
"Îmbunãtãþirea
clãdirilor existente
este prioritarã"
(Interviu cu Elena ªtefãnescu, arhitect, cofondator Studio ae-architecture & evolution)

Studio ae lucreazã la proiecte de retail ºi
rezidenþiale cu suprafeþe de pânã la câteva hectare

Reporter: Ce evoluþie are seg-
mentul designului interior, în
condiþiile macroeconomice ac-
tuale (inflaþie crescutã, crizã
energeticã, dobânzi mari..)

Elena ªtefãnescu: Observãm
cã bugetarea ºi planificarea ri-
guroase ºi din timp sunt priori-
tare. Proiectele mai mari se eta-
pizeazã pe faze, în timp, indife-
rent cã vorbim de proiecte rezi-
denþiale sau de retail.

Observãm prudenþã în buge-
tare ºi execuþie ºi creºterea im-
portanþei unui proiect bine rea-
lizat pe baza cãruia o firmã de
execuþie sã poatã prezenta clar
o ofertã.

Din pãcate, visul de a avea o
casã pe pãmânt este tot mai
îndepãrtat, chiar inaccesibil
pentru tot mai mulþi.

Din punct de vedere al eficien-
þei energetice, soluþii existã, dar
cea importantã este aplicarea
unui concept integral, adaptat
proiectului, care sã înceapã de
la aºezarea pe teren, dimensio-
narea termoizolaþiei la corelarea
tipurilor de instalaþii necesare, a
pompelor ºi recuperatoarelor
de cãldurã, sistemului de venti-
laþie, panourilor fotovoltaice,
panourilor solare sau sistemelor
de management inteligent al
clãdirilor - BMS (Building Mana-
gement System) astfel încât sã
se asigure economia de energie.

Reporter: Care sunt tendinþe-
le în piaþa designului interior?

Elena ªtefãnescu: Piaþa oferã
multe materiale ºi opþiuni. De-
seori tentaþia este de a folosi cât
mai multe materiale, ceea ce nu
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În piaþa noastrã ar trebui sã se punã un accent tot mai
mare pe eficienþa energeticã, ameliorarea clãdirilor exi-
stente fiind prioritarã, este de pãrere Elena ªtefãnescu, ar-
hitect, cofondator Studio ae-architecture & evolution. Un

eventual cutremur poate fi devastator, aprecizã aceasta,
precizând cã este nevoie de urgentarea deciziei ferme
pentru trecerea de la faza de proiecte ºi expertize la aceea
a începerii execuþiei.



este, din punctul nostru de ve-
dere, cea mai bunã soluþie. Re-
comandarea noastrã este sã pu-
nem accent pe lumina naturalã,
sã asigurãm legãtura cu spaþiul
exterior prin ferestre mari ºi
orientarea cãtre soare ºi prive-
liºte. Încercãm, de asemenea, sã
recucerim ºi sã valorificãm spa-
þiile pierdute ºi sã folosim efi-
cient spaþiile prin dimensiona-
rea corectã a fluxurilor, cu ac-
cent pe înþelegerea nevoilor ºi
dorinþelor clienþilor.

Frumuseþea stã în simplitate ºi
eleganþa unui proiect fãrã exce-
se arhitecturale nu va rãmâne în
umbrã, neobservatã.

Din punct de vedere al mate-
rialelor utilizate, recomandãm
materiale perene, neutre, care
nu îºi pierd valoarea în timp,
precum lemnul, un iluminat in-
terior simplu ºi de efect, alege-
rea a trei, maximum patru mate-
riale, astfel încât sã lãsãm loc ºi
pentru achiziþii ºi idei ulterioare.

Este important sã alegem ace-
le materiale care sã nu ne obo-
seascã vizual. Folosirea de ma-
teriale în exces, a mochetelor în
3-4 culori cu forme de hexagoa-
ne pe sute de metri pãtraþi, a cu-
lorilor stridente pe suprafeþe
mari, pe pereþi, iatã un exemplu

de compoziþie nereuºitã.
Reporter: Din ce zonã vine cea

mai mare cerere?
Elena ªtefãnescu: Studio ae

lucreazã în prezent la proiecte
de retail ºi rezidenþiale cu supra-
feþe de la câteva sute de metri
pãtraþi la câteva hectare. Vor-
bim de douã cartiere ºi un parc
fotovoltaic. Marii retaileri conti-
nuã sã se dezvolte, iar proiectele
lor redefinesc ºi surprind noile
schimbãri ale obiceiurilor clien-
þilor.

