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Abstract. The paper focuses on the very important atopic of organizational transition and change
resistance. It is divided in four parts. The first part deals with transition inevitability and its content in the
change process. The second part of the paper refers to the change resistance. After a short presentation
of a recent approach of this topic, elaborated by Rick Maurer, the authors present their point of view,
identifying 14 main causes refering to the main factors involved in the organizational transition. In the
third part, authors have formulated a set of key elements which should be taken into consideration in
order to achieve a rapid and succesful organizational changes. These key elements are valable for any
type of organization – entreprise, institution, locality, region, country a.s.a. The last part of the study
deals with conflicts approach, which appear almost always during organizational transition. The con-
flicts are separated in three categories and for whom are presented the methodes recommended in order
to solve them with good results.

Key words: organisation transition; change resistance; transition phases; stakeholder; resistance change
sources; change need; organisational conflict; change leader; change sustenability.

�

Introducere: Trecerea la economia bazatã pe cunoºtinþe,
integrarea României în Uniunea Europeanã, construirea
unei economii de piaþã moderne, compatibilã pe deplin
cu economiile þãrilor dezvoltate, induc numeroase ºi
profunde schimbãri în economia României. La toate
nivelurile activitãþii economice – macro, mezo ºi micro –,
sunt inevitabile procesele de tranziþie organizaþionalã prin
care se opereazã aceste schimbãri. Practica naþionalã ºi
internaþionalã, ca ºi literatura de specialitate, demonstreazã
cã procesele de tranziþie organizaþionalã, însoþite
întotdeauna de rezistenþa la schimbãri, sunt deosebit de
complexe ºi dificile. În prezentul studiu efectuãm o
analizã a proceselor de tranziþie organizaþionalã ºi a
rezistenþei la schimbãri, conþinând în final un ansamblu de
elemente-cheie, a cãror cunoaºtere ºi luare în considerare
este deosebit de utilã tuturor organizaþiilor în care se
iniþiazã schimbãri semnificative. Analizele pornesc de la

abordãri majore pe plan mondial, la care autorii aduc
completãri, nuanþãri ºi dezvoltãri utile, atât din punct de
vedere teoretico-ºtiinþific, cât ºi metodologico-aplicativ.

1. Inevitabilitatea ºi conþinutul tranziþiei
           în procesele schimbãrii

Oricãrei schimbãri organizaþionale îi este asociatã o
perioadã de tranziþie care-i condiþioneazã rezultatele,
eficacitatea ºi eficienþa. Pentru a înþelege aceastã relaþie de
esenþã, apelãm la specialiºtii americani William Bridges ºi
Sussan Mitchel.

În opinia lor, schimbarea organizaþionalã este un proces
extern, vizibil, care ia forma unor noi politici, structuri,
practici manageriale etc. Tranziþia, în schimb, este un proces
intern, ce constã în reorientarea psihologicã pe care trebuie
sã o parcurgã oamenii, componenþii organizaþiei înainte ca
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schimbarea sã devinã funcþionalã ºi sã producã rezultatele.
Marea dificultate rezidã în faptul cã tranziþia nu se produce
de la sine, nu are loc pentru cã pur ºi simplu se efectueazã
schimbãri, aºa cum cred numeroºi manageri. Spre exemplu,
faptul cã într-o firmã se cumpãrã ºi instaleazã calculatoare
pe birourile fiecãrui salariat nu înseamnã cã aceºtia vor începe
imediat ºi integral sã rezolve problemele curente folosind
bazele de date integrate în sistem, aºa cum prevede proiectul
schimbãrii prin care se introduc calculatoare. Tranziþia,
aceastã reorientare psihologicã, necesitã o perioadã mai
mare, întrucât ea are o dinamicã mai lentã, comparativ cu
schimbarea propriu-zisã. În cadrul tranziþiei se pot delimita
– aºa cum se aratã ºi în figura 1 – trei faze majore.

neutrã nu constituie o pierdere de timp. Ea reprezintã
perioada în care se dezvoltã creativitatea, se contureazã noile
modalitãþi de acþiune, în care oamenii gãsesc energia necesarã
pentru schimbare ºi în care se produce de fapt transformarea
internã a fiecãrei persoane. Ca sã se înþeleagã mai uºor
conþinutul acestei perioade, Bridges ºi Mitchell au fãcut
paralela cu perioada, relativ bine cunoscutã din Biblie, de
20 de ani a rãtãcirii evreilor în deºert, atunci când au fugit
din Egipt. În aceastã perioadã Moise a formulat cele 10
porunci, ºi nu când au ajuns pe pãmântul fãgãduinþei; în
aceastã perioadã evreii s-au transformat din sclavi în oameni
liberi ºi puternici, cu un alt mod de a gândi, decide, acþiona
ºi comporta(1). Pe parcursul perioadei neutre, liderii, managerii
este necesar sã acþioneze pentru a ajuta salariaþii sã se
transforme, sã gândeascã ºi sã simtã altfel, sã gãseascã
creativitatea ºi energia necesare pentru a trece la noi moduri
de lucru, pentru a se schimba efectiv. Altminteri apare riscul,
deja menþionat, ca o mare parte dintre salariaþi sã iasã din
zona neutrã prin revenirea la ceea ce a fost.

