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Să fie pace!
martie - iunie 2022

Pentru ediția martie-iunie a revistei, planificaserăm un
număr despre HOBBY-uri, despre BUCURIE, despre

RENAȘTERE, despre REINVENTARE. După doi ani de luptă
cu un dușman invizibil, reveneam treptat la o variantă ce

ne amintea de noi cei care am fost, dar cu dorință de
valorificare a EU-lui actual. 

 
Însă Dragobetele ne-a pus în fața unor evenimente

șocante, brutale, tulburătoare. Și iar ne-am oprit din viața
”cunoscută” pentru a ne avânta în noua și crunta realitate.

Ne-am suflecat mânecile și am dat o mână de ajutor, o
îmbrățișare, o porție de mâncare, o haină, o jucărie...

Fiecare ce-a avut, ce-a știut, ce-a putut! 
Sute de mii de români. De oameni!

 
Vom merge înainte. Suntem datori să mergem înainte

pentru cei ce ne urmează. Pentru cei ce ne sunt alături.
Pentru cei pe care îi putem ajuta! 

 
Ce va urma... nu știm. Istoria ne arată că posibilitatea și

probabilitatea sunt două noțiuni mult mai diferite decât
păreau până acum câțiva ani...

 
Pentru noi însă, un fapt este cert: rămânem aici, alături de

cei ce ne citesc. Și încercăm, prin acest număr și prin toate
cele ce vor urma, să oferim o gură de aer. 

O clipă de bine. Un moment de relaxare. Și de inspirație.
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Secțiunea de organizare 
a acestui număr special, 
intenționat colorat în 
albastru și galben este 
despre soluții rapide, 
eficiente, ce răspund unor 
situații de azi și de acum. 
Dar în stilul OrDeLi: 
optimist, empatic, 
rațional, util.

Este un 
număr despre 
omenie, despre 
voluntariat, 
despre 
speranță...
Să luăm din organizare 
partea sa practică și să 
sporim doza de bine pe 
care reușește să o aducă. 
Surplusul nostru poate 
ajuta acum mai mult ca 
niciodată! Donează!

Un gând de bine și de 
pace pentru omenire!

D I A N A
M I H Ă I L Ă

MASTER PROFESSIONAL ORGANIZER

Credit foto: Fab Squad Studio by Ioana Dodan

Diana



Sunt voluntar al Asociației 
Taxiul cu Bomboane, a cărei 
menire este să îndulcească 
viața copiilor bolnavi și a
persoanelor din medii 
defavorizate. 

În această perioadă, mai mult 
decât oricând, m-am bazat pe 
superputerea mea: 
comunitatea cu idei de 
organizare, de pe Facebook. 
Și, ca de fiecare dată, sunt 
recunoscătoare!

Surplusul din casele noastre se 
transformă treptat, dar sigur în 
bine și în adăpost pentru cei 
care azi au atât de multă 
nevoie. Chiar și când nu avem 
bani de dat putem ajuta fiind 
prezenți, oferind din ce simțim 
că ne prisosește.

Mă înclin în fața voluntarilor și 
a celor care donează pentru 
orice fel de cauză, căci binele 
sporește prin oameni și prin 
faptele lor!

Înainte de orice,
SUNT VOLUNTAR!
O experiență ce îmi dă un 
sentiment de apartenență la 
ceva ce schimbă lumea. Pentru 
mine, un pic este suficient! 
Pentru că pic cu pic se face 
marea! Nu trebuie să aștept să 
se formeze oceanul pentru a fi 
convinsă că implicarea mea are 
impact. 

Un pic azi, mai mult poate 
mâine...

Schimb când dau 
”Bună ziua!”, 
când spun 
”Te rog!” și 
”Mulțumesc!”, 
schimb când 
zâmbesc omului 
din față! 

https://taxiulcubomboane.ro/
https://taxiulcubomboane.ro/
https://www.facebook.com/groups/ideiorganizare
https://www.facebook.com/groups/ideiorganizare


Asociația Taxiul cu Bomboane a fost
prezentă la frontieră încă din prima zi și
s-a alăturat convoiului umanitar. Are
mare nevoie de bani și de carburant 
în fiecare zi! 

Poți ajuta cu un SMS la 8864, cu cuvântul
CARAVANĂ sau donând în conturile de
mai jos, de la CEC Bank, sucursala Traian:

IBAN RON: 
RO75CECEB30930RON4291146
IBAN EUR: 
RO75CECEB309C1EUR4291300
Revolut: 0755 044 247

Persoană de contact: Cristian Ion Roman
Telefon: 0755 044 247
 
email:
asociatiataxiulcubomboane@gmail.com

https://taxiulcubomboane.ro/
https://taxiulcubomboane.ro/
mailto:%20asociatiataxiulcubomboane@gmail.com


CE DONĂM? 
CUM DONĂM?

CÂND DONĂM? 
 DIANA MIHĂILĂ



Surplusul din 
casele noastre 
(haine, încălțări, 
pături, jucării etc.)
face un imens 
BINE! 
Mereu! 

Așa că vă îndemn, ca de
fiecare dată, să vă organizați
și când găsiți ceva BUN de
dat, să puneți deoparte. 

Verificați nevoile punctuale
ale ONG-urilor pe care alegeți
să le susțineți. Sunt perioade
în care este mai multă nevoie
de îmbrăcăminte, sunt altele
în care este nevoie de jucării,
de medicamente ori de
mâncare. Dar mereu este
nevoie de bani și de
voluntari!



Căutați puncte de 
colectare în 
proximitate, alegeți o 
organizație pe care să 
o susțineți, cu care să 
păstrați legătura!

Donăm haine curate, cusute, 
călcate. În vâltoarea lucrurilor, este 
o muncă titanică pentru ONG-uri 
să trieze și să igienizeze.

Lucrurile (atât îmbrăcămintea, cât 
și încălțămintea) trebuie să fie 
comode, înainte de orice și 
călduroase, dacă donăm în 
sezonul rece. Regula este simplă: 
sortăm în funcție de sex, vârstă, 
mărime și anotimp.
 
Ajutăm voluntarii și dacă 
etichetăm pachetele cu conținutul 
și cu cantitatea (ex. scutece 
mărimea 5 x 2 baxuri / pătură 160 x 
200 cm / 5 pantaloni damă, 
mărimea 40 / 10 bluze fetiță, 4-5 
ani etc.). Scris mare și clar pe cutii 
și pe pungi!

Indiferent de sezon, donăm lucruri 
practice, în acord cu cauza, nu 
sandale sau pantofi cu toc care nu 
ne mai plac ori haine de 
ceremonie rămase prin dulap.

Pentru a ajuta la eficientizarea 
fluxului de sortare, atunci când 
mergem la cumpărături cu scopul 
de a dona, achiziționăm produse 
dintr-un număr limitat de 
categorii (ex. scutece, conserve), 
nu facem colete cu de toate.



Dacă donezi 
către 
centrele de 
prim 
răspuns 
trimite:

conserve și borcane 
sigilate (din comerț) cu 
mâncare ce nu trebuie 
preparată (cel mult 
încălzită)
supe instant
crutoane și crochete
ceai la plic
biscuiți
ciocolată
mere
portocale
veselă de unică folosință
termosuri noi mici și 
medii
pături curate pentru copii 
și adulți
produse de igienă 
personală
scutece pentru bebeluși
biberoane, formulă de 
lapte și mâncare pentru 
bebeluși
șervețele umede și 
uscate
caiete cu jocuri și 
creioane colorate
jucării de mici dimensiuni 



Să împachetezi eficient îți prinde bine și când 
renovezi și când te muți și când donezi. Nu 
tragem totul într-o cutie și o lipim cu bandă 
adezivă, ci sortăm pe categorii, ambalăm 
individual ce este casant și etichetăm totul 

pentru a ști conținutul și destinația. 

TEHNICI 
EFICIENTE DE 
ÎMPACHETARE

DIANA MIHĂILĂ



Direcția în care trebuie așezată în 
mașină și pe sol
Dacă este conținut fragil
Ce se află în interior și în ce 
cantitate
În ce încăpere trebuie depozitată

Direcția în care trebuie așezată în 
mașină și pe sol
Conținutul (dacă este perisabil 
sau nu)
Cantitatea
Sezonul
Sexul
Mărimea

Un kit de ambalat ar putea conține: 
cutii cu capac din plastic sau din 
carton, saci, coli, etichete, post-it-uri, 
markere, bandă adezivă, folie cu 
bule, foarfecă, organizatoare pentru 
haine... Sigur, depinde de ce avem 
de ambalat. Una este să ambalez 
haine și alta este să ambalez 
bibelouri. 

Apropo de conținutul casant, dacă 
nu am folie de protecție, pot folosi 
prosoape, fulare sau așternuturi. 
Toate pot amortiza eventualele 
șocuri din timpul transportului. 

La destinație, cutiile sunt mai ușor 
de gestionat dacă pe pereții casei și 
pe uși sunt afișe cu indicații. Și când 
donăm scriem explicit conținutul, 
cantitatea și condiții de utilizare și 
de purtare.

