
Modulul 11 

Managementul Timpului 



Definiție EQF 

Cunoștințe 

• Elevul obține 

cunoștințe 

despre avantajele 

și tehnica de 

gestionare a 

timpului 

Aptitudini 

• Elevul capătă 

abilități despre 

cum să 

gestioneze 

timpul eficient 

Competențe 

• Elevul află și 

capătă 

competența de a 

fi manager de 

timp eficient 



Înainte de a începe… 

Este important să rețineți următorul citat: 

"Singurul lucru pe care îl avem în această viață este timpul: diferența constă în modul în 

care folosim acest timp și în modul în care știm să-l facem profitabil." 



Introducere 

Managementul timpului este înțeles ca distribuirea 

adecvată a timpului de muncă al unei persoane în 

diferitele sarcini pe care trebuie să le 

îndeplinească. Managementul timpului vă permite să 

gestionați timpul de lucru, astfel încât să obțineți cea 

mai mare productivitate posibilă. 



De ce este important să vă gestionați eficient timpul? 

Dacă îți administrezi timpul în mod eficient motivația și stima de sine 

crește: sentimentul tău este mai plăcut și, pe scurt, te simți mai bine . 

Dacă nu vă gestionați eficient timpul, va genera frustrare, ceea ce duce 

la performanțe slabe și la probleme de sănătate, cum ar fi stresul. 



Este important să știți ... 

Când vorbim despre managementul timpului este important să cunoaștem următorul concept: 

Hoții de timp 

Una dintre cele mai importante chei pentru un bun management al timpului este să știm să 

identificăm activitățile sau situațiile care ne fură timpul: hoții de timp. 



Hoții de timp 

Hoții de timp sunt acei factori sau circumstanțe 

care ne împiedică să efectuăm un management 

eficient al timpului: ne fac „să pierdem timpul” și 

să ne restrângem productivitatea. 

Uneori, acești hoți de timp sunt circumstanțe 

străine de noi, dar în multe alte ocazii noi 

suntem cei care îi generăm. 

Știați că hoții timpului reduc orele noastre 

efective de muncă cu 50 până la 

70%? (workmeter.com) 



Exemple de hoți de timp (1) 

 

 

 

 
 

Întreruperea unei sarcini importante pentru a răspunde la telefon nu numai că 

întrerupe sarcina în sine, dar, de asemenea, ne reduce concentrarea și prelungește 

inutil timpul pentru a o finaliza. Nu se întâmplă nimic dacă nu răspundeți la un apel, 

ei vă pot lăsa un mesaj sau vor încerca cu siguranță încă o dată. 

Telefon 

Email 
E-mailurile nu sunt prin ele însele o problemă, problema este să ne întrerupem în mod 

constant sarcinile pentru a ne verifica casele de e-mail. 



Exemple de hoți de timp (2) 

 

 

 

 
 

Mesajele WhatsApp, mesageria etc sunt o întrerupere constantă și, în cele mai 

multe cazuri, acestea nu sunt importante sau urgente, dar participăm la 

detrimentul sarcinii pe care o îndeplinim. 

WhatsApp, 

Messenger, etc 



Exemple de hoți de timp (3) 

 

 

 

 
 

În cele mai multe cazuri, lipsa pregătirii, organizării și planificării fac ca o întâlnire să 

dureze mult mai mult decât este necesar, fără a adăuga nimic de valoare rezultatelor 

sau concluziilor. 

Întâlniri 

interminabile 

Lipsa de motivatie 

Nu întotdeauna facem locuri de muncă de care suntem pasionați și putem fi tentați 

să ne distragem sau să găsim scuze, fără să ne dăm seama că acele distrageri nu fac 

decât să întârzie sarcina și să rămânem pe lista noastră de activități până când devine 

prea urgentă să-l returneze, să amâne ceea ce a avut un rezultat rău la sfârșit. 



Exemple de hoți de timp (4) 

 

 

 

 
 

Evaluarea timpului necesar pentru a dedica unei sarcini nu este întotdeauna o 

sarcină ușoară. Dacă vă puneți într-o buclă pentru a revizui, îmbunătăți, optimiza, 

completa, etc., ceea ce faceți din nou este pierderea timpului ... în majoritatea 

cazurilor, timpul petrecut nu este proporțional cu îmbunătățirea adusă. 

Mai mult decât 

perfecționismul 

Avantajele pe care ni le-au adus dispozitivele mobile actuale sunt incontestabile, 

însă învățarea de a le folosi bine în zilele noastre este o provocare. Nenumăratele 

posibilități de configurare cu notificări ale tuturor aplicațiilor mobile pot fi o sursă 

constantă de distrageri care ne întrerup continuu activitatea. 

notificări 



Cauze ale managementului slab al timpului și soluții 

(1) 

De fapt, hoții de timp sunt 

consecința gestionării timpului în 

mod greșit, dar cauzele ar putea fi 

grupate în ... 