Faza 3. Miºcarea înainte
În cadrul sãu se produce trecerea la practicarea efectivã

a noilor moduri de acþiune, reprezentând faza finalã a
tranziþiei oamenilor în procesele schimbãrii. În aceastã fazã
devin operaþionale ºi eficace schimbãrile preconizate.
Realizarea „miºcãrii înainte” a salariaþilor continuã sã fie
un proces dificil, care este condiþionat atât de strãduinþa
fiecãrei persoane, valorificând recomandãrile din perioada
neutrã, cât ºi de intervenþia permanentã ºi calificatã a
managerilor, a liderilor schimbãrii. De reþinut cã nu toþi
salariaþii reuºesc sã facã aceastã miºcare înainte. Unii se
sperie, alþii îºi vãd interesele periclitate, câþiva nu au forþa
internã necesarã practicãrii noilor schimbãri etc. Atunci când
managerii ºi consultanþii au condus bine precedentele faze,
se diminueazã substanþial numãrul ºi procentul persoanelor
ce nu fac miºcarea înainte ºi care nu operaþionalizeazã efectiv
schimbãrile preconizate. Problema majorã care trebuie
depãºitã pe parcursul celor trei faze ale tranziþiei este
rezistenþa la schimbare, cãreia specialiºtii îi acordã o atenþie
deosebitã, generatã de necesitãþile practicii sociale.

2. Rezistenþa la schimbare

Din cele prezentate în paragraful precedent rezultã cã
rezistenþa la schimbare din partea personalului organizaþiei
ºi a altor stakeholderi este tot atât de inevitabilã ca ºi tranziþia
însãºi. Pentru a putea depãºi rezistenþa la schimbare este necesar
sã dãm rãspuns la cel puþin douã întrebãri: care sunt cauzele
rezistenþei la schimbãri ºi cum putem sã acþionãm asupra acestor
cauze pentru a le elimina sau diminua substanþial?

Înainte de a încerca sã rãspundem la aceste întrebãri,
considerãm util sã prezentãm opinia lui Rick Maurer,
autorul lucrãrii „Beyound the Wall of Resistance”. Potrivit
acesteia, la baza rezistenþei se aflã douã seturi de elemente
ce reprezintã douã niveluri distincte:

Figura 1. Fazele tranziþiei organizaþionale

Faza 1. Despãrþirea de vechiul sistem sau – cum au
formulat-o specialiºtii americani – „spunerea adio”

În aceastã fazã trebuie sã se producã douã procese majore:
� oamenii trebuie sã renunþe, sã pãrãseascã, sã

abandoneze precedentele modalitãþi de rezolvare a
problemelor, în cadrul domeniilor lor de activitate

� oamenii trebuie sã renunþe ei înºiºi, în mod indi-
vidual, la modul cum lucrau înainte.

Ambele procese sunt deosebit de dificile, ultimul fiind
ºi cel mai dureros. Salariatul trebuie sã pãrãseascã
modalitãþile precedente de a decide ºi acþiona, care i-au
adus succese, care l-au fãcut sã ajungã la poziþia ºi situaþia
actualã. I se cere sã renunþe la experienþa anterioarã, la
modul în care percepea ºi „simþea anumite lucruri, într-un
fel la propria identitate ºi chiar la o anumitã realitate”.

Faza 2. Intrarea în zona neutrã
Dupã renunþare, dupã abandonarea modalitãþilor de

decizie ºi acþiune precedente, oamenii se aflã în situaþia de
a nu fi capabili sã înceapã sã lucreze într-o manierã nouã.
Ei sunt într-o aºa-numitã zonã sau perioadã neutrã a
tranziþiei, deosebit de dificilã. În aceastã perioadã oamenii
sunt cuprinºi de incertitudine ºi de confuzie, care le solicitã
cea mai mare parte a energiei ºi atenþiei de care dispun.
Perioada neutrã este amplã ºi deosebit de dificilã în schimbãrile
majore – cum ar fi fuziunea a douã organizaþii sau preluarea
unei firme de cãtre o alta – „în care noile reguli” necesitã o
perioadã mai îndelungatã pânã sunt precizate, iar conþinutul
lor este sensibil diferit de cel precedent, înþelegerea, asimilarea
ºi operaþionalizarea lor fiind mai complexe.

Zona neutrã este neconfortabilã, neplãcutã ºi, ca urmare,
oamenii cautã sã iasã din ea. Unii încearcã sã accelereze
trecerea la noua stare – din pãcate aceºtia reprezintã, de
regulã, o minoritate, în timp ce ceilalþi, majoritatea, au
tendinþa de a reveni la ceea ce au fãcut înainte, la situaþia
din perioada precedentã. Cu tot inconfortul sãu, perioada
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� nivelul 1, de naturã informaþional-logicã, vizibil,
pe care oamenii nu-l ascund, relativ mai uºor de
perceput ºi contracarat;

� nivelul 2, de naturã personalã ºi afectivã, pe care
adesea oamenii nu-l etaleazã, care trebuie
descoperit, evaluat ºi abordat cu mijloace specifice.

O abordare analiticã, bazatã pe consultarea a numeroase
lucrãri de specialitate, a permis identificarea celor mai
frecvente surse ale rezistenþei la schimbare, care se referã
atât la persoanele implicate în mod nemijlocit în schimbare,
cât ºi la contextul schimbãrii. În figura 2 prezentãm
principalele surse ale rezistenþei la schimbare.

Fãrã sã insistãm în mod deosebit, în continuare
explicitãm succint în ce constã fiecare sursã potenþialã de
rezistenþã la schimbare:

� Comoditatea personalã este un factor ce se întâlneºte
într-o anumitã proporþie la fiecare persoanã. La nivelul
fiecãruia dintre noi se manifestã cu o anumitã intensitate
tendinþa de a economisi forþele de care dispunem, de a nu
le folosi întotdeauna pentru a face ceva nou, mulþumindu-
ne cu ceea ce avem, cu situaþiile actuale, chiar dacã nu sunt
cele mai bune sau favorabile pentru noi. Expresia consacratã
a acestei situaþii este „merge ºi aºa”.
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� Obiceiurile individuale. În decursul timpului, fiecare
persoanã ºi-a format anumite obiceiuri, rezultate din
specificul personalitãþii sale ºi din condiþiile contextului
implicat. Existã tendinþa de a nu renunþa la obiceiurile
noastre, iar schimbãrile organizaþionale în care suntem
implicaþi afecteazã întotdeauna unele dintre obiceiurile
noastre.