Hai să îți dau un exemplu concret de 
ce scriem pe cutie când ne mutăm:

Când donez, pe etichetă scriu:

Economisesc bani pe 
ambalaje dacă reciclez 
coletele primite cu 
diverse comenzi online.

Înainte oricărei mutări 
să triez temeinic și să 
împachetez doar ce îmi 
este necesar și 
înseamnă ceva pentru 
mine. 

Important: 

Pont 
sustenabil: 



CUM FOLOSESC
ORGANIZAREA 

PE PLAN
PERSONAL PENTRU

A TRAVERSA
PERIOADELE
SOLICITANTE
EMOȚIONAL

Mic ghid de stare de bine



Lumea se vede diferit din locul 
în care stau, chiar dacă 
suntem unul lângă celălalt! 
Fiecare are propria viziune, 
propriul mod de a înțelege ce i 
se așterne în față. 

Apoi sunt emoțiile! Ah, 
emoțiile! Acelea care uneori 
par atât de greu de 
controlat… Și pe care încercăm 
să le mascăm pentru a fi așa 
cum credem că își doresc alții 
să fim, când de fapt tot timpul 
ar trebui SĂ FIM NOI.

DIANA MIHĂILĂ

Organizarea pe plan personal include și 
această latură a sinelui (nu doar timpul, banii, 
resursele), ce trebuie îngrijită și în vremuri 
bune și în vremuri solicitante. 

Știu că nu vor funcționa toate cele de mai jos 
în același timp, în același mod și pentru fiecare 
dintre cei ce veți citi aceste rânduri. Dar dacă 
măcar un pic de bine veți găsi în ceea ce 
urmează, misiunea mea este îndeplinită. Și ce 
dacă nu este total îndeplinită? 

Să ne concentrăm pe ce avem, pe ce ne iese, 
pe ce este azi și acum și să ne dăm timp și 
răgaz să ne transformăm. 



Pentru a putea face bine în 
jurul nostru, din când în când 
trebuie să ne decuplăm de la 
situație și să ne concentrăm 
pe ce ne face pe noi să fim 
NOI. Traversăm ceva mai ușor 
perioadele solicitante 
emoțional dacă alternăm 
momentele de informare 
(neapărat din surse oficiale, 
credibile) cu pauze pentru 
hobby, introspecții și relaxare, 
dar și dacă citim cărți, 
ascultăm muzică și ne uităm la 
filme cu mesaje optimiste. 
Când contextul este unul 
prelungit, dozăm acțiunile și 
nivelul de energie.

1.

2.Ne înconjurăm de persoane dragi, echilibrate și 
raționale, capabile să ne calmeze, să ne ghideze, să 
ne susțină, să ne protejeze. Pentru a evita acțiuni 
cu consecințe nedorite, apelăm la sfaturile cercului 
de apropiați pentru a lua decizii importante ori 
incomode.

Lăsăm gândurile să se așeze înainte de a reacționa. 
Nu ne descărcăm nervii, temerile, frustrările pe cei din 
jur și nici în social media. Uneori no action is the best 
reaction.3.



5.

6.
Facem sport pentru a descărca 
energiile acumulate și a ne 
elibera gândurile. Ne plimbăm, 
facem exerciții de respirație, 
studiem și admirăm flora și 
fauna. Pentru a ajuta, trebuie să 
fim bine! 

Facem ordine în lucruri și 
reorganizăm în primul rând 
spațiile ce ne dau cea mai 
mare stare de bine (colțul de 
relaxare, biblioteca, balconul 
cu flori etc.). Un spațiu curat și 
armonios are darul de a fi 
liniștitor.

Încetăm a mai urmări în social media persoane care 
ne dau o stare de agitație și de disconfort (lucru de 
făcut în orice moment) și ne concentrăm pe acțiuni și 
pe obiecte ce ne aduc alinare, liniște, speranță, 
energie.4.



Voluntariatul și susținerea unor cauze ar trebuie să fie 
acțiuni constante, nu situații excepționale! Când nu putem 
dona bani, oferim timp și pricepere. Sau lucruri bune ce ne 
prisosesc și sunt curate, practice, funcționale. Separat de 
situația actuală, nu uităm de nenumăratele ONG-uri ce 
ajută vârstnici, persoane cu diferite boli, copii din medii 
defavorizate și din centre de plasament și nici pe cele ce 
susțin cercetarea, medicina, sportul, copiii supradotați... 

Nu trebuie să fim toți în 
linia întâi pentru a ajuta. 
Nici nu putem! Când nu 
avem timp pentru 
voluntariat, donăm prin 
SMS sau direct în 
conturile cauzei 
apropiate sufletului. 
Implicarea în 
comunitățile noastre, în 
acțiunile din cercurile 
personale și profesionale 
susțin linia întâi, 
menținând unda de 
bine!

Tu ce 
faci 
pentru 
liniștea 
ta?



CUM ÎNVEȚI 
SĂ AI MAI 
MULTĂ GRIJĂ 
DE BANII TĂI
Politica pașilor mărunți dă rezultate 
excelente pe termen lung în foarte 
multe situații. La fel și când vine vorba 
despre bani! Să economisești lunar 
poate fi o strategie eficientă, fiindcă vei 
avea mereu o plasă de siguranță sau un 
fond de investiții. Banii nu trebuie 
strânși cu gândul că vor fi folosiți 
exclusiv în situații neprevăzute, 
neplăcute, nedorite. Îi întrebuințăm și 
când se ivește o oportunitate ce ar 
îmbunătăți nivelul de trai și ar spori 
economiile ulterioare. 

ORGANIZARE  |  

DIANA MIHĂILĂ

#OrganizareaBanilor 
#OrganizarePePlanPersonal



50% pentru cheltuieli curente 

30% pentru distracție 

20% pentru economii & investiții

      (mâncare, taxe, facturi, rate etc.) 

      (hobby, restaurante, shopping etc.)  

REGULA 
50-30-20



În opinia bancherilor, ideal ar fi să 
punem de-o parte până la 20% 
din salariu, iar atunci când avem 
un obiectiv clar și apropiat 
temporal, să depășim acest 
procent. De pildă, dacă vizez 
achiziția unei locuințe și trebuie 
să plătesc un avans, mă voi 
concentra mai mult pe 
economisire și mai puțin pe 
partea de divertisment. Este un 
efort pe care mi-l asum o 
perioadă bine definită de timp, 
dar care știu că mă va ajuta să 
obțin ceva notabil, ce mă va duce 
într-o nouă etapă de dezvoltare a 
existenței mele. 

Când apar tentații înainte de 
atingerea obiectivul, Regula 
Zgârcitului se poate dovedi 
eficientă. Ea presupune să 
amânăm decizia câteva zile 
pentru a vedea dacă dorința se 
menține și dacă ea justifică 
nevoia. Întrebându-mă dacă am 
cu adevărat nevoie de un lucru 
sau de un serviciu, dau 
emoționalului răgaz să se
tempereze și reduc riscul unor 
cheltuieli inutile.

Să ții evidența 
banilor 
– a celor încasați, a 
celor cheltuiți și a 
celor economisiți – 
este primul și cel 
mai eficient 
exercițiu de 
educație financiară! 

Rezultatul? 

Mă întind cât mă ține plapuma! 
Chiar dacă azi nu duc un trai în 
acord cu dorințele și cu așteptările 
mele, măcar duc unul pe care îl 
pot susține financiar. 
Și acesta este un mare lucru! 
Iar atunci când se va ivi 
oportunitatea, nu voi fi nici 
supraîndatorat și nici în 
imposibilitatea de a evalua măcar 
opțiunea. În continuare, un tabel 
util în acest sens.



MONEY PLANNER

ordeli.ro

VENITURI FIXE CHELTUIELI

VENITURI SUPLIMENTARE

TOTAL VENITURI

ECONOMII ESTIMATE

ÎNSEMNĂRI

PERIOADA:

TOTAL CHELTUIELI

ECONOMII REALIZATE

TIPUL DATASURSA DATA

https://ordeli.ro/


Stabiliți obiective de economisire 
(ex. o nouă carte, un nou ghiozdan etc.)

Analizați dorința în oglindă cu nevoia. 
Regula zgârcitului are aceleași 
rezultate și în cazul copiilor ca și în cel 
al adulților. 

Cum înveți 
un copil să 
aibă mai 
multă grijă 
de banii 
săi? 

Stabiliți un preț pentru 
activitățile executate. Copilul are 
astfel o unitate de măsură și de 
timp și de efort, nu doar una 
monetară.

Jucați-vă de-a banca. 
Părintele este creditorul și poate 
plăti în avans, iar pentru o 
perioadă bine definită de timp, 
copilul ”achită” ratele prin 
performanțele la învățătură, prin 
efectuarea unor activități casnice, 
prin reducerea timpului petrecut 
în fața ecranelor etc. 

Învățați copiii să țină evidența 
cheltuielilor din fondurile proprii. 
Mai ales dacă nu au o pușculiță 
transparentă ce le permite să 
vadă dacă nivelul a urcat sau a 
scăzut. Un monetar săptămânal 
sau lunar ajută la stabilirea unor 
noi obiective de economisire. 



