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Introducere

„Schimbarea” este un concept  din ce în ce mai  mult  invocat,  presupunând un 
proces care afectează toate structurile sociale, politice si economice ale României o data 
cu cerinţele integrării UE. 

Una din marile cerinte ale integrării vizează reducerea decalajalor care există între 
România  şi  ţarile  UE  privind  nivelul  de  instruire  a  resurselor  umane.  Schimbarea 
continuă  a  devenit  mai  curând  o  normă  decat  o  exceptie.  Organizațiile  se  adaptează 
constant la evoluţiile factorilor interni si externi pentru a avea succes.

Depasirea rezistentei la schimbare este o functiune necesară pentru obținerea 
intelegerii in vederea atingerii obiectivelor dorite. Exista un proces necesar pentru a face 
ca o schimbare sa fie posibila si in acelasi timp aducatoare de succes. 

Managementul schimbarii furnizeaza elementele conceptuale si practice pentru ca 
indivizii, echipele si cultura organizationala sa se imbine fericit pentru a realiza 
schimbarea.   Intelegerea, acceptarea si implementarea schimbarii prin inovare, 
urmarindu-se minimizarea efectelor negative in plan profesional si personal.

Cea mai importanta valoare a Europei sunt oamenii săi 

Aplicație

Ţinta propusă:

• întelegerea necesitatii unei schimbari 
• dezvoltarea unei atitudini constructive/pozitive fata de schimbarea permanenta la 

care sunt supus pentru atingerea unui nivel superior de eficienta si eficacitate 
• evidentierea necesitatii unei schimbari si acceptarea acesteia de catre propria 

persoană 
• modelarea personalitatii conform cerintelor organizatiei pentru acceptarea 

schimbarii ca factor de progres profitabil armonios
 

Obiectivul
Exersarea  rolului  de  agent  al  schimbării pentru oamenii  din subordinea  directă. 

Pentru ajutor aplic în mod activ tehnicile de management al schimbării  învăţate din 
curs şi materialele de specialitate din acest domeniu – acest „proiect” presupunând să:
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1. Aleg un proces de schimbare în care sunt implicat în prezent împreună cu echipa  
pe care o conduc/inițiez/consolidez. 

2. Identific  sursele  de  rezistenţă  la  schimbare  pentru  minim  1-2  
colaboratori/subordonaţi;

3. Găsesc   metode,  acţiuni  concrete  de  reducere  a  rezistenţei  la  schimbare  şi  
creştere a acceptării şi implicării oamenilor; 

4. Transpun  aceste   metode  găsite  într-un  PLAN  de  lucru  cu  
colaboratorii/subordonaţii;

5. Aplic PLANUL!!! Analizez  obiectiv eficienţa acţiunilor de pe care le derulez.

Formular 

Exemplu de   Formular de auto-monitorizare – raport de activitate  
- de  completat  treptat  (în  5  zile),  pe  măsură  ce  realizez  proiectul,  acesta 

devenind  un  bun  instrument  de  auto-analiză,  auto-reflectare,  auto-
monitorizare şi totodată reprezenta raportul final al proiectului. 

Descrierea  pe scurt procesul de schimbare ales:

Descrierea  principalele surse de rezistenţă la schimbare pentru subordonaţii aleşi  şi  
argumentele pentru care am această părere:
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Schimbarea caracterului in sensul unei colaborari (comunicari mai deschise), implicarea 
activa in activitatile care se desfasoara  in cadrul biroului, crearea unei stari de pozitivism 
(gandire pozitiva fata de sine si ceilalti).
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Acţiuni concrete de reducere a rezistenţei în faţa schimbării şi de a creşte gradul de  
acceptare:
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Surse de rezistenţă la 
schimbare

De ce aceste surse? (argumente)

Subordonatul 
1

- pierderea rutinelor, a 
confortului si traditiilor 
de la vechiul loc de 
munca, a anturajului, 
etc.

- schimbarea nivelului organizatoric: de 
la un nivel mai jos  unde lucra dupa 
niste reguli bine definite de nivel  
ierarhic superior unde trebuie sa 
stabilesca singur regulile dupa care sa 
se ghideze.

Subordonatul 
2

- ingrijorare fata de 
nivelul de pregatire 
profesionala

- studiile superioare înca neterminate, 
colegii din colectiv avand toti studii 
superioare.

…

Acţiuni concrete (realiste!!!)
Subordonatul 
1

-Implicare activa in crerea de noi politici care se aplica in companie  
(ghiduri). 
- Provocare in discutii libere deschise despre ceea ce gandeste  
despre diferite situatii din munca de zi cu zi, ce si-ar dori sa faca in  
diferite situatii cu care ne confruntam.
 - Sa accepte ca se pot face si greseli si ca aceastea sunt normale in  
munca pe care o desfasuram .
- Sa solicite ceea ce-si doreste, sa nu astepte sa ghicesc eu ceea ce  
vrea, sa comunice intr-un cuvant.

