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Evoluția 
Coworkingului 
la nivel 
mondial

Evoluția negativă la nivel 
mondial continuă și anul 
acesta, la fel ca în 2020..
 

De la 19.421 de spații de Coworking anul 
trecut, numărul a scăzut la doar 18.700 în 
2021.
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Ca orice piață care a experimentat o creștere 
accelerată în ultimii 5 ani, este natural să 
treacă printr-o perioadă de recul. Factorul 
declanșator a fost, fără îndoială, perioada de 
pandemie. Hub-urile care s-au închis au fost 
cele care nu au reușit să își construiască un 
model de business sustenabil sau care au fost 
noi pe piață și nu au reușit să își stabilizeze 
afacerile. Majoritatea hub-urilor care s-au 
închis în 2020 și 2021 au fost deschise în 2019 
sau la începutul anului 2020.

Conform celor de la DeskMag, 72% din 
spațiile de coworking devin profitabile 
după mai mult de 2 ani de la lansare, ceea 
ce ne confirmă că motivul principal pentru 
care majoritatea spațiilor recent deschise s-au 
și închis este vechimea lor mică pe piață. 

19.421

3.1M

Numărul persoanelor care lucrează în spații de 
Coworking la nivel mondial este de 3.1 milioane, 
iar estimările sunt că acest număr va urca la 5 
milioane în următorii câțiva ani. 

Suprafața medie a spațiilor de coworking diferă 
în funcție de țară și continent, dar America de 
Nord are de departe cele mai spațioase locații de 
coworking, cu o suprafață totală medie de 
910m2. Cu o medie de 100 persoane per 
coworking, media per persoană ajunge la 9.1m2. 
În Europa, în schimb, spațiile de coworking oferă 
în medie 9.3m2 per persoană, dar sunt mai mici 
având capacitatea să găzduiască până la 61 
persoane.

Clasificarea pe continente a spațiilor de 
Coworking, în funcție de suprafața alocată 
per persoană:

America Centrală | 10,5m2
Europa | 9,3m2
America de Nord | 9,1m2
America de Sud | 6,92m2
Africa | 6,9m2
Asia | 6,7m2
Oceania | 4,45m2

Sursă: Coworking Insights: State of Coworking

(2020)

18.700
Spații de Coworking

(2021) de persoane 
lucrează în spații 
de Coworking
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https://www.deskmag.com/en/coworking-spaces/how-profitable-are-coworking-spaces-177#:~:text=On%20average%2C%2040%25%20of%20coworking,their%20first%20months%20of%20existence.
https://www.fundera.com/resources/coworking-statistics


Piața de 
Coworking 
în România

În perioada de lockdown, multe spații mici care nu au avut 
finanțare sau rezerve suficiente au fost închise, însă vestea 
bună este că deja au început să apară noi hub-uri. La nivel 
național, cu excepția Bucureștiului, vedem o evoluție negativă. 
Avem cu 11 locații mai puțin decât în 2020, adică 42 de spații 
în 20 de orașe. 

Vedem că mai bine de jumătate din capitalele de județ nu 
beneficiază încă de un hub sau spațiu de coworking. 
Pandemia a făcut ca un număr important de persoane care 
lucrau până nu de mult în clădirile de birouri din orașele mari 
să migreze spre orașe mai mici, acest lucru accelerând nevoia 
de spații flexibile și în orașele mici.

Astfel, este îmbucurător că în tot mai multe orașe apar noi 
spații de coworking. Aceste spații pot conecta antreprenorii 
locali și freelancerii și să încurajeze apariția unor noi 
colaborări, stimulând ecosistemul de business al orașului. 
Orașele care beneficiază de aceste noi facilități în 2021 sunt 
Craiova, Pitești, Galați și Suceava.

Evolutia Coworkingului în București
Similar cu ce se întâmplă în țară, în București avem o scădere 
a numărului de locații. Chiar dacă au fost câteva spații nou 
deschise, atunci când tragem linia, în 2021, Bucureștiul are 
cu 1 locații mai puțin decât în anul precedent, poziția netă 
actuală fiind de 45 de spații. Dintre acestea, 28 sunt locații 
medii și mari, cu peste 300m2 iar celelalte 17 sunt spații 
mici, multe dintre ele construite în jurul unei companii deja 
existente sau al unei cafenele, librării sau de ce nu, al unui 
restaurant. Așa numitele “coworking-uri de cartier”, acestea 
reprezintă un loc ideal pentru comunitățile mici care au 
interese comune și, de multe ori, nișate, mai ales pe zona 
de creație (fashion, tehnologie, design).
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Spații de Coworking în România:

București
• aSpace Baneasa
• aSpace Floreasca
• aSpace Romana
• Commons Baneasa
• Commons Unirii
• Commons Romana
• Flash Offices

Armand Calinescu
• Flash Offices Rosetti
• HotSpot Workhub
• Impact Hub Floreasca