PROVOCAREA 
10 ZILE FĂRĂ 
CHELTUIELI

Un exercițiu de cumpătare 
și organizare pe plan personal



Ca orice relație, și cea cu banii se 
poate armoniza pe parcurs, după ce 
”părțile” înțeleg ce pot face unele 
pentru celelalte. Dacă la început 
este atracție (”Îmi plac banii și ce 
îmi oferă ei!”), cu timpul înțeleg de 
câtă muncă este nevoie pentru a 
obține fondurile necesare susținerii 
stilului de viață dorit. 

Recent, pe Instagram și în 
comunitatea cu idei de organizare, 
de pe Facebook, am făcut un 
exercițiu de cumpătare și de 
organizare pe plan personal: 
provocarea 10 zile fără cheltuieli. Nu 
am inclus mâncarea, apa, 
medicamentele, urgențele ori 
plățile curente. Ci ne-am concentrat 
preponderent pe cei 30% din regula 
50-30-20. 

Pregătirea
Stabilește-ți un obiectiv! 
Ce vreau să obțin după aceste zile? 
(ex. Să conștientizez și să modific un 
comportament? Să economisesc o 
sumă de bani?)
Propune-ți un obiectiv de 
economisire mai mare decât în 
restul lunilor. Poate fi o bună 
recompensă și un stimulent pentru 

a încerca și în viitor să traversezi
perioade fără cheltuieli (ex. strâng
bani pentru o vacanță, pentru o
mașină mai bună etc.).

Fă-ți un plan de acțiune pentru
fiecare zi (ce vei face, ce vei purta,
ce vei mânca etc.). Un to do list, dar
nu doar cu aspecte profesionale.
Fiecare acțiune implică o serie de
resurse, nu neapărat financiar
palpabile. Notează totul într-un
tabel, afișat la vedere, într-o
aplicație sau direct în PC. 

Pe perioada experimentului,
dezactivează aplicațiile de
shopping sau oprește măcar
notificările. Tentațiile te vor distrage
de la obiectiv! 

Când vrei să cheltuiești ceva, 
plătește o factură! Depășirea
termenelor atrage penalități, deci
costuri suplimentare. Pentru mulți,
această categorie de plăți nu este
una agreabilă, deși necesară și
obligatorie, așa că este posibil să ne
tempereze apetitul pentru alte
cheltuieli prin punerea în balanță cu
economiile. O dovadă în plus că
tabelul și vizualizarea firului banilor
sunt elemente esențiale!

Continuând pe același fir, 
alcătuim și un meniu și o listă de
cumpărături pentru a merge la
piață și la hypermarket cu un plan
clar. Nu folosim aceste ocazii pentru
a ne satisface dorința de a cheltui, 
supra-aprovizionându-ne. Stăm în
bugetul alocat.

Provocarea celor 10 zile 
fără cheltuieli poate fi un
bun exercițiu de 
conștientizare și de 
corectare a unui 
comportament cu impact 
direct asupra finanțelor 
personale.

https://www.instagram.com/dianamihaila.ro/
https://www.facebook.com/groups/ideiorganizare
https://www.facebook.com/groups/ideiorganizare


În cazul în care vrei să parcurgi cele 10 
zile fără a cheltui vreun ban, fă provizii 
de mâncare, cumpără medicamentele 
necesare tratamentului, alimentează 
mașina, încarcă abonamentul de 
transport… Totuși, o abordare de acest 
gen, nu îți va evidenția acele 
comportamente pe care le faci, te costă, 
dar nu le mai conștientizezi.  Dar va fi un 
bun exercițiu de planificare.

Ce poți face 
pentru a nu 
cheltui când 
pleci de acasă

Fă-ți singur/ă cafeaua și ia-o în paharul 
reutilizabil.

Ia-ți mâncare la pachet. De când nu ai 
mai mâncat un sandwich pe bancă în 
parc? (desigur, dacă este vreme bună)

Caută în dulapuri produse de beauty, de 
igienă personală sau de curățenie. Sigur 
sunt recipiente care nu s-au golit în 
totalitate.

Dacă te cuprinde dorul de o carte nouă, 
vizitează un prieten și împrumută una. 
Sau mergi la o bibliotecă publică! 

Parcurgi pe jos drumurile scurte. Poți face 
astfel cele 30 de minute de mișcare 
zilnică recomandată.

Elimini cheltuielile 
spontane la mall dacă 
îți programezi alt gen 
de activități menite a te 
relaxa: plimbări în 
natură, grădinărit, 
rearanjat și reorganizat 
prin casă... 
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Dedică-te activităților 
casnice. Fuga la mall, de 

plictiseală, poate fi 
înlocuită cu mici proiecte 

de organizare sau de 
reparații. Le treci în 

calendar și le rezolvi odată 
pentru totdeauna! 

Fă SPA la tine acasă. 
O baie cu spumă, o 
mască de hidratare 
sau o manichiură 

simplă și o pedichiura 
nu sunt atât de greu 

de făcut. 

Propune-ți ca în cele 
10 zile să citești măcar 

una dintre cărțile 
rămase restante. 

Îți vei mulțumi pentru 
această decizie!

Sunt multe feluri în care 
ne putem distra fără 

bani: ieșiri în parc, mers 
cu bicicleta, alergat, 

jocuri de societate etc. 
Dacă începi exercițiul 
într-o luni, ai un week- 

end de acoperit și poate 
unele seri. 

Gătește alături de 
cei dragi și 
creează un 

ambient ca la 
restaurant. Va fi 
un prilej grozav 
de conectare și 
deconectare! 

Dress up party. Alcătuiește 
outfit-uri cu hainele, pantofii și 

accesoriile din garderobă. 
Identifici surplusul (declutter) și 

formezi ținute pentru mai 
multe zile! Iar asta înseamnă o 

mai bună organizare a timpului 
și a resurselor, componente 

importante ale organizării pe 
plan personal. 

Distracție și timp liber



Recompense

De câte ori pleci cu pachet de 
acasă, îți faci cafea sau înlocuiești 
o activitate ce înainte se petrecea 
în oraș (cină în familie vs. 
restaurant, seară de film vs. 
cinema, board games night vs. 
sala de jocuri, ieșire cu bicicleta vs. 
acces la piscină etc.), scrie într-un 
tabel, trece costul mediu plătit, iar 
la finalul celor 10 zile fă un total să 
vezi cât ai economisit.

Un alt bonus al acestui exercițiu 
de cumpătare poate fi o sumă fixă 
care să meargă în contul de 
economii. 100 lei x 10 se 
transformă în 1.000 de lei mult 
apreciați. Noi am folosit această 
sumă pentru a plăti 3 luni din 
asigurarea privată suplimentară 
încheiată pentru cei doi copii. 

Ce fac dacă am de 
cumpărat un cadou 
în cele 10 zile?

Îl cumpăr, dacă invitația a fost 
spontană. Dacă știai de mai mult 
timp de eveniment și am lăsat pe 
ultima sută de metri, cumpăr, dar 
îmi și evaluez abilitățile de 
gestionare eficientă a timpului 
pentru a le îmbunătăți în viitor. 





C U M  Î Ț I  
P Ă S T R E Z I  

E C H I L I B R U L
DIANA MOLDOVEANU

Credit foto: Fab Squad Studio by Ioana Dodan



Trăim o perioadă grea. De ce să ne ascundem
după deget? 

 
Avem doi ani de pandemie. Avem doi ani de

școală online, de muncă remote. 
 

Avem un conflict la doi pași de noi. Avem strigăte
de ajutor în social media. La care răspundem. Nu

putem să nu răspundem. 
 

Au trecut deja câteva săptămâni peste cei doi
ani. Și toate aceste vești se depun în mintea
noastră, în subconștient, furând din energia

noastră. Zi de zi. Oră de oră. 
 

Cum reușim să respirăm în acest context? Cum
reușim să fim în continuare performanți la birou

și acasă? 
 

Eu îmi iau energia dintr-o balansare între cât ofer
altora și cât mie - din punct de vedere personal și

profesional. Prin urmare, îmbin implicarea în
cauze sociale cu o carte despre anxietate. O zi de
voluntariat cu o zi petrecută exclusiv cu familia.
Îmi fac planuri pentru a lucra câteva săptămâni

remote sau poate chiar o lună, astfel încât să îmi
satisfac nevoia de securitate, dar și cea de a

petrece timp cu ai mei. 
 

Nu există o rețetă care să ne ajute să trecem
peste aceste zile. Peste acest timp. Însă există
soluții pentru fiecare. Alege-o pe cea care ți se

potrivește. Sau, cum spune Claudiu peste câteva
pagini: Punct. Și de la capăt.

Diana
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CE TE AJUTĂ 
SĂ-ȚI CREȘTI 
REZILIENȚA 

EMOȚIONALĂ

DIANA MOLDOVEANU

Cărțile ne pot fi un aliat 
important în lupta cu stresul, cu 

anxietatea. Multe dintre ele 
reușesc să deschidă conversații 
cu sine și oferă mecanisme ce te 

ajută să înțelegi reacțiile corpului 
și ale minții atunci când se 

întâlnesc cu stresul și cu lipsa 
controlului. Sau, pur și simplu, te 

ajută să te desprinzi puțin de 
lumea dezlănțuită. 