� Teama de necunoscut. Indiferent cât de puternicã
psihologic este o persoanã, câtã încredere are în sine ºi în
cei din jurul sãu, în schimbare ºi în promotorii sãi,
întotdeauna apare ºi un sentiment de neliniºte, de teamã.
Cu cât acesta este mai puternic, cu atât rezistenþa la
schimbare este mai intensã.

� Propriile interese economice. Uneori schimbãrile
preconizate pot determina o diminuare a satisfacerii
intereselor noastre economice în cadrul organizaþiei –

Figura 2. Principalele surse ale rezistenþei personalului la schimbare

salariu, prime, bonusuri, accesul la maºini, spaþii de proto-
col etc. Asemenea situaþii reprezintã puternice motivaþii
pentru ca persoanele în cauzã sã se opunã, sã „reziste”
schimbãrilor.

� Absenþa încrederii în schimbare ºi/sau în cei care o
promoveazã. Întotdeauna când o persoanã implicatã în
procesul de schimbare nu are încredere în cei ce o
promoveazã sau nu crede în reuºita sa, aceasta va manifesta,
conºtient sau inconºtient, o anumitã rezistenþã. O bunã
pregãtire a schimbãrii ºi promovarea sa de persoane cu
prestigiu ºi care posedã capacitatea de a schimba contribuie
la eliminarea acestui inhibator al schimbãrii.

� Riscurile implicate în schimbare. Atunci când o
persoanã asociazã schimbãrii preconizate ºi anumite riscuri
personale, de grup sau organizaþionale, chiar dacã are
încredere în promotorii sãi ºi în rezultatul final, persoana
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va manifesta o anumitã reþinere sau chiar opoziþie în a se
implica în schimbare.

� Pierderea puterii ºi/sau reducerea prestigiului per-
sonal. O astfel de motivaþie pentru a rezista schimbãrii se
manifestã îndeosebi la manageri ºi specialiºti, persoane la
care puterea formalã sau informalã ºi prestigiul sunt
componente intrinseci ale muncii lor. În mod firesc, când
vãd cã schimbarea avutã în vedere le va diminua puterea ºi
prestigiul lor, aceºtia vor fi tentaþi sã blocheze schimbarea
respectivã.

� Incapacitatea de a realiza noile sarcini. Schimbãrile
organizaþionale determinã întotdeauna schimbãri, în
diferite proporþii, în sarcinile salariaþilor ºi modul de
realizare. În situaþiile în care salariaþii nu posedã
cunoºtinþele necesare pentru a le putea realiza, este foarte
probabil ca sã caute sã evite respectivele schimbãri sau sã
le reducã cât mai mult.

� Perturbarea sistemului relaþional al persoanei în
cadrul organizaþiei. Fiecare salariat este integrat într-un
microsistem social în cadrul organizaþiei, fiind în anumite
raporturi de muncã ºi personale cu alte persoane. Atunci
când salariatul este satisfãcut de aceasta, iar schimbarea va
afecta acest context relaþional ºi poziþia sa în cadrul sãu, el
va tinde sã nu se implice ºi sã nu favorizeze schimbarea
respectivã.

� Percepþii diferite asupra schimbãrii. Prezentarea de
cãtre manageri a schimbãrii ce urmeazã a se realiza nu este
perceputã întotdeauna în maniera preconizatã de cãtre ei.
La salariaþii la care apar percepþii diferite asupra
obiectivelor, conþinutului, implicaþiilor ºi efectelor
schimbãrii, este probabil sã nu se genereze aceeaºi
motivaþie în favoarea schimbãrii, uneori sã aparã chiar
motivaþii antischimbare, generatoare de pasivitate sau chiar
rezistenþã la implementarea lor.

� Personalitate conservatoare, obstrucþionistã. O
proporþie a populaþiei, în orice þarã, se caracterizeazã nativ
prin tendinþe de a evita noul, de a-l bloca, cantonându-se
excesiv în trecut ºi prezent. Capacitatea de a-ºi asuma
riscuri, toleranþa la ambiguitatea inerentã inovãrii,
rezistenþa la stres sunt reduse. Salariaþii care fac parte din
aceastã categorie – ºi aceºtia nu sunt puþini – vor tinde
întotdeauna sã blocheze schimbãrile sau cel puþin sã nu se
implice în operaþionalizarea lor. Acestora trebuie sã li se
aplice un tratament special, mai ales în cazul schimbãrilor
strategice, de mare anvergurã.

� Insuficienþa forþelor schimbãrii. Aºa cum am arãtat,
în orice organizaþie existã forþe care se opun schimbãrii,
generate de factorii precedenþi. Contracararea lor la nivel
organizaþional se face prin generarea ºi încurajarea de forþe
ce promoveazã schimbarea, superioare primelor. Dacã nu
se realizeazã aceastã superioritate, perceputã de salariaþi ºi
de ceilalþi stakeholderi, rezistenþa acestora la schimbare
va fi mai intensã.

�  Absenþa unui lider, a unui catalizator eficace al
schimbãrii. Multiplele surse interne, intrinseci, ale rezistenþei

la schimbare, pe care le-am enumerat, pot fi eliminate ºi/sau
substanþial diminuate când asupra persoanelor respective îºi
manifestã impactul un lider puternic, influent, promotor
consecvent al înnoirilor. Ori de câte ori un asemenea lider nu
existã, salariaþii vor manifesta insuficientã receptivitate,
pasivitate ºi chiar rezistenþa la schimbãrile preconizate. Liderul
reprezintã o forþã determinantã pentru succesul schimbãrii.

