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Agenda

1. Adaptare sau Schimbare?

2. Managementul de echipă în contexul activități i online

3. Comportamentul Angajatului în mediul virtual

4. Situații organizaționale cu potențial stresant / conflictual

5. Sesiune Întrebări & Răspunsuri
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Context Telemuncă: Adaptare sau Schimbare?
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Noul loc de muncă
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Cum s-a schimbat activitatea mea? Reacția Voastră…

Ce abilităti am nevoie să folosesc în noul context?

Ce abilități noi am nevoie să îmbunătățesc / 

dobândesc?

Cum organizez spațiul de acasă?

Cum interacționez cu oamenii în format online?

Cum îmi organizez sesiunile în format online?

Cum îmi asigur mie și celor din jurul meu, confortul 

psihologic?

Alte elemente de considerat?

Schimbarea a început cu mine!
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Sursa: www.istockphoto.com

Provocări în noul context

Fus Orar 

diferit

Timp de reacție 

a membrilor 

echipei diferit

Acordă atenție nevoilor emoționale 

ale fiecărui membru a echipei

Modalitate 

de alocare 

a 

sarcinilor

Spațiul alocat 

biroului de 

acasă
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Managementul de echipă în contexul activității online
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Managementul de echipă în contexul activității online…în practică

Provocări
(Organizaționale)

Soluții
(psihologice)

Confort psihologic echipa:

• Sedinta zilnica cu toata echipa de 

management  - 30 de minute cafea 

virtuală

• Workshop și suport constant: 

‘Conversații dificile’, ‘Primește și 

oferă feedback’ 

Confort psihologic individual: 

Sesiuni de 1la1 cu fiecare manager 

pentru a:

• verifica starea emoțională, 

• oferi support / ghid de abordare a 

situațiilor speciale 

(medicale/profesionale/familiale).

ADAPTARE SCHIMBARE

Modul de transmitere a sarcinilor de 

lucru

Mod de discuție informală cu fiecare 

membru al echipei și cu echipa

Modul de derulare a ședintelor în 

format online

Timpul alocat sedințelor

Extinderea echipelor în alte orașe din 

țara și alte țări
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Comportamentul Angajatului în mediul virtual

Sursa: https://www.regus.be/work-belgium/en-be/working-home-can-lose-appeal/Sursa: https://www.quantumworkplace.com/future-of-work/work-life-balance-remote-work

https://www.regus.be/work-belgium/en-be/working-home-can-lose-appeal/
https://www.quantumworkplace.com/future-of-work/work-life-balance-remote-work
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Comportamentul Angajatului în mediul virtual...în practică

Provocări
(Organizaționale)

Soluții
(psihologice)

Confort psihologic echipă: 

• Incurajat Digital Detox - dieta de offline

• Pauza de cafea individuală

• Pauza de cafea cu moderator: 

‘3 lucruri bune’ (direcționare a atenției   

spre lucruri pozitive) / ‘astăzi îmi este 

frică de…’ (spațiu safe de exprimare a 

emoțiilor)

Confort psihologic individual: 

• Discuții individuale cu scopul susținerii 

în procesul de Adaptare /Reziliență

• ‘Cum ești astăzi?’ check up individual 

(manager direct și/sau HR) 

• Copii/animale/ părinți = noua 

normalitate în sedințe.

ADAPTARE SCHIMBARE

Spațiul alocat biroului

Comunicare cu colegii

Conexiune online continuă

Anxietatea de incertitudine

Viața profesională vs

Viața personală

Timpul alocat pauzelor
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Situații organizaționale cu potențial stresant / conflictual

Sursa: www.shutterstock.com
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Situații organizaționale cu potențial stresant / conflictual…în practică

Provocări
(Organizaționale)

Soluții
(psihologice)

Confort psihologic individual:

• Abordare individuală a situației 

fiecărui membru al echipei.

• Suport psihologic – linie telefonică 

gratuită disponibilă angajaților.

Confort psihologic echipă 

• Comunică…Comunică…Comunică…

Townhall în mod regulat.

• Implică echipa în (anumite) decizii 

privind modul de lucru (exp: timp alocat 

anumitor sarcini)

• ‘Sfatul Zilei’ - materiale cu sfaturi în 

activitatea de acasă / mesaj săptămânal 

/ e-mail, Teams

ADAPTARE SCHIMBARE

Conflict Interpersonal

Număr de sarcini/ timp alocat 

sarcinilor de serviciu

Eficiența

Satisfacția muncii

Schimbări organizaționale: proiecte, locații, 

mod de lucru, management...etc..Fus orar
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Mulțumesc

Întrebări & Răspunsuri...


