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Metodologie



Apariția Covid-19 și măsurile de
izolare impuse au restructurat felul
în care românii își defășoară
activatea profesională.

 
Cum lucrăm? Cum ne simțim? Cum
s-au modificat prioritățile
noastre? Care sunt mecanismele
de adaptare?

Context



Studiul actual arată realitatea celor care și-au mutat
biroul acasă:  cei 73% dintre participanții studiului
lucrează de acasă. Ne așteptam la un număr mare, însă
suntem surprinși să vedem că munca din
offline este atât de flexibilă încât a reușit să fie
transferată în online într-o măsură astfel de mare. 

Însă, este acest transfer unul complet? 

Oamenii și-au ajustat spațiul de lucru, însă adaptarea
psihologică e un proces complex. 

 



Cercetarea realizată pe
2131 de respondenți a
urmărit să înțeleagă mai
îndeaproape
fenomenul și ulterior să-i
monitorizeze evoluția. 

Astfel să răspundem la
întrebarea: 

“CUM NE PREGĂTIM
PENTRU ÎNTOARCEREA LA
BIROU?”



Ce știm?.........................

4%
lucrau de acasă
înainte de pandemie

73% lucrează în prezent
de acasă



Ce ne spun
cifrele?

Contextul a
generat o
adaptare
abruptă la
munca de
acasă

......................................
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Adaptarea la munca
de acasă

spun că le e mai ușor să
lucreze de acasă

30% dintre MANAGERI
spun că este mai dificil
să lucreze de acasă

față de 19% din cei
care ocupă poziții
de execuție



După o abruptă adaptare la munca de
acasă, oamenii declară că le este bine
așa, poate pentru că se întorc la alte lucruri
din sfera vieții lor, în afară de profesional. 
 
6 din 8 respondenți afirmă că le este mai
ușor să lucreze de acasă, lucru care ar putea
fi explicat din mai multe unghiuri.



1. Confortul casei: 
Oferă angajatului un simț al controlului propriei rutine. Eliminând
variabilele externe (traficul, orarul de muncă, dinamica de grup
de la birou, experiența muncii cu alte persoane) lumea
profesională a angajatului se rezumă la zona lui de confort.
Acest aspect, pe terment scurt, explică senzația de relaxare,
control și confort.



2. Presiunea socială 
Asociată contextelor de
muncă – unul dintre
beneficiile asociate
muncii de acasa este și
faptul că angajatul se
comportă conform
nevoilor de moment.
Experiența muncii de
acasă devine un context
autentic aliniat cu
reacțiile naturale ale
angajatului. Așadar
acest mecanism traduce
experiența printr-o
posibilă „depresurizare
emoțională”.



3. Controlul casei 
poate spori
concentrarea – persoanele care
locuiesc singure au mai mult
control asupra mediului de lucru
față de cele care locuiesc cu
copiii, părinții sau alte persoane
și astfel pot fi mai productive. 

4. Conținutul muncii 
pentru o muncă mai creativă,
stabilitatea și flexibilitatea
locului sporesc productivitatea și
dorința de a lucra de acasă.
Deoarece munca creativă
presupune un efort mental intens,
confortul activității din locuință
devine un mecanism de suport. 
În cazul muncii repetitive, de
rutină - spațiul predictibil scade
productivitatea.



40%
dintre manageri lucrează mai
multe ore în pandemie decât o
făceau înainte

comparativ cu
dintre cei 
în poziții 

de execuție
24%



Tot managerii, lucrând mai mult,
declară că au mai puțin timp liber vs.
cei din funcții de execuție

50%

37%

vs.



Numărul mare de ore lucrate crește
direct proporțional cu nivelul
responsabilitatii.  Astfel, 40% dintre
managerii lucrează mai multe ore,
comparativ cu 24% dintre angajații in
poziții de executie. Managerii, perioada
aceasta, îndeplinesc un dublu rol,
devenind și facilitatori ai adaptării.

În acest sens, managerii cei mai eficienți
sunt cei care dețin soft skills în zona de
leadership. Rolul lor se accentuează în
zona de motivare a angajaților, empatie,
comunicare eficientă și asigurare a
stabilității financiare. Aceștia reprezintă
"the pillars" pentru well-being-ul
angajaților.



Și totuși...

Managerii sunt mai energici și
optimiști 28%

față de cei din poziții de execuție20%



Studiul ne arată că deși managerii lucrează mai
multe ore în pandemie (40% vs 24% dintre cei din
pozițiile de execuție) aceștia sunt mai optimiști decât
angajații (28% vs 20%). 
 
O posibilă explicație ar putea fi gradul de autonomie.
Managerii ar putea fi mai optimiști pentru că au mai
mult control asupra muncii lor și știu din timp în ce
direcție se îndreaptă activitatea companiei, având o
imagine de ansamblu mai bună.



Angajații din poziții de execuție sunt mai puțin optimiști pentru că nu
au exercițiul automotivării. Apare presiunea rezultatelor, iar lipsa
presiunii externe îi face pe angajați să procrastineze. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Acasă, mă pune în situația de a mă
automotiva, apare presiunea rezultatelor.
Problema rezultatului este că dacă nu
există presiune extriseca, tendința este să
amân. Scade practica deliberată. Este
nevoie de prezența oamenilor, ea aduce o
presiune dinamică cu ceilalți, 
urmărindu-l pe celălalt,  fiind în același
spațiu cu el.”
 
