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O Conducerea unei biblioteci astăzi înseamnă 
introducerea competentă a inovațiilor, planificarea 
cu pricepere a strategiei de personal și dezvoltarea 
comunicațiilor.  
O Pandemia de coronavirus a provocat dezvoltarea 
unei inovații în activitățile organizațiilor moderne, 
inclusiv și în biblioteci – trecerea activității de 
serviciu în mediul online, de la distanță.  
O Astăzi, conceptul de activitate la distanță este 
relevant ca niciodată. 

 



Pentru prima dată, conceptul de activitate 
la distanță a fost dezvoltat de un inginer 
american Jack Nilles, care în anul 1972, a 
exprimat ideea că mijloacele moderne de 
comunicare fac posibilă menținerea 
contactului între angajați la distanță, ceea ce 
înseamnă că nu mai este necesar să ții 
angajații în birou  

 

                            

                                  Jack Nilles 



O În țările europene, organizațiile au folosit destul 
de activ angajarea personalului la distanță, ceea ce nu 
putem spune despre Republica Moldova.  
O „Munca de la distanță” a devenit o noutate pentru 
multe organizații autohtone, acestea fiind nepregătite 
pentru acest gen de activitate, nici organizațional, nici 
infrastructural.  
O A devenit nevoia de formare urgentă a principiilor 
de lucru de la distanță pentru angajații organizaților. 

 



O Managementul de la distanță reprezintă 
„gestionarea de la distanță a comenzilor și a 
proceselor pentru care sunt utilizate canalele 
tehnologiei Internet, sistemele informatice, noi 
produse software, mijloace de telecomunicații” 

O Totodată managementul la distanță este un 
management tradițional de calitate, care se bazează 
pe aceleași abilități, dar are specificul său, întrucât 
distanța implică un fir de control mai lung și mai 
complex. 

 



Avantajele lucrului de la distanță: 

 Acces non-stop la un computer funcțional; 
 Organizarea programului de lucru la discreția 

personală, ținând cont de propriul ritm biologic; 
 Posibilitatea de a lucra în condiții confortabile de 

casă; 
 Economie de timp și a costurilor datorită că nu 

este necesar  de a se deplasa la locul de muncă; 
 Accelerarea interacțiunii cu clienții; 
 Creșterea ritmului schimbului de informații. 

 



 
Dezavantajele lucrului de la distanță: 

 
 Este nevoie de mai mult timp pentru îndeplinirea sarcinilor; 
 Nu este posibil permanent să obținem informațiile necesare 

de la conducere; 
 Problemele cu clienții sunt rezolvate mai dificil, decât prin 

comunicarea fața în față; 
 Distragerea atenției, deoarece acasă  
       suntem obișnuiți să ne relaxăm  
       și să avem grijă de noi,  
        să dedicăm timp treburilor casnice,  
        familiei; 
 Mai puțină activitate fizică; 
 Lipsa comunicării personale; 
 Legătură directă cu programul de lucru; 
 Creșterea cheltuielilor personale (cost ridicat al 

echipamentelor informatice, plata pentru Internet, 
electricitate). 

 



O Munca la distanță necesită o autoorganizare și o 
automotivare ridicată din partea angajaților, deoarece, 
spre deosebire de munca în birou, angajații nu au un 
mediu disciplinar extern.  
O În plus munca la distanță presupune mai mare 
independență și încredere.  
O Managementul personalului de la distanță necesită 
eforturi suplimentare din partea managerului pentru a 
avea o muncă eficientă. 

 



Problemele comune cu care sunt preocupați 
managerii care lucrează de la distanță  

includ următoarele:  

O Dificultate în transmiterea sarcinii angajatului de la 
distanță.  

O Lipsă de control eficient.  
O Feedback-ul cu privire la rezultatele finalizării (sau 

nefinalizării) unei sarcini poate deveni prea formal sau 
se poate pierde cu totul.  

O Lipsa instrumentelor de motivare pentru un manager 

de la distanță.  



Activitățile unui manager de la distanță ar trebui 
să aibă ceva comun cu activitățile unui manager 
obișnuit:  
 utilizarea unor sarcini clasice precum stabilirea 

obiectivelor; 
 planificarea sarcinilor și organizarea realizării 

acestora;  
 feedback-ul angajaților; 
 motivarea acestora etc.  

Totodată, toate sarcinile menționate mai sus, 
dobândesc anumite caracteristici în timpul lucrului 

de la distanță. 

 



Este nevoie de organizarea unui canal de 
comunicare  accesibil și de înaltă calitate: 
O Angajatul trebuie să înțeleagă bine când și cum pot 

contacta managerul.  

O Tehnologiile moderne permit în acest caz utilizarea 

tuturor instrumentelor pentru a menține contactul 

permanent: conferințe video, pagini și chat-uri de pe site-

ul organizației, e-mail, comunicarea prin telefon, Viber, 

WhatsApp, Facebook, Messenger, unde angajații pot face 

schimb de mesaje sau pot posta fotografii și comentarii. 

 



În acelaș timp angajatul trebuie să 
cunoască tehnologiile moderne de 
comunicare, să aibă abilități de regăsire a 
informațiilor și utilizare a echipamentelor 
informatice.  

Fără astfel de cunoștințe, deprinderi și 
abilități munca la distanță este imposibilă.  

 



Nimic nu este mai motivant decât 
recunoașterea succesului angajaților  

 

Managerul trebuie să organizeze munca în 
așa fel, încât toți angajații de la distanță să se 
simtă utili și să primească satisfacție morală din 
faptul că sunt capabili să influențeze 
dezvoltarea organizației în timp ce lucrează de 
acasă. 



 
Astfel putem înainta câteva recomandări  

care ar trebui urmate pentru a stabili  
un sistem eficient de management de la distanță  

într-o organizație: 
  Alegerea corectă a canalului și a mijloacelor de 

comunicare; 

 Promovarea unei culturi a încrederii și susținerii; 

 Dezvoltarea unui sistem corect de motivare a 

angajaților; 

 Controlul performanței muncii. 

 



O Ținând cont de faptul că munca de la distanță este 
viitorul multor organizații, este deja imposibil într-o 
bibliotecă modernă de lucrat fără un management 
eficient la distanță.  
O Managementul de la distanță de înaltă calitate 
este cheia dezvoltării armonioase a bibliotecii în 
condiții moderne, necesitând cunoștințe și disciplină 
din partea liderului-manager și a subordonaților. 
O Managementul la distanță se dezvoltă din ce în ce 
mai mult ca o formă agreată de muncă. 
O Ca și în alte situații, există unele dezavantaje și 
probleme, însă popularitatea lucrului de la distanță 
este în creștere și ne demonstrează facilitățile 
incontestabile ale noilor tendințe. 
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Mulțumesc pentru atenție! 
 
 


