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INTRODUCERE

În situația pandemiei de COVID-

19, mulți dintre noi lucrăm de 

acasă, iar restul familiei noastre

lucrează sau învață de acasă. 

Așadar, este ușor să fii distras de 

televizor, de copii, de social media 

sau de sarcini casnice - și să

întârzii să faci față unei sarcini

dificile.



PROCRASTINAREA

 În izolare, “să lași pe mâine ce nu ai chef să faci azi, …că poate nu mai trebuie” e un fenomen frecvent! 

 Tendința de a amâna realizarea unor sarcini este des întâlnită în viața noastră actuală.

 Fie că nu ne place sarcina, fie că nu știm să o facem prea bine, fie că nu avem energie și timp suficient ca să 

ne concentrăm – sunt posibile motive ale procrastinării sau tendinței de a amâna executarea unei sarcini

 Și atunci apare întrebarea: Cum ne organizăm mai eficient și cum facem față procrastinării pentru a rămâne 

în continuare productivi în activitatea noastră profesională?

 Am formulat următoarele sugestii pentru a vă ajuta să faceți față noilor provocări pe care le presupune 

munca de acasă.



1. ADESEA AMÂNĂM 
ACTIVITĂȚILE, DEOARECE 
NE ESTE FOARTE GREU SĂ 
ÎNCEPEM

Pentru a combate acest lucru, 

descompuneți o sarcină în 

“piese” mai mici care pot fi 

gestionate mai ușor. 

Propuneți-vă să realizați doar 

un pas astăzi. Mâine, încă un 

pas…

Odată ce am început, este 

mult mai ușor să continuăm!



2. LUCRAȚI NEÎNTRERUPT ÎN INTERVALE 
DE TIMP REALISTE

Lucrați 25 minute sau 50 minute. Apoi faceți o pauză de 10 minute. 

Aceasta este „metoda cronometru sau pomodoro”. 

Metoda cronometru presupune cinci pași:

1. Alegeți o sarcină care trebuie îndeplinită.

2. Setați cronometrul la 25 de minute

3. Lucrați la sarcină până sună cronometrul, apoi puneți o bifă pe 

foaia de hârtie

4. Faceți o pauză scurtă (5 minute este OK)

5. La fiecare 4 intervale mici, se face o pauză mai lungă (de 15-30 de 

minute) - timp în care poți face orice astfel încât să te simți 

reîncărcat și gata să începi o altă sesiune de lucru de 25 de 

minute. 



3. PROTEJAȚI-VĂ DE 
ÎNTRERUPERI 

Vorbiți cu familia despre 

respectarea timpului de 

lucru sau de perioade de 

timp de tipul „Nu deranja”. 

Dacă este posibil, lucrați 

într-un spațiu în care 

sunteți singur. 



4. NU VĂ LĂSAȚI PRADĂ 
ISPITELOR INTERNETULUI 

Utilizați programe precum Freedom, 

RescueTime sau Self control pentru 

a vă deconecta de la internet sau de 

la anumite site-uri web care distrag 

atenția.

Foarte important!

Dezactivați notificările de pe telefon. 

Nu verificați conturile de social 

media în timpul lucrului.

https://freedom.to/
https://www.rescuetime.com/
https://selfcontrolapp.com/


5. REALIZAȚI O SARCINĂ 
TRANZITORIE PENTRU A INTRA 
ÎN „MINDSET-UL” DE LUCRU

Dacă vă este dificil să treceți de la viața de 
familie sau de la urmărirea celor mai 
recente știri la o sarcină de lucru 
provocatoare, realizați o sarcină 
tranzitorie pentru a intra în mindset-ul de 
lucru. 

Verificați știrile; apoi faceți câteva lucruri 
ușoare legate de muncă timp de câteva 
minute, pentru a intra în starea de 
concentrare; apoi abordați sarcina 
amânată.



6. REZERVAȚI TIMP SUFICIENT 
PENTRU SARCINĂ PE CARE 
TREBUIE SĂ O FACEȚI

Estimați cât timp aveți nevoie 

pentru a realiza sarcina.

Rezervați timp suficient pentru 

sarcina pe care trebuie să o 

faceți. 

În acest timp concentrați-vă pe 

sarcină și nu faceți altceva 

(pentru că nu vă permiteți! :) 



7. PROGRAMEAZĂ O 
SARCINĂ DIFICILĂ PENTRU O 
PERIOADĂ ÎN CARE ENERGIA 
ȘI CONCENTRAREA TA SUNT 
LA NIVEL ÎNALT

Dacă sunteți o persoană matinală, 
faceți acest lucru dimineața sau

„Mâncați o broască vie de 

dimineața, și nimic mai rău nu o 

să vi se întâmple restul zilei” 

spunea Mark Twain :)

Dacă sunteți o „pasăre de 
noapte”, poate după prânz este 
mai bine.



8. CERE AJUTOR

Munca în izolare și singurătatea 
sunt cele mai frecvente provocări
ale pandemiei fiindcă îi determină 
pe oameni să se simtă mai puțin 
motivați și productivi.

Comunicarea ne ajută să o 
combatem!

De multe ori amânăm pentru că nu 
suntem siguri cum să procedăm. 

Întrebați-vă: „Poate cineva să mă 
ajute să progresez? Ce informații 
ar facilita următorul pas?”



9. ASIGURAȚI-VĂ CĂ 
DORMIȚI SUFICIENT

Amânăm mai mult atunci 

când ne simțim storși de 

energie. Asigurați-vă că 

dormiți suficient și puteți 

face câteva exerciții fizice 

pentru a vă menține 

energia și autocontrolul la 

nivel ridicat. 

O zi de muncă productivă 

începe cu o zi înainte.



MULTĂ SĂNĂTATE! SI NU UITATI!

Puteți apela la numărul Grupului de Suport Psihologic al 

Comunității UVT: 

 0790 476 695

 În acest grup vei găsi de luni până vineri, între orele 10:00-

16:00, un psiholog care să te ajute în gestionarea anxietății.


