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1. Istoric  

Credeți sau nu, descendența spațiilor de coworking poate fi urmărită până în 1995 în 

Berlin, Germania. Și ceea ce s-ar putea să nu vă așteptați să auzi este că primul spațiu de 

pseudo-coworking, C-Base, a fost creat de 17 ingineri informatici ca „spațiu hacker”. 

 

Scopul acestui spațiu a fost de a acționa ca un loc non-profit care a reunit pasionații de 

computere și le-a oferit facilități, echipamente, oportunități de colaborare și cunoștințe. 

 

Termenul „coworking” a fost folosit pentru prima dată în 1999 de Bernard DeKoven, un 

designer american de jocuri, autor, lector și „teoretician al distracției”. 

 

Dar pe atunci, el se referea mai degrabă la un mod de lucru decât la un loc de muncă: 

viziunea lui pentru viitorul muncii avea rădăcini în dorința de a crește colaborarea și de 

a elimina ierarhia din structura profesională. 

Deși nu știa acest lucru la acea vreme, această ideologie a stat în cele din urmă la baza a 

ceea ce este astăzi coworking-ul. 

 

În cele din urmă, în 2002, doi antreprenori austrieci au deschis ceea ce ei numesc „mama 

spațiilor de coworking”. Schraubenfabrik a fost construită într-o veche fabrică din 

Viena, ca un așa-numit centru antreprenorial, cu scopul ca arhitecții de locuințe, 

consultanții PR, startup-urile și freelanceri să colaboreze și să iasă din casă. 

Fondatorii Schraubenfabrik aveau să deschidă mai târziu și Rochuspark. 
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Pe 9 august 2005, Brad Neuberg a deschis San Francisco Coworking Space în Mission 

District al orașului, cu scopul de a oferi un spațiu care să ofere libertatea de a lucra 

independent cu structura și comunitatea de lucru cu ceilalți. 

Nu a fost un început ușor, m-am gândit – în prima lună, nicio persoană nu a apărut să 

lucreze în spațiu. Apoi, în cele din urmă, a sosit un atlet și dezvoltator de startup-uri pe 

nume Ray Baxter, devenind primul membru al spațiului și, la rândul său, primul coleg 

oficial din lume. 

 

 

2. Ce este un spatiu de coworking? 

În general, definiția coworking-ului este atunci când oamenii se adună într-un spațiu 

neutru pentru a lucra independent la proiecte diferite sau în grupuri la aceleași proiecte. 

Este diferit de un spațiu de lucru tipic de birou, deoarece oamenii dintr-un mediu de 

lucru în comun, în general, nu lucrează pentru aceeași companie.  
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Spațiile de coworking oferă aceleași facilități pe care le-ai găsi într-un birou tradițional, 

împreună cu multe altele. Un factor de diferențiere major este flexibilitatea, deoarece nu 

trebuie să semnați un contract de închiriere pe termen lung într-un spațiu de coworking. 

Fiecare spațiu de coworking va avea întotdeauna elemente de bază, cum ar fi WiFi, 

imprimante, de obicei, un tip de sală de conferințe... iar unele vor avea la dispoziție ceai, 

cafea și gustări. Unii vor avea la dispoziție resurse pentru startup, de la active digitale și 

chiar antrenori și consilieri. Unele pot avea imprimante 3D și alte tehnologii la care este 

posibil să nu ai acces întotdeauna. Unele spații de coworking care țin cont de buget sunt 

mai simple, oferind puțin mai mult decât un birou și WiFi.  

Wikipedia: Coworking-ul este situația în care mai mulți lucrători din diferite companii 

împart un spațiu de birou, permițând economii de costuri și comoditate prin utilizarea 

infrastructurii comune, cum ar fi echipamente, utilități și servicii de recepție și custodie. 

 

 

3. Cate tipuri de spatiu de coworking exista? 

 

Spațiile de coworking sunt de toate formele și dimensiunile. Există multe lucruri de luat 

în considerare atunci când căutați locații. Comunitatea, facilitățile și mediul spațiului de 

lucru sunt toți factori care variază de la spațiu la spațiu. În această secțiune, vom detalia 

principalele tipuri de spații de coworking disponibile.  

1. Spații de lucru deschise  

2. Spații de lucru private  

3. Incubatoare 

4. Incubatoare specifice industriei 
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3.1 Spatii de lucru deschise  

Spațiile de lucru deschise sunt, de obicei, sinonime cu termenul de coworking, deoarece 

în mod tradițional, acolo a început pentru prima dată coworking-ul. Aceste tipuri de 

spații de lucru au birouri fierbinți sau birouri dedicate în care membrii din diferite 

companii împart zone comune. 

