LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢIE PENTRU
RENAULT BUCHAREST CONNECTED AU
DEMARAT
Viitorul sediu unic al Groupe Renault România de la Bucureşti este un proiect de management
Renault Bucharest Connected va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale angajaţilor
şi la eﬁcienţa companiei

Luni, 28 august, au început lucrările la fundaţia viitorului sediu al Groupe Renault Romania de la
Bucureşti – Renault Bucharest Connected (RBC). Momentul simbolic al începerii construcţiei a fost
marcat de Yves Caracatzanis, Managing Director Groupe Renault România, Cécile de Guillebon, Global
Alliance Facility Director, Dimitris Raptis, Deputy Chief Executive Oﬃcer și Chief Investment Oﬃcer
Globalworth și de Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6 din București.
„Este un moment important astăzi în viaţa Groupe Renault România, pentru că vorbim de viitor.
Renault Bucharest Connected este mai mult decât un proiect imobiliar, este un proiect de
management care contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale angajaților noştri şi la eﬁcienţa
noastră. Totodată, acesta răspunde aşteptărilor colegilor noştri. La Mioveni avem două uzine şi un
hub logistic, modernizate din punct de vedere industrial, la Titu dispunem de un centru tehnic pentru
testări de autovehicule, inaugurat în 2010. Pentru activităţile de la Bucureşti, vom avea Renault
Bucharest Connected: 3000 de posturi de lucru la Bucureşti, într-un sediu unic. Echipele noastre,
repartizate în prezent în diferite amplasamente din oraș vor continua să lucreze şi mai bine împreună.
Pentru lucrul în echipă colegii noştri vor beneﬁcia de spaţii colaborative prietenoase, în birouri
construite şi amenajate la standarde moderne, de acces la formare şi documentare în săli care
beneﬁciază de tehnologii speciﬁce, precum și de un showroom cu vehiculele Grupului Renault. Toate
acestea vor contribui la performanţa globală a activităţilor companiei. Acest demers este înscris în
strategia Grupului”, a declarat Yves Caracatzanis.
“Relocarea sediului Groupe Renault România este cea mai mare tranzacție de leasing de pe piața de
clădiri de birouri din România și prima investiție pe care Globalworth o face în vestul Bucureștiului.
Sunt încântat că am reușit să realizăm această tranzacție. Din mai multe motive. În primul rând,
consolidează poziția noastră de lider pe piața clădirilor de birouri din România. Apoi, Groupe Renault
va deveni cel mai mare chiriaș al nostru și este o onoare pentru noi să putem găzdui cea mai mare și
inﬂuentă corporație din România. Nu în ultimul rând, este o conﬁrmare a strategiei noastre de a
investi în clădiri premium, cu standarde superioare de calitate, eﬁciente energetic și cu o amprentă
cât mai redusă asupra mediului” – a adaugat Dimitris Raptis.
Viitorul sediu unic Renault Bucharest Connected (RBC) va ﬁ situat pe strada Preciziei nr. 3G, aproape
de mijloace de transport (metrou, autobuz), dar şi de celălalte entităţi ale Grupului Renault România :
Centrul Tehnic Titu şi uzinele de la Mioveni, ceea ce va facilita deplasările angajaţilor la şi de la locul
de muncă. Clădirea RBC, P+7, va ﬁ construită pe o suprafaţă de 47.000 m² (40.000 m² prima clădire
şi 7.000 m², a doua clădire) şi este încadrată în Clasa A, respectând normele de calitate de top pentru
acest tip de construcţie. RBC va avea în dotare showroom pentru vehiculele Groupe Renault, 1000 de
locuri de parcare, un amﬁteatru cu capacitate de 350 de locuri destinat evenimentelor interne şi
externe, restaurant, cabinet medical, infrastructură informatică.
http://gruprenault.ro/media/presa/2017/lucrarile-de-constructie-pentru-renault-bucharest-connected-a
u-demarat
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Termenul de realizare a proiectului este 2019, ţinând cont în derularea acestuia de etapele standard
de execuţie, ca în cazul oricărui proiect de acest gen. Este pentru prima oară de la venirea Groupe
Renault în România când compania reuneşte toate activităţile situate la Bucureşti (design, inginerie,
servicii de business, comerţ şi alte funcţii suport) într-un singur spaţiu.
RBC va ﬁ dezvoltat de către Elgan Oﬃces SRL, o companie deţinută în mod egal de Globalworth şi
Elgan Group (reprezentată de dl. Simon Roth).

Groupe Renault România
Constructor de automobile din 1898, Groupe Renault este prezent în 127 de ţări şi a vândut aproape
3,2 milioane de vehicule în 2016. Pentru a răspunde marilor provocări tehnologice în viitor şi a
continua strategia de creştere rentabilă, Grupul se sprijină pe dezvoltarea sa la nivel internaţional.
Groupe Renault România este singura companie care integrează toate activităţile speciﬁce
construcţiei automobilului, ceea ce a condus la o performanță economică susținută și la o varietate de
oferte de recrutare pentru specializări diferite pentru: studii client, design, inginerie, testare,
fabricaţie, logistică, comercializare, servicii de business, post-vânzare, ﬁnanţare. În 2016 Groupe
Renault România a depășit 5 miliarde de euro cifră de afaceri. Aﬂat în centrul gamei Global Access
(din care fac parte modelele Dacia, produse pe platforma industrială de la Mioveni), Grupul e lider pe
piaţa locală cu mărcile Dacia şi Renault. Cei 16.700 de angajaţi ai Groupe Renault România inovează
în ceea ce priveşte produsele şi bunele practici, ﬁind recunoscuţi pentru profesionalismul lor.

Globalworth Real Estate Investments Ltd.
Globalworth este o companie de investiții imobiliare care activează în Europa Centrală și de Sud-Est,
axată cu precădere pe piața din România. Compania este gestionată de aproximativ 70 de
profesioniști, iar portofoliul acesteia cuprinde investiții imobiliare de înaltă calitate situate în România,
cu o valoare estimată la 983.3 de milioane de euro la 31 Martie 2017.
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