� Cultura organizaþiei implicate. Deºi este un factor
extern în raport cu persoanele implicate în schimbare,
cultura organizaþionalã le influenþeazã puternic atitudinea
faþã de schimbare. Firmele care posedã culturi
organizaþionale centrate pe inovare, pe efort, spirit de
echipã, obþinere de performanþe vor induce la salariaþi o
atitudine favorabilã schimbãrii, contribuind semnificativ
la diminuarea rezistenþei explicite ºi implicite la schimbãri.
Fireºte, factorii prezentaþi nu sunt exhaustivi, ci doar o
selecþie a celor mai intenºi ºi mai frecvenþi, întâlniþi în
firme, în general, inclusiv în cele din România.

3. Elementele-cheie ale tranziþiei organizaþionale
           ºi efectuãrii de schimbãri eficace

În continuare, pe baza analizelor efectuate, formulãm
un set de elemente-cheie ce trebuie avute în vedere în
tranziþia organizaþionalã, în efectuarea schimbãrilor, pentru
a obþine maximum de performanþã.

� Înþelegerea sistemului supus schimbãrii ºi a nevoii
de schimbare

 Deºi poate sã parã paradoxal, foarte multe persoane,
inclusiv manageri, nu înþeleg suficient organizaþia, sistemul
în care lucreazã. Se manifestã aºa cum aratã specialistul
Berry Oshrey „orbirea faþã de sistemele în care ne aflãm,
ceea ce ne determinã sã fim la mâna lor”. Într-o analizã
aprofundatã asupra acestor aspecte, nord-americanca Sue
Patersen identificã la nivelul organizaþiei patru tipuri de
orbire: spaþialã, temporalã, relaþionalã ºi de proces. Trebuie
evitatã frecventa greºealã ce se manifestã la nivel indi-
vidual ºi de grup, ce constã în a crede cã „lumea ta” este
lumea realã. Este esenþial sã învãþãm sã examinãm
organizaþia în care suntem ºi sã-i înþelegem punctele slabe
ºi punctele forte. În acest context trebuie identificatã cât
mai exact nevoia de schimbare, având în vedere atât
propriul sistem, cât ºi mediul din care face parte.

� Focalizarea asupra activitãþilor ce compun lanþul
valorii firmei

În cadrul unei organizaþii, îndeosebi de dimensiuni mari,
se deruleazã numeroase ºi complexe activitãþi. Schimbarea
strategiei este necesar sã fie cantonatã în activitãþile ce
alcãtuiesc lanþul valorii, adicã asupra celor ce contribuie
nemijlocit la crearea de valoare adãugatã, la susþinerea
avantajului competitiv al firmei. Celelalte, în mãsura în care
este posibil, se recomandã sã fie externalizate.

� Acutizarea nevoii de schimbare
Pentru a construi un fundament uman solid pentru

schimbare, este necesar ca necesitãþile de schimbare
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identificate sã fie amplificate ºi actualizate. Dificultãþile
majore manifestate în aceastã perioadã au un suport esenþial
în aceastã privinþã. Aceasta contribuie la conºtientizarea
lor de majoritatea persoanelor implicate, ceea ce reprezintã
punctul de pornire uman în demararea schimbãrii. Credinþa
cã schimbarea este necesarã, la nivelul persoanelor impli-
cate, nu poate fi înlocuitã de niciun element.

� Identificarea forþelor care sprijinã ºi a forþelor care
se opun schimbãrii

Întotdeauna, în orice organizaþie ºi în orice zonã a sa, se
manifestã concomitent atât forþe favorizante schimbãrii, cât
ºi forþe care se opun schimbãrii. Ambelor categorii trebuie
sã li se acorde o mare atenþie, sub aspectul identificãrii ºi
evaluãrii capacitãþii lor de impact. Aceste forþe sunt, în
primul rând, de naturã umanã (persoane, grupuri), dar ºi
economicã (fonduri, venituri, costuri), organizaþionalã
(structuri, mecanisme ºi reguli de funcþionare) etc.

� Crearea viziunii asupra schimbãrii
Primul element prospectiv al schimbãrii îl reprezintã

conturarea obiectivelor abordãrii ºi configuraþiei
schimbãrii. Acestea îmbracã forma viziunii schimbãrii, ce
are un rol esenþial în direcþionarea schimbãrii ºi în
motivarea participanþilor la derularea sa. Ea trebuie sã fie
succintã ºi convingãtoare.

� Prezentarea mesajului schimbãrii
Comunicarea viziunii asupra schimbãrii se efectueazã

prin intermediul mesajului adresat salariaþilor ºi celorlalþi
stakeholderi implicaþi. Este esenþial ca acest mesaj sã asigure
concomitent atât înþelegerea necesitãþii, conþinutului ºi
utilitãþii schimbãrii preconizate, cât ºi motivarea puternicã
a participanþilor. Aceasta se realizeazã printr-un conþinut
informaþional bine selecþionat ºi printr-un mod de
prezentare care se adreseazã prioritar laturii afective a
stakeholderilor implicaþi.

� Fãurirea coaliþiei strategice pentru schimbare
În orice schimbare organizaþionalã majorã existã un numãr

relativ redus de stakeholderi-cheie ce trebuie implicaþi. Cel
mai adesea aceºtia provin din rândul proprietarilor,
managerilor de vârf, liderilor informali, clienþilor ºi
bancherilor. Încrederea ºi participarea lor intensã la schimbare
trebuie câºtigate, orchestrându-se un mod de colaborare, de
acþiune în comun, în etapele cheie ale tranziþiei
organizaþionale. Cu alte cuvinte, se realizeazã coaliþia
strategicã a schimbãrii, care prin capacitatea de impact poate
influenþa decisiv finalizarea performantã a schimbãrii.