E de remarcat faptul cã majori-
tatea proiectelor în lucru au
componenta de eficentizare
energeticã, atât pentru clãdirile
existente, cât ºi pentru cele noi.

O surprizã plãcutã o reprezintã
colaborarea cu antreprenorii
români, dispuºi sã adopte soluþii
arhitecturale inovative. Am avut
oportunitatea sã lucrãm în ulti-
mul an cu Nea Kaisã, Rompeisaj,
Simigeria Mihai, Blend Mounta-
in Villa. Este o interacþiune dina-
micã, eficientã ºi constructivã,
ne bucurã sã oferim idei noi de
arhitecturã ºi design.

De asemenea, anul trecut am
demarat proiecte în Luxemburg
ºi anul acesta ne aºteptãm la fi-
nalizarea primelor proiecte din
zona rezidenþialã.

Reporter: Care este raportul
cerere/ofertã în acest domeniu?

Elena ªtefãnescu: Piaþa au-
tohtonã a serviciilor de arhitec-
turã ºi design este una foarte di-
namicã, s-a dezvoltat mult în ul-
timii ani. Se simte un suflu nou,
se adoptã soluþii de proiectare
moderne, noile tehnologii în ar-
hitecturã ºi construcþii, existã o
mare deschidere pentru inova-
þie. Pe de altã parte, este un seg-
ment de piaþã foarte competitiv,
inclusiv pe piaþa muncii.

Andrei ªtefãnescu, cofondator
Studio ae, e pasionat de tehno-
logie ºi BIM a fost trainer invitat
de Ordinul Arhitecþilor din Rom-
ânia ºi Graphein pentru a împãr-
tãºi din experienþa lui. Intern,
Andrei asigurã pregãtirea echi-
pei Studio ae pentru folosirea
tehnologiei în procesul de pro-
iectare. Reporter: Ce evoluþie au
avut preþurile în ultimul an?

Elena ªtefãnescu: În ultimii
trei ani, în domeniul construcþii-
lor s-au înregistrat creºteri ale
preþurilor care au culminat anul
trecut. În plus, de la 1 august
2022 s-au redus din derogãrile
fiscale pe care le avea domeniul,
iar de la 1 ianuarie 2023 salariul
minim a crescut cu aproape
30%. Deci, ne putem aºtepta la

continuarea creºterii preþurilor.
De asemena, firmele producãto-
are de materiale de construcþii,
mari consumatoare de energie
în procesul de producþie, vor fi
nevoite, pe fondul creºterii pre-
þului din energie sã aplice alte
scumpiri. De exemplu, sticla
presupune mult consum de
energie, cãrãmida de asemenea
la procesul de ardere, prelucra-
rea metalului pentru armare.
Practic, aceste materiale sunt
prezente în majoritatea con-
strucþiilor ºi e de aºteptat sã mai
creascã preþurile.

Reporter: Care este profilul
clientului dumneavoastrã?

Elena ªtefãnescu: Clientul
Studio ae, indiferent dacã este
persoanã fizicã sau companie,
este inovativ, deschis la nou, ca-
utã o schimbare ºi este iubitor
de arhitecturã, de frumos. Sunt
persoane motivate, dinamice,
harnice, care ºtiu ce vor ºi au
încredere în specialiºti. Au cãlã-
torit mult, sunt buni observatori
ºi ºtiu ce-ºi doresc, în primul
rând vor sã construiascã mai
bine pentru a trãi mai frumos ºi
mai confortabil.

Pentru Studio ae, arhitectura
înseamnã evoluþie ºi ne bucurã
sã "împãrþim" aceastã viziune cu
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clienþii noºtri în viitor. Studio ae
este biroul de arhitecturã orien-
tat cãtre client, nevoile ºi dorin-
þele acestuia ºi proiectele reali-
zate sunt pentru acel viitor visat
de ei ºi realizat de noi. Clienþii
noºtri sunt companii lider în do-
meniul lor de activitate precum
Geberit, NeaKaisã, Cora, Fre-
shful, Emag, Mega Image, Cora,
Blend Mountain Villa.