 

 

 

3.2 Spatii de lucru private 

Spațiul de lucru privat este exact opusul spațiilor de lucru deschise. Aceste spații 

private pot lua forma unui birou sau chiar apartamente personalizate construite special 

pentru echipe mari. Membrii unei companii fie împart camera dedicată, fie o 

combinație de zone închiriate sau închiriate de companie. 

 

3.3 Incubatoare 

Nu ar fi grozav să faci relații cu persoane care împărtășesc interese și experiențe 

comune? Tocmai de aceea au fost construite spații specifice verticale. Aceste spații se 

adresează membrilor care lucrează într-o industrie comună. De exemplu, există spații 

de coworking construite special pentru profesii creative. Aceste tipuri creative 

(designeri grafici, artiști și videografi) pot lucra cu toții sub un singur acoperiș. 

Rețineți că aceste spații specifice industriei pot oferi o combinație de spații de lucru 

private și deschise. 
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3.4 Incubatoarele specifice industriei 

Incubatoarele sau spațiile cu capital de risc sunt printre unele dintre cele mai selective 

medii de coworking. Scopul acestor spații de lucru este de a atrage și de a finanța 

companii, oferindu-le sprijinul de care au nevoie pentru a se dezvolta. Firmele de risc 

oferă în mod tradițional chirie redusă sau capital în schimbul capitalului propriu în 

companiile pe care le acceptă în programele lor. Pe lângă tipurile de spații de lucru 

disponibile, există și factori estetici de luat în considerare. Spațiile de coworking 

variază de la corporate și profesional la funky și relaxat. Este important să alegi un 

spațiu care să reflecte cultura companiei tale. În plus, spațiile de coworking oferă spații 

la cerere în care poți rezerva o sală de ședințe, pachet virtual în plus față de planul tău. 

 

 

4. Cinci cele mai mari avantaje ale spatiilor de 

coworking 

 

 Motivație: Există doar o energie a productivității în aer atunci când ești într-o 

cameră plină de oameni motivați. Este aproape imposibil să te relaxezi. Vei face 

multe.  

 

 Comunitate: Există un sentiment de comunitate. În locurile cu obișnuiți și fețe 

familiare, este uimitor cât de mult se va ajuta comunitatea să reușească.  

 

 Flexibilitate: în loc să semnezi un contract de închiriere pe termen lung, poți 

obține oferte mult mai flexibile cu spațiile de coworking. Este grozav pentru 
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startup-urile cu bugete bootstrap mici și chiar și freelancerii independenți pot 

găsi opțiuni la prețuri accesibile.  

 

 Ieșirea în afara casei: Lucrul de acasă este grozav, dar este ușor să cădem și 

într-o rută. A fi în preajma altor oameni este bun pentru spiritul tău, te poate 

menține ascuțit și este grozav pentru creativitate.  

 

 Networking: Când ai atât de mulți oameni cu atât de multe în comun, este doar 

o chestiune de timp până când începi să faci rețea și noi oportunități încep să 

curgă organic. 
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5. Cine utilizeaza spatiile de coworking? 

 

Spațiile de coworking sunt populare în lumea startup-urilor și freelancing. Când 

au apărut spațiile de coworking, era tipic să ne gândim la „pornire” și să ne 

imaginăm o clădire de birouri (pe deasupra) în care toată lumea se plimbă cu 

monocicluri și stă pe scaune uriașe.  

 

Cu toate acestea, nu doar startup-urile care țin cont de buget profită de 

coworking. Deci cine folosește spațiile de coworking?  

 

1. Independenți sau lucrători la distanță  

 

Deoarece freelancerii și alți 1099 lucrează pentru ei înșiși, un aranjament de tip 

pay-as-go poate economisi o avere. Nu numai asta, dar un spațiu de coworking 

este o modalitate excelentă de a întâlni alți antreprenori și freelanceri. Este un loc 

excelent pentru rețea. Indiferent dacă ești un editor digital, un freelancer creativ, 

un programator sau mai mult un Jack/Jill de toate meseriile, există o probabilitate 

foarte mare să întâlnești oameni într-un spațiu de coworking care lucrează la 

lucruri similare cu tine. Dincolo de asta, s-ar putea chiar să ai șansa de a discuta 

cu oameni care te pot ajuta cu unele dintre domeniile care nu sunt punctele tale 

forte. Când ai atât de mulți oameni într-un singur spațiu, cu o astfel de diversitate 

de talente, este incredibil cu ce poți veni – chiar dacă fiecare își face treaba lui. 

