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DESCRIERE SUCCINTA A SURSELOR DE REZISTENTA ÎN AJUSTAREA LA NOUA 

PARADIGMĂ SOCILĂ, ECONOMICĂ ȘI ORGANIZAȚIONALĂ IMPUSĂ ÎN CADRUL 

TRANZIȚIEI 2020-2025-2030 DIN A IV-a REVOLUȚIE INDUSTRIALĂ, REGĂSITĂ LA 

ÎNTREAGA POPULAȚIE A MUNICIPIULUI SALONTA ÎN CADRUL TRANZIȚIEI 

SALONTA@2050 

1.  COMODITATEA PERSONALA  

Este un factor ce se întâlnește într-o anumită proporție la fiecare persoană. La nivelul fiecăruia dintre noi 

se manifestă cu o anumită intensitate tendința de a economisi forțele de care dispunem, de a nu le 

folosi întotdeauna pentru a face ceva nou, mulțumindu-ne cu ceea ce avem, cu situațiile actuale, chiar 

dacă nu sunt cele mai bune sau favorabile pentru noi. Expresia consacrată a acestei situații este „merge 

si așa”. 

2.  OBICEIURILE INDIVIDUALE 

 In decursul timpului, fiecare persoană si-a format anumite obiceiuri, rezultate din specificul 

personalității sale si din condițiile contextului implicat. Există tendința de a nu renunța la obiceiurile 

noastre, iar schimbările organizaționale în care suntem implicați afectează întotdeauna unele dintre 

obiceiurile noastre. 

3.  TEAMA DE NECUNOSCUT  

Indiferent cât de puternică psihologic este o persoană, câtă încredere are în sine Si în cei din jurul său, în 

schimbare si în promotorii săi, întotdeauna apare si un sentiment de neliniște, de teamă. Cu cât acesta 

este mai puternic, cu atât rezistenta la schimbare este mai intensă.  

4. PROPRILE INTERESE ECONOMICE  

Uneori schimbările preconizate pot determina o diminuare a satisfacerii intereselor noastre economice 

în cadrul organizației sau societății, prime, „interese proprii”, bonusuri, accesul la mașini, spatii de 

protocol etc. Asemenea situații reprezintă puternice motivații pentru ca persoanele în cauză să se 

opună, să „reziste” schimbărilor 

5.  ABSENTA INCREDERII IN SCHIMBARE SI/SAU IN CEI CARE O PROMOVEAZA 

 Întotdeauna când o persoană implicată în procesul de schimbare nu are încredere în cei ce o 

promovează sau nu crede în reușita sa, aceasta va manifesta, conștient sau inconștient, o anumită 

rezistentă. O bună pregătire a schimbării si promovarea sa de persoane cu prestigiu care posedă 

capacitatea de a schimba contribuie la eliminarea acestui inhibator al schimbării.  

6. RISCURILE IMPLICATE DE SCHIMBARE  

Atunci când o persoană asociază schimbării preconizate si anumite riscuri personale, de grup sau 

organizaționale, chiar dacă are încredere în promotorii săi si în rezultatul final, persoana va manifesta o 

anumită reținere sau chiar opoziție în a se implica în schimbare. 

 

 



 

 

7.  PIERDEREA PUTERII SI SAU A PRESTIGIULUI PERSONAL 

 O astfel de motivație pentru a rezista schimbării se manifestă îndeosebi la manageri ºi specialiști, 

persoane la care puterea formală sau informală si prestigiul sunt componente intrinseci ale muncii lor. În 

mod firesc, când văd că schimbarea avută în vedere le va diminua puterea si prestigiul lor, aceștia vor fi 

tentați să blocheze schimbarea respectivă.  

8. INCAPACITATEA DE A REALIZA NOILE SARCINI  

Schimbările organizaționale determină întotdeauna schimbări, în diferite proporții, în sarcinile indivizilor 

si modul de realizare. În situațiile în care indivizii nu posedă cunoștințele necesare pentru a le putea 

realiza, este foarte probabil ca să caute să evite respectivele schimbări sau să le reducă cât mai mult  

9. PERCEPTII DIFERITE ASUPRA SCHIMBARII 

 Prezentarea schimbării ce urmează a se realiza nu este percepută întotdeauna în maniera preconizată. 