 
 
 
 

Nansi Lungu - Lector Universitar 
Științe Cognitive & Manager dep.

psihologia consumatorului
@Bitdefender



59%
51%

dintre manageri
sunt nerăbdători
să se întoarcă la

birou
vs. cei din
funcții de
execuție

Totodată...



Managerii lucrează mai multe ore și sunt mai
dornici să se întoarcă la birou decât angajații
din poziții de execuție (59% vs 51%). 



"Cu toate că managerii lucrează
mai multe ore, aceștia
sunt mai dornici să se întoarcă la
birou decât angajații (59% vs 51%).
Cum se explică această diferență?
Contrar așteptărilor, stresul nu este
direct proporțional cu nivelul de
responsabilitate ci cu nivelul de
autonomie și sensul muncii tale."

Nansi Lungu - Lector Universitar 
Științe Cognitive & Manager dep.

psihologia consumatorului
@Bitdefender



Priorități: Ce contează acum? 

80% I. Sănătatea familiei lor

Menținerea echilibrului
mintal77%

Stabilitatea financiară68%

Sănătatea personală67%

II.

III.

IV.



Ce ne spun cifrele?

Oamenii au nevoie să se simtă în
siguranță. 
 
Această nevoie servește unei evoluții
organice în fața tranziției generate
de pandemie.
 
Așadar, care sunt mijloacele prin
care putem asigura acest proces?



Dar cum?
Consecințe acționabile

Igiena și1.
siguranța în
mediul de lucru



2. Transparența
schimbărilor la job 

3.Reconfirmarea
importanței rolului
lor în companie

Recomandăm
comunicarea și
transparentizarea
planurilor de viitor ale
companiei



Predicțiile în contextul Covid-19 sunt incerte, iar
siguranța locului de muncă nu depinde în totalitate de
angajator. Însă aceștia pot oferi senzația de control
angajaților prin comunicarea transparentă a: 
- planurilor
- barierelor 
- riscurilor 
 
În  acest fel angajatul devine parte din
mecanismul decizional la nivelul companiei. 
Mai mult decât atât, această transparență 
redefinește și întărește percepția asupra
importanței angajatului 
în companie. 
 
 
 
 
 
 



Incertitudinea va continua și
pot exista scenarii variate de
revenire la birou: oscilații
multiple ale valurilor de
pandemie.

Scenariu posibil



Pandemia riscă să apară în valuri iar strategiile să se
conformeze la cele de tip riding the wave, așteptând
măsurile guvernului și ghidându-se după acestea.
 
Acest scenariu este unul 
reactiv și nu proactiv. 
 
Recidivând, valurile 
pandemiei 
vor scădea 
autoeficacitatea 
și productivitatea 
generând 
o demotivare 
în masă a 
angajaților.

Riscuri asociate "revenirii întrerupte"



Strategie de continuitate a
planului de "work from home"

O soluție ar putea fi prelungirea, indiferent
de măsurile guvernului, a planului de “work
from home". 
 
Plan pe termen mediu/lung,
independent, dar aliniat 
cu guvernul. 

Angajații vor beneficia de
stabilitate si de simțul controlului.
Strategiile pot varia de la
programe de work from home
complet, până la mersul la birou
”prin rotire”. 



Evoluția pandemiei poate fi gestionată prin implementarea
strategiilor de mai sus, însă în esență acest context deschide o
nouă conversație: redefinirea motivației de a munci.
 
Pandemia a reușit să izoleze variabilele care distrăgeau
angajații din a-și pune întrebarea "De ce muncesc?" 
 
În prezent oamenii au ramas acasă, fără distrageri, față în față
doar cu conținutul  muncii lor. Așadar variabila care
moderează de fapt relația dintre productivitate și riscurile
pandemiei rămâne motivația de lucru asociată cu sensul muncii.
 

Riscuri asociate cu revenirea întreruptă



"Una peste alta cred că
munca noastră trebuie să-și recapete
sensul și să scape de amenințarea de a
nu o mai avea. Hai să regândim munca
ca să vrem să muncim, munca să
însemne sens. Cei cu cea mai bună
sănătate și satisfacția cea mai mare –
sunt cei care au o muncă constantă în
care simt că reușesc. Relația cu munca
trebuie să se schimbe: să primeze
satisfacția muncii, colaborării.”Nansi Lungu - Lector Universitar 

Științe Cognitive & Manager dep.
psihologia consumatorului

@Bitdefender



What's next? 
..................................................

urmărirea evoluției în timp a următorilor indicatori: 
nivelul de optimism al angajaților (manageri vs. poziții de execuție)
nivelul de productivitate auto-evaluat
dorința de a se întoarce la birou
cantitatea de ore lucrate
percepția asupra siguranței mediului de lucru
percepția asupra siguranței locului de munca
auto-evaluarea calității și sensului muncii lor
percepția asupra importanței rolului în companie

Recomandăm:

Pentru rezultate personalizate pentru compania dumnevoastră și monitorizare
periodică, contactați silvia@izidata.ro

aprilie mai iunie iulie august
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