
COSTURI ÎN CALCULUL R.O.T.I.



CALCUL RETURN ON INVESTMENT (ROI)

ROI % =                                            x 100
BENEFICIU*

INVESTIȚIE

* BENEFICIU = VENITURI – INVESTIȚIE



CALCUL RETURN ON TIME INVESTED (ROTI)

ROTI % =                                            x 100
TIMP CÂȘTIGAT*

TIMP INVESTIT

* TIMP CÂȘTIGAT = TIMP TOTAL – TIMP INVESTIT



EXEMPLU CALCUL ROTI

5 min/zi : durata unei sarcini pe care o execuți 
pesonal
250 zile : numărul de zile lucrătoare într-un an
1250 min = 5 * 250 : TIMP TOTAL alocat sarcinii 
într-un an

Aplică factorul 30X : durata instruirii cuiva în 
privința executării aceleiași sarcini
150 min = 5 * 30 : TIMP INVESTIT



EXEMPLU CALCUL ROTI

ROTI % =                              x 100 = 733%
1100

150

* TIMP CÂȘTIGAT = TIMP TOTAL – TIMP INVESTIT = 1250 – 150 = 1100



COSTURI ASOCIATE CU ROTI

1. Costul efectiv : 5 min / zi
2. Costul de oportunitate : 5 min/zi * 250 zile/an = 1250 

min / an
3. Costul ascuns : Costul de oportunitate – Timpul 

investit = 1250 – 150 = 1100 min (în primul an; în anii 
următori, Costul ascuns este 1250 min)

4. Costul schimbării : reprezintă aproximativ 28%  din 
totalul orelor de muncă și are 2 componente
a. Costul schimbării intermitente între sarcinii cauzat 

de deficitul de FOCUS (întreruperi, distragerea 
atenției, multitasking, timp de revenire în flux etc.)

b. Costul schimbării inutile cauzat de refacerea 
sarcinii 



COSTURI ASOCIATE CU ROTI

5. Costul conflictului interpersonal : cauzat de 
comunicarea defectuoasă dintre colegi, parteneri, 
manageri și angajați etc.)

6. Costul indeciziei / procrastinării: cauzat de amânarea 
luării unei decizii (adesea este mai mare decât costul 
schimbării generate de luarea unei decizii mai puțin 
bune)

7. Costul de timing : generat de efectuarea unei sarcini 
la momentul nepotrivit, când energia ta nu este la 
nivelul necesar, iar completarea sarcinii durează mai 
mult – obs: acest cost generează costuri suplimentare 
(schimbare, conflict interpersonal, de oportunitate, 
ascuns)



VALOAREA ÎN BANI A TIMPULUI (VBT)

Participarea la orice activitate (productivă sau 
neproductivă) consumă o cantitate de timp, care poate fi 
exprimată în bani. 
Venitul se împarte la numărul de ore PRODUCTIVE, 
necesare obținerii venitului. ATENȚIE, nu la numărul de 
ore în care ești „ocupat”! Exemplu: 
• Venit lunar: 1000€
• Număr de zile de lucru/lună: 20
• Număr ore „ocupate”: 160h/lună (8h/zi)
• Număr ore productive: 100h/lună (5h/zi)
VBT = 10€/h (venit lunar / ore productive = 1000€/100h )
În cele 60h rămase, nu produci, ele reprezintă un cost de 
oportunitate în valoare de 600€/lună. 



VALOAREA ÎN BANI A TIMPULUI (VBT)

Toate costurile prezentate în paginile anterioare, pot fi 
exprimate în bani, pornind de la VBT.
Pentru a avea o imagine exactă a costurilor, este necesar 
să măsori cât timp consumi cu fiecare activitate și să 
identifici care este productivă și care este doar un cost.
Observație: activitățile de regenerare a energiei sunt 
investiții.

Când îți organizezi corect timpul, poți transforma costurile 
în investiții care produc timp și bani, după modelul 
dobânzilor și dobânzilor cumulate.



Singura diferență
dintre oamenii performanți și cei 
mediocri, dintre o persoană bogată și 
una săracă (în timp și bani) este 
modul în care își folosesc timpul.