� Selectarea ºi promovarea liderilor ºi leadershipului
schimbãrii

Întrucât liderii schimbãrii au rol permanent ºi esenþial,
ei trebuie sã posede, în primul rând, talent de lideri, potenþat
cu alte abilitãþi ºi cunoºtinþe manageriale generale ºi
specifice proceselor de schimbare. Selectarea unor lideri
cu aceste calitãþi ºi situarea lor în prim-planul proceselor
de schimbare condiþioneazã în mare mãsurã eficacitatea
acþiunilor prin care acestea se operaþionalizeazã. Pe lângã
unul sau doi lideri performanþi, la nivelul întregii organizaþii,

sunt necesari lideri de mai micã anvergurã, la nivelul
principalelor subdiviziuni organizatorice ale firmei.

� Construirea echipelor schimbãrii
În marile organizaþii, schimbarea nu poate fi

operaþionalizatã cu succes doar prin contribuþia coaliþiei
strategice ºi a liderilor de la nivelul firmei. Practica
întreprinderilor competitive relevã cã sunt necesare echipe
ale schimbãrii în cadrul fiecãrei subdiviziuni organizatorice
ce conþine peste 8-10 persoane. Fireºte, obiectivele,
eºalonarea acþiunilor ºi maniera de lucru a fiecãrei echipe
a schimbãrii trebuie armonizate pe verticalã ºi pe orizontala
organizaþiei, acþionând de sus în jos, perpendicular ºi oblic.

� Informare ºi training cvasipermanente a partici-
panþilor la schimbare

Materia primã în orice proces de schimbare o reprezintã
informaþiile. Pentru ca o persoanã sau un grup sã doreascã ºi
sã poatã participa eficace la efectuarea schimbãrilor, este
necesar sã primeascã numeroase informaþii privind procesele
schimbãrii ºi contextul derulãrii lor ºi, desigur, la rândul lor
sã transmitã informaþii celorlalþi participanþi la transformarea
organizaþionalã. Mai mult decât atât, în procesele schimbãrii
sunt necesare adesea pe lângã informaþii ºi cunoºtinþe noi,
de diverse naturi: tehnologice, economice, informatice,
manageriale, juridice etc. Satisfacerea acestei necesitãþi se
poate realiza numai prin organizarea de programe de train-
ing special concepute, în funcþie de schimbãrile preconizate,
în cadrul ºi/sau în afara organizaþiei.

� Construirea încrederii în vederea implementãrii
schimbãrii organizaþionale

Combustibilul intern al anihilãrii surselor de rezistenþã
la schimbare ºi al depunerii eforturilor necesare derulãrii
schimbãrii îl reprezintã încrederea stakeholderilor implicaþi
în rezultatele schimbãrii ºi în abordarea utilizatã în acest
scop. Încrederea nu se câºtigã uºor, ci necesitã eforturi ºi
competenþe deosebite din partea liderilor schimbãrii ºi
managerilor de la toate nivelurile organizaþiei. Specialiºtii
au formulat mai multe principii „cardinale” ale obþinerii
încrederii, prezentate în tabelul urmãtor.

Tabelul 1

Nr. 
crt. Principii Conţinut 

1 
Încrederea nu 
este �oarbă� 

Încrederea se acordă numai persoanelor 
cunoscute de-a lungul unei anumite perioade şi 
ale cărei obiective şi mobiluri sunt ştiute 

2 
Încrederea 
necesită 
�graniţe� 

Încredere într-o persoană sau într-un grup nu 
poate fi nelimitată, graniţele manifestării sale 
trebuie precizate 

3 
Încrederea se 
bazează pe 
învăţare 

Încrederea urmăreşte, în final, obţinerea de 
performanţe, ca urmare a schimbării, ce nu pot fi 
realizate fără un continuu proces de învăţare 

4 Încrederea cere 
fermitate 

Atunci când persoanele implicate greşesc, ele 
vor fi schimbate 

5 
Încrederea 
necesită curaj şi 
interacţiune 

Încrederea se acordă fiecărei persoane şi ea 
generează inter-acţiuni semnificative 

6 
Încrederea 
necesită 
contacte umane 

Încrederea se construieşte prin participarea la 
aceleaşi activităţi profesionale şi distractive 

7 Încrederea 
implică lideri 

În procesele complexe, repartizarea rolurilor şi 
exercitarea lor se face cu contribuţia liderilor 
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� Liderii ºi managerii implicaþi în schimbare trebuie
sã aloce acesteia o parte apreciabilã din bugetul ºi
timpul lor

Complexitatea ridicatã a proceselor de schimbare,
multiplele sarcini conexe implicate nu pot fi dirijate eficace
dacã managerii nu le rezervã o parte semnificativã din
timpul de muncã. Ca atare, în programarea muncii lor
trebuie prevãzute câteva ore zilnic pentru procesele de
schimbare. Pentru a putea realiza aceasta, se recomandã ca
managerii implicaþi sã utilizeze intens metodele delegãrii
ºi redistribuirii de sarcini între posturi.

� Marcarea de cãtre liderii proceselor de schimbare
cã nu existã cale de întoarcere la precedenta situaþie

Când apar dificultãþi în procesele schimbãrii, o parte a
personalului, mai ales în primele faze, tinde sã încerce sã
revinã la situaþia precedentã. Pentru a contracara aceastã
tendinþã este esenþial ca de la începutul schimbãrii liderii
sã accentueze explicit ºi convingãtor cã nu existã decât
calea implementãrii schimbãrii. O asemenea abordare
contribuie la concentrarea energiilor ºi abilitãþilor
personalului asupra efectuãrii cu succes a schimbãrilor
preconizate ºi la izolarea opozanþilor.