READING THERAPY
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HOBBY THERAPY:
 

CUM NE AJUTĂ 
PASIUNILE

SĂ DEPĂȘIM 
PERIOADELE
STRESANTE

DIANA MOLDOVEANU



Personal, le-am încercat pe 
toate, gătitul cumva a venit la 
pachet, însă am creat o grădină 
urbană pe balcon, am pictat și 
am desenat alături de copilul în 
vârstă de 5 ani, am urmat câteva 
cursuri de ilustrație pe 
Domestika sau de fotografie 
pentru Instagram. 

Pe de altă parte, sondajul Canva 
a mai arătat că 30% dintre 
respondenți și-au folosit
abilitățile creative nou 
descoperite sau exersate pentru 
a începe un business sau pentru 
a genera venituri de orice nivel, 
ca răspuns la stresul financiar 
venit la pachet. 

Însă dincolo de pandemie sau 
de evenimente recente ce țin de 
securitatea națională și 
internațională, hobby-urile sunt 
o modalitate perfectă de a-ți 
distrage atenția de la activitățile 
dintr-o zi plină. Într-un sondaj 
recent despre stres și wellbeing, 
realizat de Societatea 
Psihologică Australiană, 
4 participanți din 5 au declarat 
că activități precum ascultarea 
muzicii și petrecerea timpului 
practicând un hobby reprezintă 
o modalitate eficientă de a 
gestiona stresul. 

Sporturile de echipă sunt de 
asemenea o variantă excelentă 
de relaxare, contribuind la 
lărgirea unui cerc social, 
suportul comunității fiind 
esențial pentru sănătatea
mentală.  

În articolul Meaning-Making 
Through Creativity during 
COVID-19, publicat în Frontiers 
in Psychology, cercetătorii 
descriu hobby-urile ca „un 
răspuns adaptativ și rezistent la 
pandemia în curs de 
desfășurare”. Noile forme de 
creativitate citate de aceștia au 
fost identificate și asimilate 
unei forme de a înțelege și de a 
depăși perioadele stresante. Mai 
ales acum, când stresului 
pandemiei i se adăugă unul 
nou: conflictul de la graniță. 

De altfel, anumite hobby-uri 
stimulează creativitatea astfel 
încât ajungi într-o stare de flow 
sau flux, adică o stare în care 
timpul se dilată și te cufunzi în 
creativitate. Evident, această 
stare este urmată de o 
echilibrare la nivel mental, de 
găsire a unor noi surse de 
energie. 

Potrivit unui sondaj al Canva, 
platforma de design online,  
creativitatea a fost mult 
influențată de stresul indus de 
pandemie. Astfel, potrivit 
sondajului, jumătate dintre 
respondenți și-au făcut un nou 
hobby creativ sau au reluat unul 
vechi odată cu COVID-19. 

Printre hobby-urile readuse în 
prim plan sau explorate în 
timpul pandemiei s-au 
numărat: gătitul, 37%, 
grădinăritul, 28%, pictura, 20%, 
fotografia, 20% și desenul, 19%.
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Fotografia. Nu te grăbi să 
cumperi camere sofisticate.

E suficient telefonul, iar 
online sunt o mulțime de 

cursuri dedicate. 

Cocktail mixing. Sau 
brewing. Sau prepararea 
cafelei. Variante pentru

a-ți dezvolta skilluri noi în 
prepararea băuturilor.

Origami. Arta japoneză 
a împachetării hârtiei 
necesită răbdare, dar 
aduce cu sine calm și 
răgaz pentru reflecție.

Gătit. Dar la nivelul 
următor. Decorarea 

torturilor sau 
încercarea unei 

bucătării noi pot fi 
variante provocatoare.

Webdesign. Sau
programare. Sunt mai 
creative decât par și îți 

pot aduce un venit 
suplimentar. Poți încerca 

și scrierea creativă. 

Meditație. Da, a fost la modă 
la începutul pandemiei, însă 

practicarea exercițiilor de 
conștientizare și conectare 

cu sinele au beneficii 
multiple ce merită explorate. 

LEGO. 
Un hobby cu impact 
asupra creativității, te 

provoacă să construiești, 
să-ți imaginezi. 

Desen, pictură, ilustrație, 
caligrafie. Au avantajul că 
nu necesită investiii mari, 

iar efectele sunt WOW. 
Inclusiv asupra decorului. 

Aranjamente florale. 
Sau grădinărit. Studii 

numeroase arată că florile 
ne fac mai fericiți. În plus, 

înfrumusețează interiorul. 



Hobby-urile ele oferă o distragere a
atenției, un element de noutate,

stimulare cognitivă, apartenență,
precum și îmbunătățirea abilităților
de coping și - când sunt practicate în

grup - oferă sprijin social. 
Toate acestea sunt asociate pozitiv cu

sănătatea mintală și, implicit cu un
nivel mai scăzut de anxietate și un risc

mai mic de depresie.
 

sursa: Fixed-Effects Analyses of Time-Varying Associations between Hobbies and
Depression in a Longitudinal Cohort Study: Support for Social Prescribing?
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D IGITALDIGITALDIGITAL
DIANA MOLDOVEANU



Ce destinații recomanzi/preferi 
pentru a munci remote, în țară, dar 
mai ales în străinătate, având în 
vedere climatul nu tocmai calm? 

Am câteva locuri care mă bucură 
mult. Când vine vorba de România, 
am o afinitate pentru satele din 
zona Transilvaniei - Brașov, Făgăraș, 
Sibiu. De vreo doi ani am descoperit 
Viștea de Sus, un sat aproape de 
munții Făgăraș, cu oameni buni, 
poienițe întinse și aer atât de 
proaspăt că-l simiți la fiecare 
respirație. În lume, sunt multe 
locuri frumoase pretabile pentru 
lucrat și călătorit, cred însă că sunt 
diferite în funcție de cine 
călătorește. Pentru solo-traveleri, 
recomand spațiile de co-living, 
astfel încât să evite izolarea și 
însingurarea. Momentan, când 
răspund la aceste întrebări, mă aflu 
într-un astfel de loc, un spațiu de 
co-living creat într-un castel din 
nordul Franței, Normandia. Dacă 
vorbim de cupluri sau de familii, 
altele pot fi recomandările, în 
special Asia, acolo unde cazările și 
traiul este mai ieftin, dar și zonele 
spectaculoase.

Cum cauți o destinație pentru a 
munci remote? Ce criterii ar trebui 
să avem în vedere?

Criteriile nu sunt standard. Există 
mulți nomazi digitali care se uită 
doar la prețuri, de exemplu și la
conexiunea la internet. Eu caut mai 
degrabă experiențe. Înainte să-mi 
aleg destinația, mă întreb cum mă 
poate îmbogăți experiența din acel 
loc sau țară: este ceva ce nu am 
mai făcut niciodată și mi-aș dori, 
este ceva ce m-ar bucura foarte 
mult să văd? 

Nu îmi place să aleg destinații 
super turistice sau cunoscute, 
prefer să caut locuri care chiar mă 
inspiră și îmi bucură sufletul. 

Însă ca munca să fie productivă 
cred că fiecare ar trebui să întrebe 
cum este conexiunea la internet, 
dacă există birou de la care se 
poate lucra în cameră, dacă există 
magazine în apropiere sau dacă 
gătește cineva în incintă, dacă sunt 
restaurante în zonă, cât să fii sigur 
că nevoile de bază sunt acoperite
fără prea mare deranj. 

Ultimii doi ani ne-au adus mai aproape decât ne-am fi 
imaginat vreodată de ideea de a lucra de oriunde. 
Mulți ne-am permis acest lucru și, chiar dacă nu a fost ușor 
(trebuie să recunoaștem că procrastinarea este un mare 
dușman), ne-am obișnuit. Să fim productivi, eficienți, creativi 
chiar și de la biroul de acasă. Sau cu vedere la mare, la 
munte, la un oraș nou. Și cum contextul actual ne duce din 
nou cu gândul la a munci remote și chiar mai departe de casă, 
am stat de vorbă cu Iunieta Sandu, freelancer și nomad 
digital, fondatoare a proiectului NO.MAD Talks, despre cum 
putem face acest lucru eficient. Și mai ales de ce.



Care este (în medie) durata
maximă pentru a munci remote?
 
Păi, fiecare cât îi permit bugetul,
timpul și proiectele. Poți să fii
plecat două săptămâni, o lună sau
fix așa să fie stilul tău de viață.
Acum, în Franța (la data apariției
acestui interviu Iunieta lucra
remote într-un castel din Franța,
n.r.), am cunoscut nomazi digitali
care fix asta fac, se plimbă din co-
living în co-living, fără să aibă un
plan clar sau o destinație anume, se
bazează foarte mult pe intuiție și ce
apare spontan. 

Ce fel de destinații preferi tu -
mare versus munte, natură versus
oraș etc.?

Prefer natura. Iubesc atât marea,
cât și muntele. Dar da, un criteriu
important pentru mine când îmi
aleg destinațiile din care lucrez este
strict referitor la natură, să fie cât
mai aproape de mine, să văd
răsăritul sau apusul, să merg
desculță, să ascult fie păsărele, fie
valurile mării. 