Nu vă faceți o idee greșită, nu este ca și cum toată lumea stă doar să vorbească cu 

toată lumea despre proiectele lor, dar cu siguranță există puțin timp de 
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nefuncționare și zone pe care le puteți discuta în timp ce faceți o pauză. Dar 

adevărata atracție este concentrarea brută și nealterată și motivația pe care o vei 

întâlni în majoritatea spațiilor bune de coworking. Există cu adevărat o energie 

specială atunci când ai o cameră plină de oameni motivați care lucrează cu toții 

pentru a-și construi visele.  

 

2. Afaceri mici  

 

Afacerile mici care nu doresc aceleași cheltuieli generale ca un contract de 

închiriere tradițional, au apelat la coworking. Întrucât nu există relativ costuri de 

înființare și calitatea de membru de coworking include majoritatea (dacă nu 

toate) facilitățile de care o afacere are nevoie zilnic, nu este de mirare de ce 



10 
 

întreprinderile mici reprezintă acum majoritatea utilizatorilor spațiului de 

coworking.  

 

3. Întreprinderi  

 

Da, chiar și marile întreprinderi globale, precum Nike, au colaborat cu companii 

de coworking pentru a-și gestiona nevoile de spațiu de lucru. Când aveți mii de 

angajați care lucrează în întreaga lume, gestionarea nevoilor biroului poate fi o 

bătaie de cap. Aceste companii folosesc o companie de coworking pentru a 

construi un spațiu personalizat pentru ele sau vor servi ca chiriaș principal al 

spațiului.  

 

4. Organizații non-profit 

 

Multe spații de coworking oferă aranjamente non-profit sau reduceri. Datorită 

economiilor totale de costuri ale coworking-ului (și ținând cont de costuri), 

aceste tipuri de companii au gravitat, de asemenea, către aceste relații flexibile de 

coworking. 
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6. Coworking vs other remote workspaces 
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Munca de acasa 

Există argumente pro și contra în „cultura de birou” clasică. Mulți antreprenori online 

intră în afaceri pentru ei înșiși pentru a scăpa de anumite aspecte ale stilului de viață și 

culturii tipice corporative. Lucrul de la distanță a deschis tot felul de posibilități atunci 

când este vorba de a conduce o afacere sau chiar de a lucra pentru altcineva. În ciuda 

beneficiilor, există anumite lucruri pe care le scapi și tu. Lucrul de acasă sau în camerele 

de hotel are nenumărate avantaje. Este grozav să te poți trezi când vrei, să iei pauze când 

vrei, să porți pantaloni când vrei... Dar, la sfârșitul zilei, este și ușor să-ți pierzi 

concentrarea și să scapi de drum. Există ceva în a fi într-un cadru de birou care vă ajută 

să vă mențineți motivat, să vă ocupați de sarcini și să profitați la maximum de timpul dvs. 

Când ești un freelancer sau oricine altcineva care îți stabilește propriul program, este 

grozav să nu ai un șef care să te uite peste umăr și să-ți urmărească timpul, dar ești totuși 

responsabil față de tine. Există o anumită responsabilitate care există atunci când lucrezi 

printre alți oameni, chiar dacă nu au nimic de-a face cu proiectul tău, nu sunt colegii tăi 

și nici măcar nu le spui un cuvânt. 

 

Munca de la restaurante sau cafenele 

Al doilea clasat (la lucrul de acasă) este cafenelele și restaurantele. Multe modele noi de 

coworking (din 2017) au transformat aceste spații în timpul orelor închise sau nefolosite 

în spații de coworking pop-up. Cafenelele au fost strâns asociate cu mediile de lucru 

datorită accesibilității meselor și cafelei nelimitate. În afară de aceasta, există și alte 

avantaje, cum ar fi wifi rapid și spațiu de lucru pentru prețul ieftin al unei cești de cafea. 

Ca toate beneficiile, există și dezavantaje. Deoarece aceste spații sunt deseori deschise 
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pentru acces temporar, ar putea exista zgomot și alte distrageri care vă împiedică să 

duceți la bun sfârșit munca. 