Timișoara
• Cowork Timișoara
• Workify
• FOR Faber
• DevPlant
• The Garden
• IncubART Makerspace

Brăila
• Work bar 410

Arad
• Smartizan Office

• Impact Hub Universitate
• Mind Space Mihalache
• Mind Space Pipera
• Regus Hermes Centre
• Regus Green Gate
• Regus Iride Business
• Regus Sun Plaza
• Regus Piata Charles de Gaulle
• Regus Anchor Centre
• Regus Expo Business Park
• Regus Calea Dorobanti
• Regus Floreasca Plaza Centre

• Regus Rosetti
• Spaces Unirii
• Spaces Campus 6
• Tech Hub
• We Love Digital
• Art hub
• Cartier Hub Drumul Taberei
• Coworking 160
• Fecioarei Hub
• Grey Matter Hub
• Ingenius Hub
• Idea Perpetua Hub

• Lebooster Bucharest
• Lucrativ
• Nod makerspace
• Seneca Anticafe
• Saga Space
• The Office Hub
• Coworkperativa
• Vine 21
• Proxy by HotSpot
• V7 Startup Studio

Cluj
• Cluj Hub
• Cluj Cowork
• Chaos Cowork Cluj
• Silicon Forest
• Stables Office
• MugHub

Sibiu
• Central Hub
• My Hub
• Nook

Oradea
• Oradea Tech Hub
• Coworking Oradea

Piatra Neamț
• Rubik Hub

Constanța
• Tomis Hub

Sfântul Gheorghe
• InnoHub

Iași
• Fab Lab 1 (Tuiasi)
• Fab Lab 2 (BCR)
• Humans AntiCafe
• 2spre10

Brașov
• Alchemy Hub
• Cartier Hub
• Hubba Hubba
• Hub 1317
• Uzina2 Co-op

Alba Iulia
• Hub 7

Târgu Mureș
• InnoHub
• 3G Hub

Bacău
• Nest Hub Coworking
and Community

Miercurea Ciuc
• The House

Ploiești
• LinkHub
• Hub Ploiești

Pitești
• WorkUnit

Suceava
• Imm Ingenius Hub

Craiova
• Craiova Hub

Galați
• C.HubaSpace | 2021
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Pandemia și cum 
s-a schimbat
modul de lucru?

Fenomenul work from home (WFH) a luat amploare
în ultimul an, în timpul pandemiei. Înțelegând 
limitările pe care acest mod de lucru le are, un nou 
trend prinde contur, și anume, Remote Work. 

Remote Work presupune un mix de locații: biroul 
companiei, biroul de acasă, dar și biroul din spațiul de 
coworking. Astfel, angajații au libertatea de a alege 
între a lucra în mediul în care sunt cel mai productivi, 
fără a fi deranjați de diferiți factori din mediul de 
acasă, fără să mai piardă timp în trafic sau fără a duce 
lipsa interacțiunii cu colegii.

03 Acest fenomen se mai numește asymmetrical 
work și oferă flexibilitate maximă angajaților, 
atât în privința locației cât și a timpului petrecut 
acolo.

Pentru o taxă pe zi de la 5€ până la 20€, tot mai 
mulți profesioniști, fie din fonduri proprii, fie ca 
beneficiu oferit de angajator, vin în spațiile de 
coworking pentru 1-2-3 zile pe săptămână și 
plătesc pentru fiecare accesare, fără a fi nevoiți 
să dețină un abonament lunar standard.
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Coworking-ul 
în statistici
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65%

83%

dintre persoanele care lucrează 
în spațiile de coworking au vârsta 
de sub 40 de ani

dintre persoanele care lucrează în 
spații de coworking se simt mai 
puțin izolate și singure

DeskMag

HBR

72%
dintre toate spațiile de coworking 
au devenit profitabile după mai bine 
de 2 ani de la lansare

82%
dintre persoanele care utilizează în mod 
frecvent spațiile de coworking 
au reușit să-și dezvolte rețeaua de 
contacte de business

Small Business Labs

55%
din cei care utilizează un spațiu de 
coworking încă lucrează în primul 
spațiu în care au început

Whattobecome

Colliers

Global Coworking Survey

Industria IT este industria 
predominantă în astfel de spații, 
urmată de PR, marketing și vânzări

Majoritatea proprietarilor de clădiri 
de birouri (aproximativ 72%) cred că 
un spațiu de coworking aduce beneficii 
atât clădirii cât și comunității din 
jurul acesteia

O companie poate salva până la 

30%
dintre costurile operaționale 
dacă își desfășoară activitatea într-un 
spațiu de coworking

61%
dintre veniturile generate de 
spațiile de coworking provin din 
închirierea spațiilor de lucru