Cauzele managementului și soluțiilor slabe ale timpului (2) 

Lipsa organizării 

Lipsa 

managementului 

prioritar 

Lipsa planificării 



 

Lipsa organizării 

 

Este esențial să determinați sarcinile care 

trebuie îndeplinite pentru a vă planifica în 

funcție de prioritățile dvs. 

Fără o organizație prealabilă, veți dedica 

prea mult timp pentru a ști ce ar trebui 

făcut în continuare, care ar fi fluxul de lucru 

potrivit. 



Lipsa managementului prioritar 

După ce reușești să organizezi și să detaliezi lista sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinești, vei 

realiza că nu toate au aceeași importanță pentru obiectivele pe care le urmărești. 

Trebuie să fii clar cu privire la prioritățile tale și să stabilești o comandă. 



 

Lipsa planificării 

 

După ce reușești să organizezi și să detaliezi lista sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinești, vei 

realiza că nu toate au aceeași importanță pentru obiectivele pe care le urmărești. 

Trebuie să fii clar cu privire la prioritățile tale și să stabilești o ordine. 



Matricea Eisenhower (1) 

Dwight Eisenhower a fost general al armatei americane în timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial și președinte al Statelor Unite din 1953 

până în 1961. În timpul mandatului său, el a lansat programe care au 

dus la dezvoltarea sistemului Interstate Highway System, lansarea 

internetului sau explorarea spațială. . El a avut o abilitate deosebită 

de a-și gestiona timpul și de a-și susține productivitatea peste 

săptămâni, luni și chiar ani. Cea mai cunoscută metodă de 

administrare a timpului este cunoscută sub numele de Eisenhower 

Box sau Matrix și funcționează așa cum este indicat mai jos. 



Matricea Eisenhower (2) 

1. Urgent și important : include acele sarcini care 

trebuie îndeplinite imediat. 

2. Important, dar nu urgent : Acestea sunt sarcini 

pe care le puteți programa pentru a face mai târziu. 

3. Urgență, dar nu importantă : Sarcini pe care le 

puteți delega unei alte persoane. 

4. Nici urgent, nici important : sarcini pe care le 

puteți arunca sau elimina. 



Matricea Eisenhower (3) 

Eisenhower a spus: „Ceea ce este important este 

aproape niciodată urgent și ceea ce este urgent nu 

este aproape niciodată important”. Prin urmare, este 

esențial să facem diferența între urgent și 

important. Răspunsul la un apel de la un client sau de 

la șef poate fi urgent, însă verificarea e-mailurilor de 

la furnizori va fi importantă, dar mai puțin urgentă și 

o puteți lăsa pentru mai târziu. Este recomandabil să 

se limiteze numărul de sarcini de la fiecare tip la 

maxim opt per quadrant pentru a vă asigura că aveți 

un plan de gestionare a timpului realist. 



The Eisenhower Matrix (4) 

Faceți Decideți 

Delegați Eliminați 

Urgent Nu Urgent 

Important 

Nu Important 



Matricea Eisenhower (5) 

Avantajul metodei Eisenhower constă și în 

posibilitatea de a clasifica într-un mod foarte 

clar și vizual urgența și importanța fiecărei 

sarcini în faimoasa casetă cu patru 

cvadrate. Permite identificarea acțiunilor care 

trebuie efectuate și, de asemenea, a celor care 

pot fi eliminate, pentru a gestiona mai bine 

timpul și a fi mai productiv. Puteți face apelul 

manual sau pe computer sau puteți descărca 

aplicația Eisenhower de pe mobil. 



Beneficiile managementului timpului la locul de muncă 

Avantajele managementului timpului sunt multe. Aici vor fi menționate doar 

unele dintre ele. Printre cele mai importante sunt: 

 

• Productivitate mai mare; 

• Mai mare încredere; 

• Achiziționarea capacității de a îndeplini obiectivele propuse; 

• Oportunitatea de a te bucura de ceea ce este făcut și de a obține un 

control mai mare asupra vieții și muncii cuiva. 



Concluzii 

Pentru a-ți gestiona eficient timpul, ar trebui să ... 

 

• Planificați ziua; 

• Prioritizați sarcinile; 

• Identificați-vă hoții de timp; 

• Evitați întâlnirile neproductive; 

• Gestionați situațiile de urgență; 

• Faceți pauze planificate. 



Tine minte! 

„ Un om care îndrăznește să irosească o oră de viață nu a descoperit valoarea vieții ” 

Charles Darwin 