În Franța, am cunoscut 
nomazi digitali care fix asta 
fac, se plimbă din co-living 
în co-living, fără să aibă un 
plan clar sau o destinație 
anume, se bazează foarte 
mult pe intuiție și ce apare 
spontan.



Cât de mult muncești când 
muncești remote? Mai exact -
muncești mai mult sau ai totuși 
timp și să vizitezi locuri, să 
interacționezi cu cultura locului?

În general, am un program normal 
de muncă, chiar dacă nu sunt în 
București. Adică tot 8 ore pe zi, 
doar că timpul trece altfel când ești 
înconjurat de frumos. Când sunt 
plecată totuși încerc să-mi mai 
strecor ore în plus pentru explorare 
sau plimbări, fie mă trezesc mai 
repede pentru asta, fie îmi lungesc 
pauza la prânz. 

Ce ar trebui să conțină bagajul 
unui nomad digital pentru a putea 
munci eficient remote?

În primul rând rutinele de acasă. 
Dacă pleci ca nomad digital și nu 
reușești să te organizezi eficient că 
ești distras de peisaj, o să ții se pară 
totul un dezastru. Cu cât ai niște 
rutine mai clare și ești mai 
disciplinat cu atât o să reușești să 
lucrezi remote de oriunde. În rest, 
toate cele uzuale: laptop, 
încărcătoare, agende, baterii 
externe etc. 

Cu cât ai niște rutine mai 
clare și ești mai 
disciplinat cu atât o să 
reușești să lucrezi 
remote de oriunde.



Așadar, a lucra remote nu este 
dificil. Sau mai bine zis, este mai 
ușor decât pare. Iar atunci când 
parcurgi perioade stresante, 
indiferent de motiv, iar jobul îți 
permite, încearcă să ieși dintre 
pereții cu care ești deja obișnuit. 

Și dacă încă mai există îngrijorări 
vizavi de rezultatele muncii 
remote, două studii la începutul lui 
2022 au validat punctele de vedere 
ale susținătorilor muncii la 
distanță/hibrid. 

Cercetările de la Owl Labs - citate 
de Forbes.com -  au descoperit că 
angajații care au lucrat de la 
distanță și hibrid erau cu 22% mai 
fericiți decât cei care și-au petrecut 
acest timp într-un mediu de birou 
și au rămas la locul de muncă mai 
mult timp. 

În plus, cei care au lucrat de la 
distanță au raportat că sunt mai 
puțin stresați, se simțeau mai 
concentrați și erau mai productivi 
decât atunci când lucrau la birou.

Majoritatea angajaților (88%) sunt 
de acord că flexibilitatea de a lucra 
de acasă sau de la birou le-a 
crescut satisfacția în muncă, arată 
și completează  un studiu Ergotron.

Munca de acasă a dus la un 
echilibru mai bun între viața 
profesională și viața privată și a fost 
mai benefică pentru bunăstarea 
fizică și psihică a angajaților.

Trei sferturi dintre respondenți 
spun că relația serviciu - viață 
personală s-a îmbunătățit ca 
urmare a lucrului hibrid sau la 
distanță. Chiar dacă unii angajați 
dedică mai mult timp muncii lor, 
sunt capabili să-l încadreze și în 
jurul altor aspecte ale vieții. Ei spun 
că simt efectele pozitive ale unui 
echilibru mai bun între viața 
profesională și privată.

Mai mult de trei sferturi dintre 
respondenții studiului menționat 
(76%) au dezvăluit că angajatorii lor 
au implementat programe de 
wellness pentru a sprijini sănătatea 
mintală și fizică, 30% dintre aceștia 
fiind noi de la debutul pandemiei.

Dacă îți cauți inspirație pentru a 
lucra remote, poți încerca unul 
dintre programele A Remote Year. 
Este cea mai importantă 
comunitate de lucru la distanță din 
lume. Și aici vei găsi călători care 
trăiesc și lucrează împreună în cele 
mai inspirate locuri de pe planetă. 
Grupurile lucrează timp de o 
săptămână, o lună sau 4-12 luni pe 
an în destinații surprinzătoare.

Credem în puterea de 
transformare a călătoriilor. 
Că atunci când vizitezi o altă 
țară, întâlnești localnici, auzi 
povești și împarți o masă, vei 
pleca întotdeauna cu puțin mai 
multă empatie și cu 
sentimentul că suntem cu toții 
conectați - spun reprezentanții 
A Remote Year.

https://www.remoteyear.com/find-a-program


Cei care lucrează remote sunt în 
medie cu 35-40% mai productivi decât 

omologii lor de la birou.
 

Productivitatea și performanța mai 
ridicate se combină pentru a crea un 

engagement cu 41% mai puternic.
 

54% dintre angajați spun că și-ar 
schimba locul de muncă pentru unul 

care le-ar oferi mai multă flexibilitate.
 

 Organizațiile economisesc în medie 
11.000 dolari pe an pentru fiecare 
angajat care lucrează la distanță.

 
sursa: analiză Forbes.com
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În luna ianuarie, o prietenă 
bună ne-a anunțat că, 
împreună cu soțul ei, au 
decis să lucreze remote în 
următorul an. Din Valencia, 
Spania. Un alt cuplu a decis 
să facă același lucru, dar pe 
termen mai lung - 3 ani - 
din Londra. Ambele cupluri 
au copii și nu au văzut în 
acest aspect un 
impediment, ci o 
oportunitate de a studia 
într-o altă limbă și de a 
înțelege și experimenta 
culturi noi. Iar adulții... 
adulții lucrează remote deja 
de la începutul pandemiei, 
iar companiile angajatoare 
(4 diferite) permit pe 
termen nelimitat acest 
sistem. 

Portugalia
Spania
România
Mauritius
Japonia
Malta
Costa Rica
Panama
Republica Cehă
Germania

Cui nu-i place să aibă un back-up
plan?

Primul top al țărilor de unde să
lucrezi în timp ce călătorești
realizat de momondo și-a propus
să ajute angajații să își găsească
noul birou departe de casă. În
realizarea acestui top au fost
analizate îndeaproape 111 țări și au
fost clasificate în funcție de 22 de
factori, împărțiți în șase categorii:
accesibilitate și costuri de călătorie;
prețuri locale, siguranță și sănătate,
facilitățile muncii de la distanță,
viața socială și vremea. În final, am
aflat care sunt cele mai bune țări
de unde să muncești de la distanță
și să te bucuri de timpul liber
călătorind.

Fără alte formalități, cele mai bune
zece țări în care să îmbini condițiile
pentru o muncă productivă cu
posibilitățile de călătorie sunt: 

Din motive lesne de înțeles, vom
exclude din acest material
România, nu pentru că nu ar
merita un loc de cinste, ci pentru
că vrem să discutăm despre alte
opțiuni. 

Pentru că tot mai mulți dintre noi 
ne orientăm către medii de lucru 
flexibile și încercăm să găsim 
modalități de a îmbina călătoriile și 
munca la distanță, poate că nu ar fi 
rău - având în vedere și paginile 
precedente - să cercetați mai 
îndeaproape cele mai interesante 
locuri unde se poate lucra remote. 
Chiar pe termen mediu și lung. Așa 
că am pregătit, cu ajutorul
momondo.ro, un top al țărilor 
interesante din acest punct de 
vedere. O astfel de opțiune rămasă 
deschisă poate oferi și un 
sentiment de siguranță. 

https://momondo.ro/travel-work/rank


Portugalia a fost evaluată drept
cea mai bună țară din lume
pentru a lucra de la distanță,
obținând punctaje ridicate în
toate categoriile, incluzând
vremea foarte bună, abundența
de locuri de ieșit în oraș, rata mică
a criminalității și costul de trai
relativ scăzut. Portugalia mai oferă
viză de nomad digital și mulți
localnici vorbesc engleza la un
nivel înalt, ceea ce atrage
numeroși expați. 

Spania ocupă locul al doilea, în
principal datorită numărului
ridicat de restaurante și cafenele
pe cap de locuitor, a internetului
de mare viteză, a abundenței de
spații de co-working și a vizelor
pentru liberii profesioniști. Viața
de noapte de aici este bogată și
este o țară cu politici LGBTQ+
favorabile. 

Costa Rica a ieșit pe primul loc în
rândul țărilor din America
Centrală și de Nord. Din punct de
vedere regional, ocupă locul întâi
la categoria „viață socială” și al
doilea la categoria „sănătate și
siguranță”. Este foarte stabilă din
punct de vedere politic, cu puțină
violență. De asemenea, oferă vize
pentru cei care lucrează la
distanță și are prețuri accesibile.

Panama ocupă locul doi în
regiune. A primit o notă bună
pentru prețurile datorită
hotelurilor, închirierilor auto și
combustibilului foarte ieftine.
Oferă viza pentru liberi
profesioniști, internet de mare
viteză și o climă perfectă.

Brazilia a ieșit pe primul loc dintre 
toate țările din America de Sud și 
Caraibe. La nivel regional, ocupă 
locul al doilea în categoria 
„călătorii”, cu hoteluri și închirieri 
auto ieftine. Vine cu prețuri foarte 
bune și la restaurante, mâncare și 
apartamente de închiriat pe 
termen lung. Brazilia are bune 
politici LGBTQ+  și condiții pentru 
a ieși, a te distra și de a 
experimenta cultura locală.

