
COWORK 15’

Initiative Hub



Realizarea unui studiu prin aplicarea de chestionare cu privire la 
conștientizarea impactului pe care îl are comportamentul de deplasare al 
oamenilor între casă și locul de muncă asupra mediului și al stării de sănătate 
și well-being. Chestionarele vor fi aplicate participanţilor la Iulius Outdoor 
Office Day 21 iunie- https://meaningandfusion.work/2021/12/05/outdoor-office-
day-in-iulius-garden/ şi la participanţii de la International Outdoor Office Day 
din cadrul coworking-ului F O R din 16 iunie -
https://meaningandfusion.work/2021/12/06/international-outdoor-office-day-la-
faber/
Organizarea unui focus grup de 6-8 utilizatori al spațiului de coworking F O R 
pentru determinarea comportamentului de lucru și deplasare;

Descrierea proiectului
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Analizarea și prelucrarea datelor obținute folosind ca referință datele de trafic ale Direcției 
de Drumuri Municipale Timișoara;

Concepţia unui spațiu de coworking într-o zonă care nu este acoperită de către alte firme 
de coworking din Timișoara, cu scopul de a reduce poluarea de orice tip prin reducerea 
numărului de autoturisme din trafic; 

Propunerea amplasamentului spațiului de coworking se va baza pe un studiu care să aibă 
ca rezultat condiţii de acces pentru un număr cât mai mare de oameni din vecinătate la o 
distanță care poate fi parcursă în maximum 15 minute prin mijloace de deplasare 
alternative. Conceptul se va baza pe utilizarea de energie solară și apa pluvială pentru a 
reduce costurile de întreținere şi pentru a avea un impact de mediu şi amprentă de carbon 
minime.

Descrierea proiectului
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Cine va implementa proiectul? 
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• Coordonatorul de proiect

• Nume și prenume: Dale Denisa-Alexandra
• E-mail contact: denisa.dale01@e-uvt.ro
• Telefon contact: 0745 201 819
• Profesie: Studentă
• Unitate de învățământ: Facultatea de Arte și Design
• Rolul/contribuția sa la proiect: coordonare proiect, organizare focus grup şi aplicare

chestionare



Cine va implementa proiectul? 
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• Nume și prenume: Lorinț Yulissa-Oriana
• E-mail contact: yulisssa.lorint99@e-uvt.ro
• Telefon contact: 0749 485 810
• Profesie: Studentă
• Unitate de învățământ: Facultatea de Arte și Design
• Rolul/contribuția sa la proiect: Contribuţie la concept spaţiu coworking, aplicare

chestionare, contribuţii la studiu bibliografic



Cine va implementa proiectul? 
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• Nume și prenume: Brodesco Doina
• E-mail contact: doina.brodesco01@e-uvt.ro
• Telefon contact: 0785 824 072
• Profesie: Studentă
• Unitate de învățământ: Facultatea de Arte și Design
• Rolul/contribuția sa la proiect: Aplicare chestionare, centralizare, prelucrare şi analiză

date din studii, contribuţii la studiu bibliografic



Cine va implementa proiectul? 
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• Nume și prenume: Țeț Andreea
• E-mail contact: andreea.tet99@e-uvt.ro
• Telefon contact: 0748 857 298
• Profesie: Studentă
• Unitate de învățământ: Facultatea de Arte și Design
• Rolul/contribuția sa la proiect: Aplicare chestionare, centralizare, prelucrare şi analiză

date din studii, contribuţii la studiu bibliografic



Cine va implementa proiectul? 
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• Nume și prenume: Raicu Hari-Bogdan
• E-mail contact: raicubogdan811@gmail.com
• Telefon contact: 0748 536 317
• Profesie: Farmacist
• Loc de muncă: Farmaciile DONA
• Rolul/contribuția sa la proiect: Contribuţie la concept spaţiu coworking, aplicare

chestionare, contribuţii la studiu bibliografic cu accent pe implicaţiile medicale şi de
well-being.



• 1 aprilie - 30 iulie;

Etape:

1 aprilie - 15 mai – Construcția metodologiei de studiu, Obținerea 
datelor de trafic de la Directia Municipala de Drumuri;
15 mai - 15 iunie – Realizarea chestionarelor;
16 iunie & 21 iunie – Chestionarea angajaților Faber & Iulius Gardens;
22 iunie - 30 iulie – Prelucrarea şi analiza rezultatelor studiilor plus 
elaborarea conceptul de coworking 15’ propus.

Perioada de implementare
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Încurajarea mobilității alternative pe distanțe scurte între casă și spațiul 
de coworking cu efecte pozitive atât pentru starea de sănătate a 
oamenilor, cât și a comunității.

Reducerea numărului de autoturisme din trafic, pentru a minimiza 
emisiile de CO și poluarea fonică produsă de autovehicule.

Crearea unei comunități stabile, centrată pe oameni cu mai multe zone 
verzi și mai puține autoturisme.

De ce este nevoie de acest proiect?
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Ne propunem să avem interviuri cu cel puțin 100 de persoane prin aplicarea de 
chestionare şi participarea la Focus Grup, din care 10% estimăm că își vor schimba 
comportamentul de deplasare în urma derulării interviurilor;

Ne dorim ca aceste persoane să conștientizeze beneficiile deplasării, între casă și 
locul de muncă, cu bicicleta, trotineta sau pe jos;

Calcularea amprentei de carbon, cu scopul diminuării poluării și îmbunătățirii aerului 
pentru câteva tipuri de profile de persoane intervievate.

Care sunt obiectivele proiectului? 
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Ce urmărim? 
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• Fiind un grup tânăr cu inițiativă am dedus necesitatea unor spații de 
coworking cu impact pozitiv atât asupra calității mediului, cât și aupra 
eficienței angajaților;

• Estimăm că minim 10% dintre participanti isi vor schimba 
comportamentul de deplasare.

• Constientizarea autoritatilor asupra politicilor de trafic urban in urma 
publicarii studiului, integrarea studiului in cercetarile stiintifice cu 
privire la spatii de lucru, locuire si mobilitate prin intermediul societatii 
ErgoWork. 



14



Cum va ajuta acest proiect comunitatea?
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• Potențialul de a atrage proiecte de dezvoltare a zonei în care este 
situat spațiul de coworking;

• Îmbunătățirea comunității prin reducerea traficului din zona respectivă 
prin scăderea numărului de autovehicule.



Vă mulțumim!
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Nume proiect: COWORK 15’
Nume grup de inițiativă: Initiative Hub