DeskMag

DeskMag

Economic Times
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https://www.deskmag.com/en/coworkers/members-of-coworking-spaces-demographics-statistics-global-survey-coworkers-research-2017
https://www.deskmag.com/en/coworkers/members-of-coworking-spaces-demographics-statistics-global-survey-coworkers-research-2017
https://economictimes.indiatimes.com/jobs/cost-benefits-major-draw-for-co-working-spaces/articleshow/58231345.cms
https://www.colliers.com/
https://hbr.org/2017/12/coworking-is-not-about-workspace-its-about-feeling-less-lonely
https://www.smallbizlabs.com/2015/05/coworking-spaces-are-human-spaces.html
https://www.deskmag.com/en/coworking-spaces/how-profitable-are-coworking-spaces-177#:~:text=On%20average%2C%2040%25%20of%20coworking,their%20first%20months%20of%20existence.
https://www.deskmag.com/en/coworking-spaces/how-profitable-are-coworking-spaces-177#:~:text=On%20average%2C%2040%25%20of%20coworking,their%20first%20months%20of%20existence.
https://whattobecome.com/blog/coworking-statistics/


Previziuni pe baza 
contextului actual

Bucureștiul, cu 45 de spații de coworking la o 
populație de 1.8 milioane (fără zona Ilfov) are 
un spațiu la 40,000 persoane.
În țările dezvoltate, de exemplu Olanda, ponderea spațiilor de coworking este 
mult mai mare: doar în Amsterdam exista 99 spații de coworking (conform 
coworker.com) la o populație de 800,000, ceea ce înseamnă un spațiu la 
8,000 persoane.

Practic, numărul spațiilor de coworking ar trebui să crească de 5 ori pentru a 
ajunge la nivelul capitalelor europene. 
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Mai mult, conform unui studiu EY, 41% dintre 
investitorii globali chestionați consideră România 
o destinație post pandemică foarte atractivă.

Sentimentul pozitiv se vede și din evoluția cererii de spații flexibile de birou din 
intervalul Iulie-Octombrie al acestui an când multe spații de coworking au 
înregistrat grade de ocupare care depășesc 90%.

Ținând cont de cele de mai sus, dublarea numărului de spații de coworking în 
următorii 2-3 ani, este probabilă, atât la nivel național, cât și în București. 
Totusi, este important de menționat că această dezvoltare depinde în mod 
direct de evoluția pandemiei de COVID-19.

Chiar dacă în acest moment nu există o formă de organizare oficială, principalii 
operatori ai spațiilor de coworking din capitală își propun câteva demersuri 
comune pentru următoarea perioadă. Dintre aceasta, cele mai importante sunt 
obținerea unui cod CAEN dedicat acestui tip de activitate și crearea unei 
asociații a operatorilor spațiilor de coworking.



Despre
aSpace

aSpace Coworking and Serviced Offices
este unul dintre cei mai mari operatori de spații de coworking din România, 
administrând în prezent trei spații și peste 3,000m2 de birouri. 

aSpace a luat naștere la începutul anului 2018, din dorința de a crea un mediu de 
lucru propice productivități, inovației și creativității pentru antreprenorii și 
freelancerii din România. 

Astăzi aSpace oferă spațiu de lucru precum și serviciile adiacente către 
aproximativ 300 companii, iar numărul acestora crește saptamanal.

Spațiile aSpace sunt create pentru a oferi start-up-urilor un mediu favorabil în 
care acestea să poată evolua cât mai eficient și sustenabil. aSpace elimină povara 
plăților pentru spații care nu sunt utilizate în mod frecvent, cu un singur cost 
lunar și o listă variată de servicii. De la ajutorul acordat clienților în a externaliza 
tot ce ține de  administrarea spațiului de lucru, la chirie și mobilier, servicii de 
recepție sau internet. Astfel, singurele griji ale unui antreprenor rămân legate de 
cum să pună afacerea sa pe calea succesului.

Viziunea aSpace este să dezvolte o rețea la nivel național astfel  încât 
profesioniști din  întreaga țară, dar nu numai, să găsească în fiecare oraș cel puțin 
un loc în care valoarea comunității este apreciată și unde se pot strânge pentru a 
crește împreună.

Bogdan Mariniuc
GM aSpace Coworking

Pentru întrebări legate de raport 
sau ofertele aSpace, vă rugăm 
să ne contactați la:

office@aspace.ro

0757086101
�

“Suntem încântați că vă putem aduce a doua ediție a Raportului Anual al Spațiilor 
de Coworking din România. Perioada de restricții a coincis cu închiderea unor 
locații, unele chiar consacrate, dar preponderent locații mici. 

Îmbucurător este că există și câteva locații deschise recent, în a doua parte a anului 
2021, mai ales în orașe în care până nu demult acest concept nu exista. Chiar dacă 
industria încă resimte șocul cauzat de pandemie, 
optimismul a început să reapară atât în rândul 
proprietarilor cât și al operatorilor de spații de 
coworking.

Sperăm că acest material este util și că va încuraja 
antreprenorii să se organizeze în astfel de huburi 
pentru a dezvolta atât afacerile locale, cât și 
comunitatea din care fac parte.”