Japonia conduce în rândul țărilor 
din Asia-Pacific și se află pe locul 
cinci la nivel mondial. Se bucură, 
printre altele, de cea mai bună 
viteză la internet din lume. La 
nivel regional, a ieșit pe locul al 
treilea la categoria „sănătate și 
siguranță” datorită stabilității sale 
politice, a faptului că nu are 
probleme de violență, a aerului 
curat și a ratei scăzute de 
accidente rutiere grave. Oferă, de 
asemenea, numeroase locuri în 
care să ieși și să îi descoperi 
cultura.

Mauritius ocupă locul întâi în 
rândul țărilor din Orientul Mijlociu 
și Africa și locul patru la nivel 
global. A obținut cel mai mare 
punctaj la nivel regional datorită 
vitezei la internet și a faptului că 
oferă gratuit vize pentru cei care 
lucrează de la distanță. Este o țară 
sigură, foarte stabilă din punct de 
vedere politic, cu o rată mică a 
violenței, aer curat și foarte puține 
accidente rutiere grave. Se bucură 
de o vreme foarte bună și de un 
cost al vieții scăzut.

Tu ce țară ai alege?

Portugalia

Spania

Costa Rica

Panama

Brazilia

Japonia

Mauritius



America de Sud 
și Caraibe

Brazilia
Dominica
Curaçao

Columbia
Argentina

Chile
Barbados

Aruba
Jamaica

Peru

Top 10 

Costa Rica
Panama

Mexic
Honduras

El Salvador
Ecuador

Statele Unite
Canada

Guatemala
Belize

America Centrală 
și de Nord

Top 10 

Regiunea 
Asia - Pacific

Japonia
Sri Lanka

Taiwan
Thailanda
Indonezia
Australia
Malaezia

Singapore
Filipine

Noua Zeelandă

Top 10 

Orientul Mijlociu 
și Africa

Mauritius
Seychelles

Emiratele Arabe Unite
Capul Verde

Africa de Sud
Reunion

Kenya
Iordania
Tanzania
Tunisia

Top 10 



Vedem în jurul nostru destul de 
mulți oameni care, datorită 
flexibilității la locul de muncă, aleg 
să se mute pentru o perioadă la 
distanță de casă, fie că vorbim de 
străinătate, munte sau mare. Este 
un trend vizibil din 2020, inclusiv 
pentru agențiile de turism.

Realitatea însă diferă de ceea ce 
mulți ar crede, pentru că una e să 
vorbim de cereri de vacanță în 
anumite destinații externe sau 
interne, de 2-3 săptămâni (față de 
clasicul 7 nopți) și alta e de cereri 
de luni de zile, chiar și un an.

Vorbim de două categorii diferite 
de turiști, cei care chiar lucrează 
remote și îmbină utilul cu plăcutul, 
la modul că aleg destinații unde se 
simt confortabil, unde le place, 
destinații mai retrase unde să se 
relaxeze, dar să și poată lucra și 
acele persone care se relochează 
pe o perioadă de timp mai mare.
Aceia nu mai sunt neaparat turiști,

ci persoane care-și mută temporar 
domiciliul, de cele mai multe ori în 
străinătate. Aceștia din urmă nu 
merg pe oferta clasică a agențiilor 
de turism, ci mai degrabă închiriază 
apartamente utilizând diferite 
platforme sau apelează la serviciile 
profesionale ale unui agent 
imobiliar local care să le găsească 
un apartament sau o casă conform 
așteptărilor. 

Am avut astfel de cereri (în principal 
pentru Spania), nu foarte multe, iar 
noi, prin intermediul partenerilor 
locali, le-am facilitat accesul la un 
consultant imobiliar care să se 
ocupe de relocarea lor.

Pe de altă parte, când vorbim de
turiștii care vor un sejur prelungit 
într-o anumită locație, sigur, am 
avut astfel de cereri, mai multe în 
perioada vara 2020-vara 2021 
(Delta Dunării, Poiana Brașov, zona 
Transilvaniei și litoral), la început 
sau final de sezon, când și hotelurile

Cum s-au schimbat 
preferințele românilor pentru 
vacanțe în contextul muncii remote 

Trendul muncii remote a fost vizibil și pentru agențiile de 
turism unde s-a diversificat și nuanțat cererea. Astfel, românii 
și-au dorit vacanțe mai lungi decât de obicei - chiar dacă doar 
cu 5-7 zile, dar au căutat și închirieri pe termen lung. 
Vorbește despre schimbările în comportamentul de consum,
dar nu numai, în exclusivitate pentru OrDeLi, Răzvan Toma - 
director leisure & MICE Happy Tour.



aveau astfel de oferte promoționale, 
cu discount pentru cei care 
achiziționau o perioadă mai lungă de 
cazare. Asta în ceea ce privește 
unitățile de cazare din România. 

Proprietățile premium, cu 
anumite standarde, au 
mereu o disponibilitate mică 
la camere pe perioade lungi 
de timp, așa că nu erau 
neaparat potrivite pentru 
sejururi de până la o lună 
(sunt proprietăți în care se 
găseau disponibilități și 
în 3-4 luni de zile de la 
momentul ofertării). 

De altfel, acest gen de turiști se 
îndreaptă mai degrabă către 
apartamente decât către camere de 
hotel. În ultima perioadă, putem 
spune că observăm acest trend, dar 
mai degrabă în sensul că este 
prelungit sejurul (de la weekend la 
5-7 zile sau 10 zile, înloc de 7 zile), în 
locuri unde au și ceva de făcut. Cum 
ar fi în apropierea stațiunilor de schi, 
în zone cu SPA etc.

Am avut astfel de cereri 
(pentru șederi prelungite, 
n.r.), în principal pentru 
Spania, iar noi, prin 
intermediul partenerilor 
locali, le-am facilitat 
accesul la un consultant 
imobiliar care să se 
ocupe de relocarea lor.

RĂZVAN TOMA
DIRECTOR LEISURE & MICE

HAPPY TOUR



 ASOCIAȚII  
 IMPLICATE 

 ÎN SPRIJINIREA 
REFUGIAȚILOR 



Am fi vrut să le 
includem pe 
toate, dar ar fi 
fost de-a dreptul 
imposibil. Un 
asemenea val de 
mobilizare, ce te 
ia pe sus și te 
face părtaș la 
bine, nu ne-a 
fost dat 
vreodată să 
vedem atât de 
aproape de 
casele noastre. 

Fiecare voluntar, fiecare 
ONG, fiecare autoritate, 
fiecare OM... Toți pentru 
unul, unul pentru toți!

Dacă nu aveți încă o cauză 
pe care o susțineți, vă puteți 
implica în acțiunile 
umanitare ale asociațiilor 
mari, ce au o capacitate 
sporită de gestionare a 
donațiilor în bunuri datorită 
experienței și a numărului 
mare de voluntari.  



https://crucearosie.ro/
https://taras.g4d.ro/
https://help.unicef.org/ukraine2022?country=RO&language=ro
https://www.zidebine.ro/


Cloud
Hosting
flexibil, 
scalabil, 
securizat! 

sales@ducadu.com

031 080 7777 
330 808 1800 





C L A U D I UC L A U D I UC L A U D I U
C I O B A N UC I O B A N UC I O B A N U

Exact acum doi ani, în martie
2020, începea primul lockdown
din viața noastră. Trăisem multe
incertitudini până atunci, dar de
la pandemie chiar nu știam la ce
să ne așteptăm. Era ceva nou
pentru toți!

Am căutat soluții, ne-am adaptat
modul de a lucra, am creat
proiecte și business-uri noi... 
Ne-am unit forțele. Am răzbit!
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Îmi amintesc cum în martie 2021
"alergam" să ne programăm
pentru prima doză de vaccin.
Apoi am făcut-o și pe a doua și pe
a treia... Până în 2022, virusul și-a
mai pierdut din putere, iar asta
ne-a umplut de speranța revenirii
la viața de dinainte, cu afaceri
stabile și marje de creștere
măsurabile. 

Astăzi suntem din nou în șoc. Sub
șocul unui conflict armat
desfășurat la granițele țării
noastre! Suntem, din păcate,
martorii suferinței cumplite a
unui întreg popor... O provocare
uriașă cu un deznodământ ce nu
poate fi încă prevăzut. 

Vă propun însă, măcar pentru
câteva clipe, să ne gândim cum
putem aduce valoare adăugată
în contextul actual. Apoi să
acționăm!

Punct. Și de 
la capăt!



PRIMII PAȘI:
CUM, CINE ȘI DE CE

CLAUDIU CIOBANU



Vine o vreme, însă, când trebuie să
ne scuturăm și să ieșim din șoc. Azi
este cel mai bun moment să ne
gândim cum putem aduce valoare
adăugată acum și pe mai departe.
Trebuie să ne deblocăm și să turăm
motoarele, să construim și să
consolidăm, fiecare pe bucățica lui,
pentru a avea capacitatea de a ne
ajuta și a ajuta. Pot fi vecinii
ucraineni, dar la fel de bine pot fi
cauze umanitare globale, proiecte
de cercetare și dezvoltare, asociații
ce susțin medicina, știința,
educația.