� Comunicarea intensã între participanþii la schimbare
Fãrã nicio îndoialã, una dintre cheile realizãrii unor

schimbãri intense o constituie realizarea unei comunicãri
intense între toate persoanele ºi grupurile implicate,
subordonatã dezvoltãrii de soluþii creative, armonizãrii
deciziilor ºi acþiunilor ºi derulãrii proceselor de schimbare
potrivit eºalonãrii prestabilite. Comunicarea este necesar
sã fie atât formalã, cât ºi informalã, efectuându-se însã cu
bunãvoinþã ºi având drept obiect obiectivele, deciziile ºi
acþiunile esenþiale. Completitudinea ºi rapiditatea
comunicãrii orale, scrise ºi audiovizuale sunt esenþiale.

� Crearea ºi difuzarea de istorioare, eroi, mituri etc.,
favorizante schimbãrii

O modalitate eficace de a dezvolta valori, aºteptãri ºi
atitudini favorizante schimbãrii o constituie introducerea
în folclorul organizaþiei respective de istorioare, mituri
etc., purtãtoare de simboluri ºi valori aferente noilor
schimbãri. Prin aceasta se contribuie substanþial la
remodelarea culturii organizaþionale, conferindu-i valenþele
de creativitate, flexibilitate, eficacitate cerute de elementele
noi rezultate din schimbare.

�  Utilizarea exemplului personal al liderilor ºi
managerilor ca element de eficientizare a schimbãrilor

Numai comunicarea, cât ar fi de intensã ºi plinã de
conþinut, nu-i suficientã. Persoanele implicate în procesele
schimbãrii au în vedere tot timpul ce fac cei ce conduc.
Modul lor concret de a decide, acþiona ºi comporta este
preluat integral sau parþial de o bunã parte dintre
participanþii la procesele de schimbare. În consecinþã,
modalitãþi raþionale ºi eficace de acþiune ºi comportament
ale liderilor constituie exemple personale pozitive, cu un
amplu efect benefic asupra proceselor ºi rezultatelor
schimbãrii. ªi viceversa.

� Implicarea intensã ºi participarea persoanelor din
sectoarele supuse schimbãrii la operaþionalizarea
proceselor aferente

Viziunea modernã asupra schimbãrilor considerã – aºa
cum am punctat de mai multe ori – o implicare ºi participare
cât mai intensã la deciziile ºi acþiunile implicate. Prin
aceasta, se asigurã o diminuare substanþialã a rezistenþei la
schimbare ºi o creºtere a calitãþii deciziilor ºi soluþiilor de
realizare a schimbãrii, depunerea unor eforturi superioare,
accelerarea ritmului de derulare a fazelor schimbãrii etc.
Promovarea unui leadership de tip participativ ºi
construirea de echipe de schimbare s-au dovedit deosebit
de eficace ºi din acest punct de vedere.

�  Izolarea ºi/sau îndepãrtarea persoanelor care
obstrucþioneazã procesele schimbãrii sau se opun
derulãrii lor

În orice organizaþie existã persoane care, cu toate
eforturile de informare, atragere, convingere etc., depuse
de manageri, nu participã la schimbare, având atitudini ºi
acþiuni explicite ºi implicite de blocare a proceselor de
schimbare. În asemenea situaþii, managerii, în funcþie de
intensitatea efectului negativ al acþiunilor ºi
comportamentelor acestor persoane ºi de contextul
implicat, trebuie sã ia mãsuri de statuare a lor. Modalitãþile
pot fi multiple: atribuirea altor sarcini, mutarea în alt sec-
tor, schimbarea postului, transferul la altã firmã, concedierea
etc. Dacã nu se acþioneazã eficace asupra acestor puncte de
rezistenþã la schimbare, existã riscul ca sã se multiplice,
mai ales dacã intervin ºi anumite disfuncþionalitãþi.

� Manifestarea unei corectitudini depline în relaþiile
cu stakeholderii implicaþi

Managerii, în procesele schimbãrii, intrã în multiple
relaþii cu persoanele ºi grupurile implicate în cadrul unor
situaþii complexe, adesea fluide sau chiar contradictorii.
Este esenþial ca aceºtia sã utilizeze întotdeauna aceleaºi
criterii de conduitã ºi aceleaºi unitãþi de mãsurã pentru
toate persoanele participante la procesele schimbãrii.
Cerinþa aceasta, deºi aparent suplã, este dificil de aplicat,
datã fiind natura subiectivã a oamenilor. Stabilirea unor
reguli clare de conduitã, cunoscute de toþi cei din jur,
însoþite de un permanent autocontrol, sunt cele mai bune
mijloace de realizare a corectitudinii liderilor schimbãrii
ºi a celorlalte persoane implicate.

� Încurajarea creativitãþii personalului
Cea mai mare parte din schimbãrile organizaþionale

strategice au un pronunþat caracter inovaþional. În
consecinþã, pentru a concepe ºi operaþionaliza procese de
schimbare performante, este necesarã contribuþia creativã
a cât mai multe persoane. Din nou, liderii, motivaþiile ºi
cultura organizaþionalã au cel mai mare rol în stimularea
creativitãþii personalului ºi a celorlalþi stakeholderi.