În domeniul rezidenþial, clien-
þii Studio ae sunt preocupaþi nu
doar de o locuire mai bunã, ci
mai nou ºi de eficienþa energeti-
cã ºi de concepte de arhitecturã
unicat care se aliniazã cu nevoi-
le, dorinþele ºi visele lor.

Reporter: În ce zonã aveþi cele
mai multe proiecte?

Elena ªtefãnescu: În ultimii
ani ne-am dezvoltat ºi diversifi-
cat, oferim toatã gama de servi-
cii, de la proiectare la construc-
þie de la A la Z. Cred cã diversita-
tea este cuvântul care ne carac-
terizeazã proiectele ºi creativita-
tea, viziunea studio ae. Suntem
mereu deschiºi la provocãri ºi
vrem sã propunem idei noi,
adaptate nevoilor clienþilor. Cea
mai mare pondere din portofo-
liul studio ae o reprezintã zona

rezidenþialã ºi de retail.
De asemenea, avem în lucru

un parc fotovoltaic, oferim con-
sultanþã firmelor de construcþii
ºi producãtorilor de materiale
de construcþii pentru diferite
proiecte care presupun verifica-
rea ºi optimizarea unor soluþii ºi
proiecte.

Reporter: Ce proiecte exclusi-
viste derulaþi?

Elena ªtefãnescu: În acest
moment lucrãm la un concept
complet nou pe zona de mobili-
tate, dar nu putem da mai multe
detalii deocamdatã.

Reporter: Ce probleme are
domeniul ºi ce soluþii considera-
þi cã ar exista pentru rezolvarea
lor?

Elena ªtefãnescu: Legislaþia
foarte stufoasã ºi neclarã este
principala problemã. Sunt mai
multe soluþii ºi baza o reprezintã
regulile simple ºi clare ºi respec-
tarea lor, verificarea pe parcurs a
execuþiei. De asemenea, e nevo-
ie ºi de simplificarea proceduri-
lor de autorizare ºi a timpilor de
aºteptare.

Educarea populaþiei, Investiþia
într-o casã/locuinþã este pentru
mulþi cea mai mare achiziþie din

viaþa lor ºi e nevoie de înþelege-
rea domeniului ºi de educarea
populaþiei în acest sens, pentru
a lua o decizie informatã.

O altã perspectivã este creºte-
rea preþurilor, cu un impact ma-
jor asupra demarãrii investiþiilor
noi ºi a continuãrii celor în deru-
lare.

Programul PNRR poate suplini
reducerea cererii din zona priva-
tã ºi poate fi un motor de dez-
voltare economicã ºi de rezilien-
þã a acestor valuri de crize care
se suprapun ºi se înlãnþuie: pan-
demia COVID, criza energeticã,
sanitarã, lipsa materiilor prime,
speculaþii, inflaþie, rãzboi pre-
lungit.

Reporter: Ce credeþi ca ar tre-
bui îmbunãtãþit la legislaþia care
vizeazã aceastã piaþã?

Elena ªtefãnescu: În primul
rând cred cã este importantã
conºtientizarea importanþei re-
spectãrii regulilor. Apoi, consi-
der cã importante sunt clarita-
tea ºi simplitatea. Domeniul
este complex, abstract de multe
ori, tehnic, dar construcþiile ºi
arhitectura au impact social,
economic, estetic, influenþeazã
major calitatea vieþii unei perso-

ane ºi a comunitãþii din care
face parte. Rezultatele sunt foar-
te vizibile ºi de multe ori contro-
versate ºi de o calitate precarã.
Mediul construit reflectã ºi hao-
sul legislativ din ultimii 30 de
ani.

Reporter: Ce perspective are
domeniul?