Efectele conflictului armat aduc
vizibile consecințe economice,
sociale, umanitare. Plecând însă de
la o serie de atuuri și capacități pe
care le deținem, odată sfârșit
războiul, avem o șansă unică să
creștem, alături de toată această
regiune a Europei.

Nu vorbim aici despre politică,
există multe voci care o pot face
mai bine. Vă propun să pornim o
conversație despre acțiuni pe care
România le poate face global sau
la nivel de business personal. În
plus, identificăm și oportunități
pentru țara noastră pe care acest
conflict, odată terminat, le poate
aduce:

Produse alimentare locale 

Războiul are, fără discuție, efectele
lui. Tendința de creștere a
prețurilor la produsele alimentare
este unul dintre ele, care se va
manifesta în continuare, nu doar
în România, ci în întreaga lume, iar
în această parte a Europei cu atât
mai mult. Într-o situație precum
cea actuală ne dăm seama de ce
valoare adăugată putem să
aducem prin agricultură și prin
producția locală de produse
alimentare, în general, iar
prioritățile de până la acest
conflict se pot schimba radical.
Avem capacitatea să producem
mai mult și mai bine și să
inversăm raportul dintre export și
import de produse alimentare.

Avem o șansă să redevenim
Grânarul Europei și nu sunt vorbe
mari pentru că, se știe, producem
mult peste necesarul intern. În
plus, până la declanșarea
războiului, Ucraina și Rusia
exportau 25% din grâul mondial,
procent care va scădea dramatic
nu doar în acest an, ci și în anii
următori. 

E normal să resimțim șocul 
declanșării unui război 
chiar la granița țării. E 
normal să ne simțim 
amenințați și e foarte 
normal să fim empatici și să 
ajutăm persoanele fugite 
din calea războiului. 
Contribuim fiecare cum 
putem pentru a oferi un pic 
de alinare. Și o vom face în 
continuare, cât va fi nevoie, 
pentru că umanitatea 
trebuie să învingă!



După razboi, odată cu 
reconstrucția Ucrainei, vom avea 
posibilitatea să devenim unul 
dintre principalii furnizori de 
materiale de construcții și finisaje, 
instalații, home improvement și 
grădinărit. Și aici avem 
capacitatea să producem mai 
mult și mai bine. 

Astfel, zona de producție locală 
din această nișă poate fi sprijinită 
și prin extinderea distribuției 
către Ucraina și Republica 
Moldova, atât prin deschiderea 
unor filiale noi ale unor 
distribuitori DIY români, cât și prin 
intrarea unor retaileri cu capital 
100% românesc în cele două țări, 
iar aici dau doar două exemple de 
referință: Dedeman și Arabesque 
– MatHaus.

Vom reconstrui tot ceea ce 
a fost distrus foarte repede 
și la o calitate ridicată. Vom 
demara un proiect special 
dedicat fiecărui oraș 
afectat. Am făcut deja 
demersurile necesare în 
cadrul Guvernului. 

VOLODIMIR ZELENSKI
PREȘEDINTELE UCRAINEI

Producția locală de 
materiale de construcții 
și finisaje



Export

După începerea războiului, 
anumite lanțuri de aprovizionare 
au fost întrerupte odată cu 
distrugerea unor porturi, drumuri, 
căi ferate din Ucraina.

Aproape 600 de companii din 
România exportau către Ucraina, 
iar 1.350 de companii importau 
din țara vecină, înainte de război.
Din păcate, nu toate companiile 
din România au capacitatea să „se 
vândă” către exterior, să intre pe 
noi piețe, nu știu să-și facă o 
strategie în acest sens, nu 
participă la târguri de profil, nu 
sunt receptive și nu investesc pe 
partea aceasta. Însă acum avem o 
șansă istorică să ieșim mai mult la 
export cu produsele noastre și să 
satisfacem o mare parte din 
cerere.

O cerere ridicată de produse pe 
piețele externe înseamnă mai 
mult export, deci o producție mai 
mare și, mai departe, venituri mai 
mari în valută, profit mai mare și 
un Leu mai puternic. Iar până la 
urmă înseamnă prosperitate.

Tehnologie

Este cunoscut faptul că noi,
românii, suntem creatori de
tehnologie buni și foarte buni și
putem deveni un hub tehnologic
important în zonă și în Europa.
Tehnologia ne-a ajutat și ne ajută
să depășim o criză precum cea
sanitară, care nu este încă
încheiată. Tehnologia e
principala „armă” cu care putem
lupta pentru ca un astfel de
conflict armat să nu mai aibă loc.

România se află în top 3 țări care
au produs cele mai valoroase
startup-uri din Europa Centrală şi
de Est. Estonia, România și
Polonia au creat cele mai
valoroase startup-uri tech
începând cu anul 2000, deși
ecosistemul din România este
condus predominant de UiPath. 
Pe primul loc se află Estonia, cu o
valoare cumulată de 32 de
miliarde de euro, urmată de ţara
noastră, cu 27 de miliarde de
euro (UiPath, eMAG şi
Bitdefender fiind top 3 companii)
şi de Polonia (25 miliarde de
euro).

UiPath este cea mai cunoscută
şi valoroasă companie
românească (25 miliarde de
euro). La nivel local, alături de
București și de Cluj, orasul Iași a
devenit un important hub
tehnologic în care gigantul
american Amazon și-a instalat
birouri și este în topul
comunităților cu cea mai rapidă
dezvoltare. 

600 
de companii din România 
exportau către Ucraina în 

februarie 2022.

Export Tehnologie

https://stirileprotv.ro/video/fmi-razboiul-din-ucraina-va-afecta-semnificativ-economia-mondiala/62246340/


Piața de IT din România este 
într-o continuă dezvoltare și 
inovație, contribuind cu 6% la 
PIB-ul țării.

În 2019, piața IT locală a 
depășit pragul de 5 miliarde 
de euro (de 5 ori mai mare 
decât valoarea din 2003 și 
dublu față de valoarea din 
2013), cu o rată anuală de 
creștere de 14,3%, iar în 
prezent contribuie cu 6% la 
PIB-ul țării (comparativ cu 
anul 2003, când reprezenta 
doar 0,05% din acesta), 
potrivit studiului facut de 
Brainspotting & Codecool 
„SCALING UP, How can 
Romania become the 
strongest technology hub in 
Europe”.

Sectorul IT din România 
contribuie cu 6% la 
Produsul Intern Brut al 
țării.

România este a șasea țară din 
lume în ceea ce privește 
numărul de specialisti IT 
acreditați pe cap de locuitor, 
înaintea Marii Britanii, 
Germaniei și a Canadei, 
datorită sistemului 
educațional care favorizează 
abilitățile multilingvistice și 
tehnice. 

98% dintre cei aproape 
120.000 de profesionisti IT din 
România vorbesc la un nivel 
bun limba engleză.



Energia verde

Odată cu anunțata strategie de 
creștere a focusului pe surse 
energetice alternative și de a nu 
mai depinde foarte mult de 
importul din alte țări, avem șansa 
de a accelera acest proces, ce 
implică și soluții verzi, sustenabile. 

Potrivit datelor publicate 
de ANRE la începutul lunii 
martie 2022, 35,8% din 
energia electrică produsă 
în România provine de la 
hidrocentrale, 16,7% din 
centralele pe bază de 
cărbune, 16,3% de la 
turbinele eoliene, 
majoritatea situate în 
Dobrogea, 15,4% din 
hidrocarburi, 7,6% de la 
centrala nucleară de la 
Cernavodă, 7,5% din 
panourile fotovoltaice, iar 
restul de 0,7% din biomasă 
și alte tipuri de energii.

Datele mai arată că există potențial 
serios de creștere pe energiile verzi: 
solar, eolian și hidro.

Pe de altă parte, nu trebuie să 
așteptăm ca aceste lucruri să vină 
doar din partea statului, fiecare 
dintre noi poate contribui prin 
trecerea de la sursele obișnuite de 
energie către energiile verzi:

panouri fotovoltaice, panouri
solare, mici eoliene, pompe de
căldură, soluții ecologice de izolare
termică, iluminat cu leduri, alte
soluții smart home.

Hub logistic

Odată terminat acest conflict,
avem șansa să devenim un
important hub logistic pentru
întreaga regiune, chiar dacă acum
suntem în urmă cu infrastructura
rutieră și feroviară. Totodată, avem
potențialul de a deveni un
important centru maritim la Marea
Neagră după reașezarea unor rute
și a unor relații comerciale noi.

Așadar, situația actuală este foarte
tensionată și încărcată emoțional,
dar putem încerca să găsim soluții
constructive, având la bază
sentimente de empatie și
optimism. 

Ne simțim depășiți pentru că nu
suntem în control în legătură cu
desfășurarea macro a conflictului,
este firesc. Dar avem control în
legătură cu modul în care putem
acționa individual, în cercul nostru
de prieteni, în familia noastră, la job
și în business-ul nostru, pentru că,
la final, fiecare schimbare mică
întreprinsă va conta într-un context
extins.