 

 

 

 

7. Statistici 

 

Principalele statistici privind creșterea coworking-ului  

 

Numărul de spații de coworking la nivel mondial este estimat să ajungă la aproape 

20.000 în 2020 (Allwork.Space)  

 

Numărul de spații de coworking din întreaga lume este de așteptat să se dubleze până în 

2024 și să 

depășească 

40.000 
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(Allwork.Space). Până în 2022, 13% dintre companiile din afara SUA vor folosi spații 

de lucru partajate (Allwork.Space). Au fost peste 3 milioane de colegi la nivel global în 

2019. Se preconizează că acest număr aproape că se va dubla până în 2022 

(smallbusinessgenius).  

 

Înainte de pandemie, spațiile de lucru în comun erau tipul de spațiu de birou cu cea mai 

rapidă creștere în imobiliare comerciale. Deși în prezent cuprind mai puțin de 5% din 

piață, se preconizează că vor reprezenta 30% până în 2030 (CNBC).  

 

Spațiul flexibil a crescut cu o rată medie anuală de 23% din 2010 (JLL). Astăzi, cei mai 

mari 10 furnizori de coworking și spații de birouri flexibile cuprind 36% din piață 

(Forbes). New York și Londra sunt orașele de top din lume când vine vorba de 

deschiderea de noi spații (smalbusinessgenius). Până în 2022, se estimează că China va 

deveni una dintre cele mai mari piețe pentru spațiile de coworking (GCUC). 

 

 

 

Impactul Covid-19 asupra statisticilor spațiilor de coworking  

 

Piața globală a spațiilor de coworking este de așteptat să scadă de la 9,27 miliarde USD 

în 2019 și la 8,24 miliarde USD în 2020, la o rată de creștere anuală compusă (CAGR) 

de -12,9%.  

 

Scăderea se datorează în principal încetinirii economice din țări ca urmare a focarului de 

COVID-19 și măsurilor de limitare a acestuia (Apnews). Numărul persoanelor care 
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lucrează de la distanță a crescut cu 44% în ultimii cinci ani, 7 milioane de persoane 

(3,4% din populație) lucrau de la distanță în SUA înainte de sosirea COVID-19 

(Apnews). 42% din forța de muncă din SUA lucrează acum de acasă cu normă întreagă. 

33% nu funcționează – o dovadă a impactului sălbatic al recesiunii de izolare. Iar restul 

de 26 la sută – în mare parte lucrători de servicii esențiale – lucrează la sediul lor de 

afaceri (Stanford News).  

 

Un sondaj a constatat că 48% sau angajați spun că sunt mai productivi lucrând de acasă, 

57% ar prefera să lucreze de acasă în viitor și 68% au alți lucrători sau studenți care 

lucrează și ei în gospodăria lor (PR Newswire).  

 

Odată cu presiunile tot mai mari asupra restaurantelor și spațiilor de vânzare cu 

amănuntul, multe companii precum DropDesk au explorat transformarea acestor loca ții 

în spații de coworking. 

 

 

 

Statistici privind piața de coworking și veniturile  

 

În medie, 40% din spațiile de coworking sunt profitabile, conform răspunsurilor la cel 

de-al doilea sondaj global de coworking (DeskMag). 72% din toate spa țiile de 

coworking devin profitabile după mai bine de doi ani de funcționare (DeskMag).  

 

Dimensiunea medie a unui spațiu de coworking în America de Nord este de 9.799 sq./ft., 

cu o capacitate medie de 100 de persoane. Aceasta echivalează cu aproximativ 100 
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sq./ft. per persoană (Coworking Insights). Închirierea spațiului este cea mai mare 

cheltuială pentru operatorii independenți de coworking. 

 

 În iunie 2020, companiile mari reprezentau 65% din clienții WeWork (WSJ). Valoarea 

de piață globală a spațiilor de lucru flexibile este de aproximativ 26 de miliarde de 

dolari (Communion Cowork). 

 

Coworking Space Demographic Statistics  

 

65% of people working in coworking spaces are under the age of 40 years old 

(DeskMag). The IT industry has the largest number of coworkers followed by PR, 

marketing, and remote sales teams (DeskMag). Women make up 40% of the coworking 

demographic (AskWonder). Freelancers make up the largest coworking demographic in 

the world (ErgonomicTrends). 55% of those using a coworking space still work in the 

same one they started out in (Whattobecome). 