Subordonatul 
2

- Comunicare in primul rand, i-am transmis mesajul ca este foarte  
bun in ceea ce face, munca sa este foarte importanta .
- Discutii despre studiile pe care le urmeaza, i-am propus ca lucrarea 
de diploma sa o faca in domeniul in care este implicat la locul de  
munca, sa-si exprime sentimentele si dorintele fara sa se creada 
inferior celorlalti, sa nu se gandeasca ca ceilalti sun mai buni numai 
fiinca au terminat o scoala in plus, sa gandeasca pozitiv.

…
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Planul de management al schimbării (transpunerea acţiunilor concrete într-un plan 
coerent, încadrat în timp):

Analiza acţiunilor realizate
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-  Am prezentat (inventarul) toate ghidurile-procedurile de lucru existente in cadrul  
biroului – prima zi;
-  Dicutii despre noile sarcini care trebuie sa le efectuam în ziua respectivă la începutul  
programului (sedinta de lucru) cu personalul din cadrul birului;
- Trecerea in revista  ce am realizat in ziua anterioara si ce a mai ramas de realizat –în  
ziua respectivă .
-  Impartirea sarcinilor pe persoane si termene de realizare, pentru fiecare sarcina in  
parte (solicitare de suport din partea colegilor) – diminaţa la analiza zilei de lucru. Tot  
aici si discutii libere vizavi de sarcini si de problemele cu care ne confruntam.
- A doua zi -  am refacut fisele posturilor cu toti impreuna plecand de la catalogul de  
sarcini al biroului astfel incat fiecare din angajati sa-si aleaga partea care crede ca o  
poate realiza cel mai bine din atributii, iar pe urma le-am analizat cu totii sa vedem cum 
se acopera timpul de munca la fiecare .
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Acţiunea 
(prezentarea 
pe scurt)

Analiza acţiunii
Ce a mers bine? Ce a mers mai 

puţin bine?
Efecte relevante (pentru 
schimbarea vizată)

- prezentarea 
procedurilor 
de lucru 
(directivelor)

- au fost puse 
foarte multe 
intrebari si  
comentarii fata  
de aceste 
proceduri

- la inceput  
fiecare a 
incercat sa 
evite sa-si  
atribuie ca 
sarcini  
„tinerea 
inventarului  
acestor 
proceduri 
(directive)”

- si-au dat seama ca 
activitatea desfasurata de 
noi este foarte importanta  
datorita faptului ca toata  
politica companiei  
-proiectele derulate în  
cadrul organizaţiei ( toate  
directivele) sunt in posesia  
noastra, ca noi trebuie sa le  
monitorizăm, să comunicam 
mai departe si tot noi trebuie  
sa urmarim daca se modifica  
ceva, sa intervenim cand 
ceva nu merge bine, sa le  
tinem la zi. 

- sedinta de 
lucru (zilnică)

- am aflat  
foarte multe 
unii de la altii
- cunoastem 
exact stadiul in 
care ne aflam 
cu sarcinile si  
cu ce probleme 
se confrunta 
fiecare
- fiecare isi  
spune parerea 
despre ceea ce 
trebuie facut in 
continuare si  
luam in comun 
deciziile

- la inceput:
 -  a fost  
timiditate in  
exprimare;
- nu au avut  
opinii diferite  
la diferite  
situatii;
- nu s-au 
contrazis.

- cea mai buna idee trebuie  
promovata;
- sa ascultam si parerile  
celorlati;
- sa solicitam sprijin cand nu 
stim ceva fiinca nu suntem 
perfecti;
- sarcinile le stabilim in  
comun;
- am aflat foarte multe  
lucruri despre noi (fiecare);

-reîmpartirea 
atributiilor de 
serviciu

- toti au fost  
foarte  
încantati;
- am aflat  
lucruri noi uni 
de la altii, la ce 
se pricep mai  
bine.

- ezitarea 
pentru 
însusirea unor 
sarcini care 
necesita  
colaborare şi  
cu alte 
compartimente  
(din cadrul 
altor divizii).

- cunoasterea punctelor forte  
si a punctelor slabe (unde  
mai au nevoie de pregatire,  
de training) ale  
subalternilor;
- comportamentul in  
colaborarea cu alte  
persoane din afara biroului,  
abordare constructiva in  
rezolvarea problemelor. 
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Concluzii / învăţăminte în urma proiectului aplicativ:

1. Comunicare mai multa inseamna mai multa deschidere, intelegere, respect, 
colaborare, o echipă mai puternică, etc.;
2. O alta conceptie despre implicabilitate in actiune (activitate), mai mult pozitivism;
3. Intelegera perceptiilor oamenilor la schimbare;
4. Gasirea echilibrului comunicativ, pasirea spre asertivitate, arta de a comunica;
5. Invingerea fricii, a incertitudinii;

Suport de curs                                              


	Analiza acţiunilor realizate