� Monitorizarea discretã, dar eficace, a derulãrii
proceselor de schimbare

Complexitatea, noutatea ºi efectele majore ale
schimbãrilor impun ca liderii care conduc demersurile
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respective sã cunoascã permanent realitãþile implicate. De
aceea, pe lângã elementele anunþate anterior, se recomandã
ca aceºtia sã monitorizeze prin mijloace directe ºi indirecte
derularea schimbãrii. Monitorizarea trebuie sã fie
permanentã, pentru a sesiza din timp apariþia unor situaþii
neprevãzute ºi a lua deciziile care se impun. Aceastã
monitorizare trebuie sã fie discretã, pentru a nu perturba
activitatea persoanelor participante la schimbare, pentru a
nu le diminua spiritul de iniþiativã, creativitatea ºi
încrederea în sine.

� Recunoaºterea ºi recompensarea noilor comporta-
mente ºi a rezultatelor deosebite.

Procesele de schimbare semnificã întotdeauna ºi
comportamente noi din partea persoanelor implicate, care
nu sunt uºor de realizat. De aceea se recomandã ca, în
primele stadii ale schimbãrii, comportamentele noi, cu
impact major asupra derulãrii ºi rezultatelor schimbãrii, sã
fie identificate, recompensate ºi mediatizate, pentru a
impulsiona proliferarea lor. În mod similar se procedeazã
ºi cu performanþele deosebite ºi autorii lor.

� Efectuarea periodicã de evaluãri ale stadiului ºi
rezultatelor schimbãrii

În cazul schimbãrilor ample ºi de duratã se recomandã
ca la anumite intervale, care marcheazã încheierea realizãrii
unor sarcini sau abordarea unor elemente deosebit de
importante, conducãtorii proceselor de schimbare sã
întreprindã acþiuni speciale de evaluare. Întotdeauna,
evaluarea trebuie sã se facã comparativ cu previziunile ºi
cu accent asupra descoperirii cauzelor care au generat
abateri semnificative. Evaluãrile se finalizeazã cu feed-
back decizional ºi acþional faþã de participanþii la
schimbare.

� Operarea de corecþii ºi perfecþionãri pe parcursul
realizãrii schimbãrilor

Cât ar fi de temeinic proiectatã o schimbare
organizaþionalã, nu se poate prevedea totul ºi, ca atare, apare
necesitatea unor modificãri pe parcurs. Unele sunt de naturã
corectivã, pentru a elimina erori de concepere ºi/sau de
operaþionalizare a schimbãrii. Altele sunt de naturã prospectivã
ºi profilacticã. Pe baze reliefãrii unor noi elemente, se aduc
perfecþionãri de naturã constructivã ºi/sau funcþionalã
schimbãrilor proiectate. Se amplificã astfel eficacitatea ºi
eficienþa proceselor de schimbare organizaþionalã.

� Construirea sustenabilitãþii schimbãrii
Pentru organizaþie este esenþial ca schimbãrile

implementate sã nu se opreascã dupã faza experimentalã
sau dupã obþinerea primelor rezultate. Sustenabilitatea se
asigurã prin multiple mijloace. Formalizarea noilor
mecanisme, statuarea regulilor de funcþionare, construirea
de noi structuri, implementarea unor mecanisme de
monitorizare ºi evaluare viabile, alocarea resurselor necesare
derulãrii în continuare a proceselor de muncã implicate,
motivarea personalului ºi a celorlalþi stakeholderi etc.

Din cele prezentate rezultã sfera cuprinzãtoare a
elementelor majore ce condiþioneazã depãºirea

rezistenþelor ºi eficacitatea schimbãrilor. Ele trebuie
cunoscute pentru a aprofunda înþelegerea complexelor
mecanisme ale transformãrii organizaþionale ºi pentru a le
utiliza adaptându-le la fiecare context concret al schimbãrii.

4. Abordarea ºi soluþionarea conflictelor
          în cadrul proceselor de schimbare
          organizaþionalã

Fãrã niciun fel de îndoialã, cât de bine ar fi pregãtite
schimbãrile ºi de profesioniºti liderii ºi managerii implicaþi,
apariþia conflictelor pe parcursul proceselor de schimbare
este inevitabilã. Mai mult decât atât, modul lor de abordare
ºi soluþionare are un impact intens ºi pe multiple planuri
asupra derulãrii ºi rezultatelor schimbãrii organizaþionale.
Iatã de ce am considerat necesar sã abordãm, fie ºi succint,
conflictele în procesele schimbãrii.

Potrivit literaturii de specialitate, în derularea proceselor
de schimbare pot apãrea trei tipuri de conflicte:

� individual, la nivelul unei persoane, când aceasta
este confruntatã cu decizii contradictorii sau când
ceea ce i se cere sau trebuie sã facã ceva care intrã în
contradicþie cu propriile valori, credinþe, aspiraþii
etc. Aceste conflicte uneori devin vizibile pentru
celelalte persoane, alteori rãmân interiorizate la
nivelul individului respectiv, dar cu anumite
consecinþe ulterioare pentru el ºi ceilalþi;

� interpersonale, ce se manifestã între o persoanã ºi o
alta, sau între o persoanã ºi alte grupuri;

� intergrupuri organizaþionale, care se manifestã
între douã sau mai multe grupuri din firmã, de regulã
fiecare lucrând în diferite subdiviziuni
organizatorice primare.

Cauzele ultimelor douã tipuri de conflicte pot fi
deosebit de diverse: insuficiente resurse alocate, percepþii
diferite ale situaþiilor implicate, comunicare deficitarã,
decizii manageriale contradictorii, sisteme de valori ºi
norme de comportament opuse etc.

Pentru rezolvarea conflictelor care apar în procesele
schimbãrii organizaþionale, de altfel ca ºi a altor conflicte
din firmã, s-au conturat în decursul timpului numeroase
tehnici, metode ºi abordãri care se divid, în funcþie de
natura mijloacelor utilizate, în douã mari categorii:
structurale ºi interpersonale. În tabelul urmãtor prezentãm
succint cele mai frecvent utilizate metode structurale ºi
interpersonale, recomandabile pentru soluþionarea
conflictelor ce apar pe parcursul proceselor de schimbare
organizaþionalã.