 

 

Statistici privind beneficiile coworking  

 

O companie poate economisi până la 30% doar din costul operațional lucrând dintr-un 

spațiu de coworking (Economic Times). Majoritatea proprietarilor (aproximativ 72%) 

consideră că lucrul cu spații de coworking dă rezultate pozitive atât pentru clădirea lor, 

cât și pentru comunitățile lor (Colliers). 83% dintre persoanele care lucrează din spații 

de coworking se simt mai puțin izolate și singure (Hbr).  
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Smallbiz a realizat un sondaj care arată că 82% dintre respondenți și-au extins rețeaua 

profesională de când s-au alăturat unui spațiu de coworking (Small Business Labs).  

 

Beneficiile utilizării unui spațiu de coworking sunt suficient de convingătoare pentru ca 

37,93% dintre întreprinderile mici și mijlocii, 27,12% dintre echipele de startup și 

16,61% dintre freelanceri să le folosească (Work Social). Potrivit sondajului GCUC, 

84% dintre colegi spun că lucrul într-un hub de coworking îi face mai motivați (GCUC). 

 

8. Cum a apărut coworkingul în România?  

 

WeWilder, primul campus de co-working în natură din România, dar cum a ajuns și în 

România coworking-ul? 

 

Campusul se numește WeWilder și va fi construit cu o donație de 100.000 de euro a 

companiei FLEX și cu contribuția comunității locale din Armeniș și a unor inovatori în 
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arhitectură sustenabilă. Anul acesta, campusul se va compune din trei căsuțe din lemn, 

numite Chilii, și un spațiu central, denumit Zâna, care adăpostește o zonă de coworking, 

o bucătărie comunitară și o bibliotecă. Campusul s-a adaptat la realitatea actuală afectată 

de pandemia de COVID-19. Căsuțele au fost gândite ca spații autonome prevăzute cu o 

chicinetă și spațiu de lucru pentru laptop, astfel încât un om sau doi pot lucra fără să 

intre în contact cu alte persoane.  

 

Centru de inovație în antreprenoriat pentru natură  

 

Spațiul urmărește filosofia arhitecturii invizibile, adică integrarea construcțiilor în 

natură atât ca aspect, materiale, cât și ca experiența din interior prin fațadele de sticlă cu 

deschidere către panorama Munților Țarcu și dealurile spectaculoase din jur.  

 

„Viziunea noastră pentru WeWilder este să dăm naștere unui centru de inovație 

în antreprenoriat pentru natură. Ca freelancer poți să sa lucrezi de aici, să te încarci, să 

mănânci bine și în schimb să pui umărul la nașterea unor idei și proiecte cu viziune de 

lungă durată. Companiilor le propunem să ofere echipelor o experiență într-o zonă cu 

natură sălbatică, unde WWF desfășoară proiecte de conservare. Aceste locuri pot fi cea 

mai bună sursă de inspirație pentru sustenabilitate și inovație în business. Puntea pentru 

toate astea este campusul WeWilder și, odată validat  modelul, intenția echipei este să 

învățăm, rafinăm și multiplicăm în alte zone prioritare de conservare din regiune. Ce 

înseamnă economie verde și circulară la scara unei societăți? Vom creiona idei și rețete 

împreună cu partenerii ce se alătură acestui loc,” a spus Orieta Hulea, director WWF- 

România, potrivit Mediafax.  
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Un colț de rai cu specii locale ce sporesc biodiversitatea  

 

WeWilder este amplasat într-o grădină înconjurată de arbori, care va fi transformată de 

peisagistul Tiberiu Cherecheș într-un colț de rai cu specii locale ce sporesc 

biodiversitatea. Pe lângă plantarea unor păduri în miniatură lângă fiecare căsuță cu 

paltin, frasin sau mesteacăn, va exista și o pădure mixtă lângă Zâna, clădirea principală. 

WeWilder va găzdui și o grădină de legume și o zonă pentru permacultură, precum și un 

loc dedicat învățării cositului tradițional, esențial pentru biodiversitatea pajiștilor.  

 

Experiența de a merge pe urmele zimbrilor liberi  

 

Campusul WeWilder aflat în construcție este completat de o rețea de  sălașe, adică 

locuințe tradițonale din piatră în sat sau în mijlocul naturii, care sunt renovate alături de 

săteni, și căsuța MuMA Hut, o experiență de locuire în livada a unui localnic. În plus, un 

număr de localnici oferă deja bucate locale în completarea șederii sau ca experiențe 

culinare în natură.  