Elena ªtefãnescu: Accentul
tot mai mare pe eficienþa ener-
geticã, adaptarea la context (ur-
banistic, social , economic).
Ameliorarea clãdirilor existente
este prioritarã. Un eventual cu-
tremur poate fi devastator. Eve-
nimentele din Turcia, þarã nu fo-
arte îndepãrtatã geografic ºi
cultural de România, au arãtat
consecinþele nerespectãrii regu-
lilor. Riscul major este reprezen-
tat de pierderile de vieþi ome-
neºti. Ce ar trebui urgentat este
sã se ia decizie fermã pentru a
trece de la faza de proiecte, ex-
pertize la aceea a începerii exe-
cuþiei.
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11 tendinþe din arhitecturã ºi
construcþii pentru 2023

Un studiu al biroului de arhitecturã Studio ae -arhitecture & evo-
lution relevã tendinþele importante din arhitecturã ºi construcþii
ale anului 2023.

Astfel, maximizarea funcþionalitãþii ºi a eficienþei energetice,
utilizarea pe scarã tot mai largã a construcþiilor modulare, ac-
centul pus pe valorificarea resurselor locale ºi a celor durabile,
precum ºi lipsa exceselor arhitecturale constituie particularitãþi-
le acestui an, potrivit Elenei ªtefãnescu, arhitect, cofondator
Studio ae-arhitecture & evolution. Condorm domniei sale, la
acestea se adaugã demararea investiþiilor publice ºi modificãrile
legislative.

Iatã principalele tendinþe ale anului în arhitecturã ºi construcþii,
potrivit Studio ae.

1. PNRR, motor puternic
Începerea implementãrii PNRR (Planul Naþional de Redresare ºi

Rezilienþã) reprezintã un motor puternic de dezvoltare pentru sec-
torul construcþiilor. Investiþii majore ale statului prin PNRR vor fi-
nanþa în special lucrãri de consolidãri ºi renovãri majore precum ºi
proiecte de eficientizare a consumului de energie ºi producþie prin
sisteme alternative.

Vor demara ºi lucrãrile în segmentul de producere de energie
verde, în parcurile fotovoltaice proiectate anul trecut. Dezvoltarea
infrastructurii electrice la nivel naþional este o altã veste bunã a
anului 2023, puncteazã Elena ªtefãnescu.

În acelaºi timp, va apãrea o competiþie între investiþiile publice ºi
cele private de mai micã amploare. Firmele private vor gãsi mai
greu persoane calificate, mai ales în execuþie.

2. Impactul schimbãrilor legislative
importante

Anul 2023 a debutat cu modificãri legislative importante, una
dintre acestea vizând accelerarea procesului de acordare de cãtre
ISU a avizelor ºi autorizaþiilor. Scopul schimbãrii legislaþiei este
simplificarea pe termen lung a procedurilor ºi scurtarea timpului
de rãspuns din partea ISU.

La sfârºitul anului 2022 a fost adoptatã legea privind majorarea
cu aproximativ 30% a salariului minim din construcþii, ceea ce va
influenþa investiþiile în derulare ºi în bugetare.

O altã noutate legislativã importantã este includerea în caietele
de sarcini a directivei europene DHNS (Do No Significant Harm)
privind managementul deºeurilor. Reciclarea, recuperarea, prote-
jarea mediului în construcþii devin obligatorii. Un alt obiectiv este
reducerea amprentei de carbon.

Nu în ultimul rând, s-au publicat normele metodologice de alica-
re la legislaþia Near Zero Energy Building (NZEB) pentru toate tipu-
rile de clãdiri.

3. Accentul pus pe maximizarea
funcþionalitãþii

Pandemia de coronavirus a transformat piaþa imobiliarã, iar
criza economicã a accentuat nevoia de maximizare a funcþio-
nalitãþii clãdirilor existente sau noi. Se pune problema tran-
sformãrii cât mai rapide a unor spaþii de birouri, comerciale
sau expoziþionale sau chiar a locuinþelor, minimizând costurile
pentru proprietari. Asistãm la o tendinþã în creºtere de diversi-
ficare ºi reutilizare a arhitecturii existente, un aºa numit proces
de reutilizare adaptivã. Acest proces aduce beneficii durabile
ºi pentru comunitate, precum conservarea energiei ºi reduce-
rea emisiilor de carbon care ar fi avut loc dacã spaþiul ar fi fost
reconstruit în întregime. Iar investiþiile în astfel de proiecte noi
frâneazã extinderea expansiunii urbane nesustenabile.