Soluþionarea conflictelor apãrute în procesele
schimbãrii organizaþionale depinde de capacitatea
managerilor ºi liderilor schimbãrii de a apela la abordarea
sau metoda care se potriveºte cel mai bine în contextul
respectiv ºi, fireºte, la posedarea abilitãþilor necesare
utilizãrii lor în mod eficace. Practica firmelor competitive
pe plan internaþional demonstreazã cã cele mai bune
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rezultate în schimbãrile organizaþionale dau metodele ºi
tehnicile bazate pe înþelegere reciprocã, pe comunicare ºi
nu cele în care una dintre pãrþi sau o altã forþã ierarhicã
superioarã sau neutrã impune o soluþie pentru a stopa
conflictul.

Fireºte, în operaþionalizarea schimbãrilor pot apãrea ºi
situaþii conflictuale a cãror depãºire nu este posibilã decât prin
impunerea – sub o formã sau alta – a unei soluþii. Dacã schim-
barea managerialã este pregãtitã ºi operaþionalizatã în mod
profesionist, asemenea situaþii sunt foarte rare sau chiar lipsesc.

În final, o ultimã remarcã. Derularea cu succes a
schimbãrilor organizaþionale este adesea condiþionatã ºi

Abordãri, metode ºi tehnici de soluþionare a conflictelor

Tabelul 2
Nr. 
crt. 

Categoria de 
metode Denumire abordare, metodă etc. Conţinut 

Schimbarea procedurilor de muncă Se modifică succesiunea sarcinilor de muncă � în legătură cu care au apărut conflicte � 
sau modul de combinare şi realizare a lor, la nivelul aceloraşi posturi 

Transferarea organizaţională Uneia sau mai multora dintre persoanele implicate în conflict li se atribuie un alt post în 
cadrul aceluiaşi compartiment sau în afara sa 

Schimbarea de structură a posturilor Se redimensionează sarcinile, competenţele şi responsabilităţile posturilor exercitate de 
persoanele aflate în conflict, când cauza acestuia se află în repartizarea şi interacţiunea 
respectivelor sarcini 

Reamplasarea persoanelor în cadrul 
compartimentului 

Se reorganizează spaţiile din compartimentul persoanelor aflate în conflict şi se 
reamplasează acestea în cadrul biroului respectiv 

1 Structurale 

Redimensionarea şi/sau realocarea 
de resurse 

Se amplifică şi/sau se redistribuie resursele financiare, tehnico-materiale, umane sau 
informale în raport cu care s-a iscat conflictul 

Forţarea ierarhică a opririi conflictului Autoritatea managerului ierarhic superior persoanelor aflate în conflict este utilizată pentru 
a impune stoparea sa, fără a modifica elementele structurale sau procesele implicate 

Aplanarea amiabilă Managerul sau liderul schimbării discută cu persoanele aflate în conflict, încercând să-i 
convingă că nu sunt cauze reale pentru dispută şi să determine stoparea conflictului 

Evitarea contactelor 
personale directe 

Se recomandă persoanelor care intră în stare conflictuală şi ori de câte ori se întâlnesc să 
evite întâlnirile directe, problemele de rezolvat în comun fiind abordate într-o altă manieră 

Realizarea compromisului Fiecare din părţile aflate în conflict renunţă la o parte din ceea ce solicită, modalitate care 
duce la stoparea conflictului şi continuarea colaborării sau cooperării 

Medierea O a treia parte neutră, neimplicată în conflict, discută cu cei în cauză, căutând să-i facă să 
înţeleagă raţiunile comportamentului celeilalte părţi, precum şi consecinţele negative ale 
propriului comportament, determinându-i astfel să-şi modifice comportamentul şi să 
elimine conflictul 

Arbitrarea O a treia parte stabileşte o soluţie pentru cei în conflict, pe care aceştia sunt obligaţi să o 
accepte 

Acceptarea unui obiectiv comun de 
nivel superior 

Părţile în conflict îl încetează în vederea realizării unui obiectiv foarte important, care 
corespunde unor interese majore ale ambelor părţi (de ex. obţinerea anumitor resurse) 

Regula majorităţii Conflictul încetează, ca urmare a aplicării unei soluţii stabilite prin votul majorităţii celor 
implicaţi 

Confruntarea Persoanele aflate în conflict îşi prezintă în mod deschis, faţă în faţă, punctele de vedere şi 
argumentele, pe baza cărora se ajunge la o soluţie a conflictului, acceptată de ambele 
părţi 

Integrarea Părţile aflate în dispută încearcă să găsească prin eforturi comune o soluţie în care să se 
regăsească dorinţele lor, bazată pe principiul win-win (câştigă fiecare) 

Consensul Prin eforturile comune ale părţilor, utilizând argumente logice şi apeluri afective se 
conturează o nouă soluţie acceptabilă pentru toate părţile implicate 

2 Interpersonale 

Eludarea sursei conflictului Problema care generează conflictul se dă spre rezolvare altei părţi, eliminându-se astfel 
cauza disputei şi, implicit, conflictul 

 
de capacitatea celor ce asigurã leadershipul, de a soluþiona
rapid ºi eficace situaþiile conflictuale care apar pe parcurs.
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Note

(1) Tocmai de aceea Moise a fãcut ca „rãtãcirea” în deºert sã dureze

20 de ani, deºi Pãmântul Fãgãduinþei – Palestina– se afla la

câteva sute de km, fiind relativ uºor de gãsit.