Echipa WeWilder, alături de partenerii săi, a creat mai multe programe și experiențe 

imersive în natură. Pe lângă cea mai căutată experiență de a merge pe urmele zimbrilor 

liberi, oaspeții pot învăța să cosească sau pot închiria biciclete sau e-bike-uri și pot 

participa la ateliere gastronomice. 

 

Ce este Diaspora Invest? 
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Prezenta politică publică a fost elaborată ca urmare a consultării publicului țintă din 

cadrul proiectului Diaspora Invest, pentru identificarea de soluții fezabile propuse de 

membrii comunității la problemele mediului antreprenorial din România.  

 

Proiectul Diaspora Invest este co-finanțat din Fondul Social European, Axa Prioritară 3 

„Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: „Promovarea unor locuri de muncă 

durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Obiectiv specific 3.7 

„Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona 

urbană”. 

 

Progresul tehnologic din ultimii ani a înregistrat un avânt considerabil, ia r modul în care 

resursa umană își îndeplinește sarcinile de serviciu, în cadrul unei companii/IMM s -au 

schimbat radical. În ultimul an, criza sanitară a pus într-o altă lumină munca de la birou, 

din ce în ce mai multe companii introducând politici de resurse umane felxibile. Astăzi, 

angajați și antreprenori nu mai sunt legați de prezența la birou, programul flexibil, 

munca de acasă sau dintr-un hub au devenit parte din cotidian. 
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Coworkingul, sau lucru în cadrul HUB-urilor reperezintă o alternativă al modul 

tradițional de lucru de la birou; reprezintă libertatea și flexibilitatea de a alege locul, 

timpul și mediul de unde majoritatea firmelor își pot desfășura activitatea. Ca și 

caracteristică principală a acestui mod de lucru este faptul că acest mod de lucru 

conectează oamenii din diferite domenii, oferindu-le posibilitatea de a interacționa și 

colabora față în față. Totodată, prin abordarea acestui mod de lucru costurile aferente 

chiriei scad, având în vedere că pot fi împărțite, între oamenii care împart același spațiu 

și au interese similare. 

 

Pornind de la impactul pe care atât evoluția tehnologică cât și dinamica pieței 

economice, precum și necesitatea inovării și dezvoltării de noi afaceri la nivelul 

întregului glob, inclusiv în România se cer luarea de măsuri imediate în vederea: 

 

- considerării și acordării importanței cuvenite acesui tip de spațiu care își manifestă în 

fiecare zi importanța, prin conexiuniunile pe care acesta le poate realiza la nivelul 

mediului antreprenorial, prin creșterea productivității și creativității; 

 

- sprijinirea spațiilor de coworking în vederea devenirii acestora de adevărate HUB -uri 

pentru comunitățile locale, surse esențial de informații, networking și unul dintre 

principalele ingrediente în adaptarea și revenire din criza  sanitară; 

 

- sprijinirea mediului de afaceri în utilizarea acestui tip de spațiu pentru lucrătorii 

acestora. Astfel, s-a demonstrat că ”remote work”, pe termen mediu și lung, duce la 

creșterea productivității salariaților, la creșterea niveluluii de creativitate și creșterea 

gradulu de satisfacție al acestora; 
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- alocarea de sprijin financiar sau facilități fiscale firmelor pentru apariția a cât mai 

multor astfel de spații, ceea ce duce la posibilitatea exitenței unui spațiu de coworking în 

apropierea casei și la scurtarea considerabilă a timpului alocat deplasării dintre casă și 

serviciu; 

 

- sprijinirea și încurajarea mediului de afaceri pentru dezvoltarea și extinderea spațiilor 

de coworking și în mediul rural, astfel, pe lângă scurtarea timpului petrecut în  trafic de 

navetiști, va contribui și la diminuarea aglomerațilei din trafic, în special în zonele de 

intrare și ieșire din și în marile orașe, unde sunt dezvoltate și există astfel de spații;  

 

- nu în ultimul rând, autoritățile statului trebuie să ia în considerare și diminuarea 

riscului de îmbolnăvire cu coronavirus. Prin existența a cât mai multor astfel de spații de 
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lucru, riscul alglomerării acestora va scădea, iar proprietarii acestora vor putea asigura 

normele legale de distanțare socială; 

- sprijinirea mediului de afaceri, prin reglementări specifice în domeniul frabcizei și 

introducerea conceptului de ”coworking” în cadrul de legiferare al francizei;  

- reglementări fiscale și administrative pentru dezvoltarea și extinderea acestui concept,  

duoă consultări prealabile cu mediul de afaceri și găsirea celor mai bune soluții în acest 

sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