Acest proces le permite proprietarilor de clãdiri sã reducã ri-
scurile de neocupare, sã diversifice ºi sã majoreze oferta de
închiriere ºi sã foloseascã fondul construit existent.

4. Se cautã echilibrul între viaþã ºi
muncã

Dezvoltarea urbanã obligã la integrarea, încã din stadiul de
proiectare, a spaþiilor de birouri sau a centrelor de afaceri, a
conceptului de echilibru între viaþã ºi muncã. Se conecteazã
astfel clãdirile la infrastructura existentã ºi se integreazã în
mediul înconjurãtor. Proiectele noi de clãdiri office includ
zone verzi cu elemente de design, facilitãþi (magazine, cafene-
le, terenuri de sport) ºi diverse centre de servicii, ceea ce le
permite angajaþilor sã se relaxeze.

Multe companii au trecut în 2022 la un model hibrid de lucru
ºi au reamenajat sau sunt în curs de reoganizare a spaþiilor exi-
stente sau apeleazã la centre tip co-working. Au apãrut mode-
le de business prin care o companie poate închiria pentru an-
gajaþii sãi spaþii în cafenele, co-working, hoteluri, astfel încât
sã fie în apropierea casei angajaþilor ºi sã se utilizeze spaþiile
disponibile în oraº.

Majoritatea ansamblurilor rezidenþiale cu mai multe etaje
prevãd spaþii pentru infrastructura comercialã ºi de servicii.
Integrarea locurilor de joacã, a zonelor verzi ºi a piscinelor pe
acoperiº este o soluþie din ce în ce mai popularã.

5. Utilizarea pe scarã tot mai largã a
construcþiilor modulare

O tendinþã arhitecturalã care va influnþa mediul construit
în 2023 ºi în viitorul apropiat este utilizarea construcþiilor
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modulare. Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) este
o metodã prin care componentele sau modulele de construcþie
sunt construite în afara amplasamentului proiectului. Se mini-
mizeazã risipa de material ºi se mãreºte controlul calitãþii,
ajutând ºi la reducerea emisiilor de carbon. Un alt avantaj este
utilizarea de module de proiectare ºi sisteme de construcþie
standardizate, de elemente prefabricate de construcþie ºi de fa-
þade pre-turnate.

De altfel, pentru anumite tipuri de clãdiri (centre medicale, hote-
luri ºi clãdiri rezidenþiale atipice), metoda modularã este mai efi-
cientã decât construcþia clasicã. 70-90% din componentele lor
sunt asamblate în fabricã, fiind apoi aduse la ºantier.

Aceastã medodã reduce ºi timpul de execuþie în ºantiere, iar cali-
tatea elementelor produse în fabricã este mai bunã, declarã cofon-
datorul Studio ae.

6. Accentul pe valorificarea la maxim
a resurselor naturale

Valorificarea la maxim a resuselor naturale nu ºi-a arãtat încã tot
potenþialul. Se cautã soluþii pentru eficienþa energeticã, utilizarea
luminii naturale, a soarelui, îmbunãtãþirea comportãrii în timp a
materialelor ºi a modului în care acestea se pot recicla. Contribu-
ind la diminuarea risipei energetice, pompele ºi recuperatoarele
de cãldurã, panourile solare ºi fotovoltaice sunt din ce în ce mai
utilizate în multe clãdiri.

Sunt tot mai cãutate materialele locale, cu o amprentã de carbon
cât mai redusã. Devine mai important criteriul distanþei în adopta-
rea deciziei de a importa o piatrã de pe alt continent sau de a utili-
za materie primã de la cea mai apropiatã carierã.

7. Folosirea pe scarã tot mai extinsã a
tehnologiei în toate fazele

La nivel mondial, sectorul construcþiilor este al doilea cel mai pu-
þin digitalizat, adoptarea tehnologiei este esenþialã. Sunt progrese,
deja tehnologiile avansate de proiectare sunt utilizate în aproape
toate domeniile. Cel mai popular este Building Information Mode-
ling (BIM), care le permite arhitecþilor ºi constructorilor sã studieze
proiectul încã din proiectare. Turul virtual al clãdirii faciliteazã
identificarea zonelor cu probleme, se economisesc astfel timp, re-
surse financiare ºi umane.

