rou, în afarã de celebra zonã de re-
laxare care acum înseamnã mai de-
grabã spaþiu cu canapele ºi fotolii ºi
device-uri pentru jocuri, astfel cã o
zonã de spa la birou am putea ve-
dea cât de curând.

Este o linie finã între zona de wel-
lness-spa ºi sport, din punctul de
vedere al siguranþei ºi securitãþii în
muncã. O salã de pilates este din ce
în ce mai solicitatã, pe când o salã
de forþã s-ar putea sã reprezinte un
risc.

Reporter: Mulþumesc!
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"Locul de muncã a trecut de la un mediu de lu-
cru bazat pe tipul de activitãþi la unul bazat pe
stilul de lucru, punând oamenii în centru ºi
concentrându-se pe inovare, co-creare (inclu-
derea sugestiilor oferite de clienþi), colabora-
re, sãnãtate ºi sustenabilitate".