Tu ce soluții
constructive ai găsit?

Energie verde

Hub logistic



SE POATE!
JOBS4UKRAINE

CLAUDIU CIOBANU



Startup-ul românesc de tehnologie Jobful și 
acceleratorul de inovație InnovX-BCR au 
lansat  www.jobs4ukr.com, o platformă 
globală de joburi pentru refugiații din 
Ucraina. Online din data de 4 martie 2022, 
platforma de recrutare a fost creată în doar 
4 zile și are la bază funcționalitățile 
platformei Jobful.

Până acum, companiile înregistrate
sunt din România, UK, Polonia,
Germania și chiar din Ucraina și
oferă candidaților job-uri remote.
Angajatorii care doresc să se
înregistreze și să listeze joburi
disponibile o pot face aici:
ww.jobs4ukr.com/employers

Câți oameni 
au aplicat deja?

Până la data de 10 martie 2022, 
628 de candidați din Ucraina erau
deja înregistrați, iar platforma de
recrutare a atins borna de 100 de
procese pornite (aplicații/ invitații). 

Platforma Jobs for Ukraine a fost
dezvoltată de start-up-ul de
tehnologie Jobful, împreună cu
acceleratorul de inovație InnovX-
BCR, cu sprijinul partenerilor de
tehnologie Druid AI, Microsoft 
și EY România.

Platforma Jobs For Ukraine, a cărei
accesare este gratuită atât pentru
angajatori, cât și pentru candidați,
este disponibilă în limba engleză,
dar și în limba ucraineană, iar
pentru angajatorii din țara noastră,
platforma este disponibilă și în
limba română.

Număr de companii
înregistrate în platformă

594 de companii ce oferă job-uri 
s-au înregistrat deja în prima
săptămână de după lansare, iar
numărul acestora crește, în medie,
cu 80 de companii/zi.

Ce domenii 
sunt acoperite?

Companiile care oferă joburi
pentru refugiați sunt din domenii
foarte diverse: IT, logistică,
sanătate, finanțe & bănci, HoReCa,
eCommerce și retail, agricultură,
servicii etc.

https://jobs4ukr.com/
https://jobs4ukr.com/employers


5 PLATFORME 
DE E-LEARNING 

ȘI CURSURI 
ONLINE 

CLAUDIU CIOBANU



Coursera 
www.coursera.org

Coursera oferă programe de la 
peste 100 de universități și 
organizații din întreaga lume. 
Puteți urma cursuri pe tematici 
diferite, precum afaceri sau 
medicină, iar odată finalizat cursul, 
primiți și un certificat de absolvire. 

Cursurile durează, în medie, 
aproximativ 4 - 6 săptămâni. 
Trebuie să fii autentificat pentru a 
vedea informații despre prețuri 
pentru diferitele module. 

Principale cursuri se desfășoară pe 
bază de abonament și costă între 
29 - 99 dolari/lună.  

Specializările sunt 
pentru stăpânirea 
anumitor abilități de 
carieră și costă între 
39 - 79 dolari/lună. 

Dacă sunteți în căutarea unor 
cursuri mai avansate, puteți chiar 
să participați la astfel de programe 
cu diplome online recunoscute de 
universități internaționale. Acestea 
durează între 1 - 3 ani și costă între 
15.000 și 25.000 de dolari.

Platformele de cursuri 
online reprezintă un 
sistem de management 
al învățării ce oferă 
utilizatorilor acces la 
diferite cursuri digitale. 
Ele au ca scop, de multe 
ori, recalificarea în 
anumite domenii pentru 
un extra-venit, un job 
part-time sau chiar 
pentru schimbarea unui 
job full time. Un 
instrument accesibil și 
important în condițiile în 
care pandemia ne-a 
învățat că diversificarea 
portofoliului de 
aptitudini și abilități ne 
poate salva. La propriu.

Cum funcționează o astfel de 
platformă? 

Pe scurt: cursanții urmează 
cursurile online, iau calificative/ 
note, fac exerciții, primesc teme și 
susțin examene pentru a-și testa 
cunoștințele și a primi certificate 
pentru competențele dobândite. 

În plus, pentru cei care predau, 
aceste platforme de cursuri oferă 
tot ce au nevoie pentru a crea sau a 
vinde cursuri online, fără a avea 
cunoștințe de programare și fără a 
fi nevoie să integreze cursul cu 
terțe programe. 

https://www.coursera.org/


Skillshare
www.skillshare.com 

Cu aproximativ 12 milioane de 
studenți, Skillshare este o altă 
platformă excelentă pentru 
creatorii de cursuri (pentru a 
crea și a vinde conținutul 
acestora), dar și pentru a accesa 
informații. Skillshare este axată 
pe educație creativă, cu 
subiecte de curs precum filmul 
și istoria artei.

Platforma te invită să explorezi 
noi abilități, să-ți dezvolți 
pasiunile și să te lași inspirat.

Instructorii își creează propriul 
conținut online, care se poate 
viziona prin intermediul site- 
ului web sau al aplicației. 
Studenții pot accesa conținutul 
platformei gratuit.

Pentru cei ce-și doresc 
aprofundarea unor cunoștințe, 
se poate opta și pentru 
participarea la cursuri în grupe 
mici, timp de patru săptămâni, 
ce oferă acces la conținut 
exclusiv de la profesori experți, 
întrebări și răspunsuri live și
feedback personalizat cu privire 
la proiectele realizate.

Udemy
www.udemy.com

Udemy este una dintre cele mai 
variate și apreciate platforme de 
cursuri online, cu peste 24 de 
milioane de studenți, 35.000 de 
instructori și peste 80.000 de 
cursuri.

Platforma de cursuri Udemy oferă 
o varietate de tematici - de la 
hobby până la reorientare 
profesională și aprofundarea 
cunoștințelor. 

Astfel, pe Udemy veți găsi atât 
cursuri de development - Python,
Java Script, C++, Web Design, Data 
Analysis, cât și pe zona de business 
- de la Criptocurrency, Trading, 
Investiții, Piețe Financiare și multe 
altele. De asemenea, o categorie 
importantă de cursuri este axată 
pe zona de dezvoltare personală - 
aici găsim cursuri de Leadership, 
Management și de Comunicare, de 
Managementul Timpului, 
Inteligență Emoțională sau de 
Mindfulness. 

Dacă ești pasionat de web design, 
îți poți extinde și certifica 
cunoștințele cu ajutorul celor peste 
20 de cursuri de profil, dar dacă 
vrei doar să te relaxezi, ai la 
dispoziție zeci de cursuri pe zona 
de lifestyle, cum ar fi fotografie, șah 
sau pictură.

https://www.skillshare.com/
https://www.udemy.com/


Teachable
www.teachable.com

Teachable este o altă platformă 
de cursuri online ce oferă 
cursuri video fără un orar fix, pe 
teme de la web development 
până la gătit. Aceasta se
adresează mai ales celor care au 
know-how, experiență într-un 
anumit domeniu și care vor să o 
împărtășească cu alții. Astfel, 
poate oferi o sursă de venit 
pasiv, importantă în aceste 
vremuri. 

Cel mai mare avantaj pe care îl 
oferă platforma de e-learning 
este că instructorii pot crea 
cursuri cu material propriu, iar 
apoi le pot vinde ca și cursuri 
online premium. 

Puteți alege să utilizați planul 
lor cu 1 USD + 0,10 USD pentru 
toate tranzacțiile sau să 
selectați unul dintre cele trei 
planuri,  ce variază la doar 29 
USD/lună, la 299 USD/lună.

Cel mai popular plan al 
Teachable este Planul Pro, în 
valoare la 99 USD/lună. 
Depinde doar de câte aveți de 
împărtășit.

WizIQ
www.wiziq.com

Software-ul de predare online al 
WizIQ este unul dintre 
instrumentele de bază pentru cei 
care doresc să ofere seminarii web 
live sau seminarii la cerere. 
Platforma conține suficiente 
caracteristici, cum ar fi diapozitive, 
instrumente de partajare desktop, 
audio, video etc., fiind adesea 
folosită de creatorii de conținut din 
medii academice. 

WizIQ oferă profesorilor și 
educatorilor o modalitate 
ușoară de a configura săli 
de clasă virtuale pentru 
cursuri online interactive.

Este ușor să creați cursuri și să le 
publicați pe WizIQ, mai ales pentru 
că oferă o serie de plug-in-uri și 
software-uri populare de 
management al învățării, cum ar fi 
Moodle sau Sakai.

Până în prezent, peste 400.000 de 
instructori au folosit WizIQ pentru 
a preda cursuri virtuale celor peste 
4 milioane de studenți înregistrați 
în peste 200 de țări.

https://teachable.com/
https://teachable.com/
https://www.wiziq.com/


OpticNet furnizează
soluții naționale și
internaționale de
transport de date,
acces internet,
telefonie, hosting,
servicii cloud,
aplicații si colocare în
centrele de date
proprii, din București
și Ploiești.

 support@opticnet.ro

Național:
0310.807.000
Ploiești: 0344.080.000

mailto:support@opticnet.ro


Pe Pământ 
pășim cu 
gentilețe!
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