Utilizarea dronelor creºte semnificativ controlul asupra procese-
lor de proiectare ºi construcþie ºi reduce costurile, putând diminua
semnificativ cantitatea de deºeuri de pe ºantiere.

8. Case lângã oraºe ºi fãrã excese
arhitecturale

Viaþa în mijlocul naturii continuã sã fie un deziderat de locuit. Ca-
sele individuale în tendinþe sunt caracterizate prin lipsa exceselor
arhitecturale ºi au forme compacte, drepte din motive de eficienþã
energeticã ºi de investiþie iniþialã. Ferestrele mari, panoramice ºi
pereþii din sticlã rãmân o tendinþã de top a anului 2023. Terasele
înconjurate de vegetaþie ºi alte facilitãþi care creeazã condiþii de re-
laxare ºi conferã casei personalitate sunt elementele arhitecturale
preferate.

În plus, arhitecþii sunt tot mai preocupaþi de noi modalitãþi
de a crea oraºe orientate cãtre comunitãþi, care sã-i ofere co-
munitãþii tot ceea ce are nevoie în maxim 15 minute de mers
pe jos.

9. Focus pe combaterea
schimbãrilor climatice

Folosirea materialelor ºi a proceselor durabile de proiectare
ºi construcþie reprezintã o necesitate, în condiþiile în care com-
baterea schimbãrilor climatice constituie o preocupare cen-
tralã.

Sectorul construcþiilor genereazã 40% din emisiile globale
anuale, arhitecþii fiind astfel obligaþi sã adopte strategii de
producere ºi economisire a energiei încã din faza de concept.
Clãdirile sunt concepute pentru a avea emisii scãzute de car-
bon ºi sã fie cât mai eficiente din punct de vedere energetic. ªi
oraºele sunt proiectate din ce în ce mai mult cu soluþii bazate
pe naturã pentru a lupta împotriva efectelor dure ale schimbã-
rilor climatice.

"Sunt preocupãri tot mai evidente de a proiecta cu accent pe
reducerea emisiilor de carbon, utilizând noile tehnologii în tot
procesul, specificând materiale verzi ºi reciclarea deºeurilor",
spune fondatorul Studio ae.

10. Clãdirile, tot mai conectate ºi
eficiente energetic

Tot mai mulþi preferã sã gestioneze ºi sã controleze pro-
cesele care au loc în propria clãdire. Cu ajutorul senzori-
lor conectaþi la internet, casele inteligente permit gestio-
narea de la distanþã a temperaturii, iluminatului interior
ºi exterior, sistemelor de securitate si supraveghere vi-
deo, etc.

Casele inteligente nu sunt doar multifuncþionale, ci ºi tot mai
eficiente energetic. Sistemele de automatizare tip BMS (Bul-
ding Management Sistem) sunt tot mai folosite.

11. Materialele de construcþie
durabile, cu o duratã de viaþã
lungã, tot mai utilizate

Costul în creºtere al materialelor ºi apariþia unor solicitãri
ambiþioase îi obligã pe dezvoltatori sã gãseascã noi soluþii
arhitecturale, ºi estetice ºi eficiente. Sustenabilitatea,
adaptarea designului ºi utilizarea de software avansat sunt
provocãrile actuale la adresa arhitecþilor de retail ºi nu nu-
mai.

Se manifestã un interes din ce în ce mai mare pentru mate-
rialele de construcþie durabile, cu o duratã de viaþã lungã. Ace-
asta se datoreazã nu doar atenþiei acordate sãnãtãþii locuirii ci
ºi nevoii de a reduce dependenþa de resursele neregenerabile.
Biocimentul, diversele materiale naturale din lemn reciclate ºi
vopselele organice sunt tot mai folosite pe ºantierele din
lume. Astfel de materiale sunt uºor de reciclat ºi conþin o canti-
tate minimã de contaminanþi.