La indiviziii, la care apar percepții diferite asupra obiectivelor, conținutului, implicațiilor si efectelor 

schimbării, este probabil să nu se genereze aceeași motivație în favoarea schimbării, uneori să apară 

chiar motivații anti schimbare, generatoare de pasivitate sau chiar rezistentă la implementarea lor. 

10.  PERSONALITATE CONSERVATOARE, OBSTRUCTIONISTA 

 O proporție a populației, în orice țară, se caracterizează nativ prin tendințe de a evita noul, de a-l bloca, 

cantonându-se excesiv în trecut si prezent. Capacitatea de a-si asuma riscuri, toleranta la ambiguitatea 

inerentă inovării, rezistenta la stres sunt reduse. Indivizii care fac parte din această categorie – si aceștia 

nu sunt putini – vor tinde întotdeauna să blocheze schimbările sau cel puțin să nu se implice în 

operaționalizarea lor. Acestora trebuie să li se aplice un tratament special, mai ales în cazul schimbărilor 

strategice, de mare anvergură. 

11. INSUFICIENTA FORTELOR SCHIMBARII 

 Așa cum sa arătat, în orice organizație există forțe care se opun schimbării, generate de factorii 

precedenți. Contracararea lor la nive social și l organizațional se face prin generarea si încurajarea de 

forțe ce promovează schimbarea, superioare primelor. Dacă nu se realizează această superioritate, 

percepută de indivizi si de ceilalți acționari, rezistenta acestora la schimbare va fi mai intensă. 

12.  ABSENTA UNUI LIDER / A UNUI CATALIZATOR 

 Multiplele surse interne, intrinseci, ale rezistentei la schimbare, pe care le-am enumerat, pot fi 

eliminate si sau substanțial diminuate când asupra persoanelor respective își manifestă impactul un lider 

puternic, influent, promotor consecvent al înnoirilor. Ori de câte ori un asemenea lider nu există, 

indivizii vor manifesta insuficientă receptivitate, pasivitate si chiar rezistența la schimbările preconizate. 

Liderul reprezintă o forță determinantă pentru succesul schimbării 

 

 

 

 

 



 

ETAPELE TRANZITIEI SOCIO ECONOMICO ORGANIZAȚIONALE ORGANIZATIONALE ÎN CADRUL 

PROCESULUI DE TRANZȚIEI SALONTA@2050 

 

ETAPA 1 DESPARTIREA DE VECHIUL SISTEM SAU „SPUNEREA ADIO” (1990-2020) 

 În această fază trebuie să se producă două procese majore: - oamenii trebuie să renunțe, să părăsească, 

să abandoneze precedentele modalități de rezolvare a problemelor, în cadrul domeniilor lor de 

activitate - oamenii trebuie să renunțe ei însăși, în mod individual, la modul cum lucrau înainte. Ambele 

procese sunt deosebit de dificile, ultimul fiind si cel mai dureros. Individul l trebuie să părăsească 

modalitățile precedente de a decide si acționa, care i-au adus succese, care l-au făcut să ajungă la poziția 

si situația actuală. I se cere să renunțe la experiența anterioară, la modul în care percepea si „simțea 

anumite lucruri, într-un fel la propria identitate si chiar la o anumită realitate” 

 ETAPA 2 INTRAREA IN ZONA NEUTRA (2020-2025) 

 După renunțare, după abandonarea modalităților de decizie si acțiune precedente, oamenii se află în 

situația de a nu fi capabili să înceapă să lucreze într-o manieră nouă. Ei sunt într-o așa numită zonă sau 

perioadă neutră a tranziției, deosebit de dificilă. În această perioadă oamenii sunt cuprinși de 

incertitudine si de confuzie, care le solicită cea mai mare parte a energiei si atenției de care dispun. 

Perioada neutră este amplă si deosebit de dificilă în schimbările majore – cum ar fi fuziunea a două 

organizații sau preluarea unei firme de către o alta – „în care noile reguli”, ori schimbarea social de la un 

sistem la altul, necesită o perioadă mai îndelungată până sunt precizate, iar conținutul lor este sensibil 

diferit de cel precedent, înțelegerea, asimilarea si operaționalizarea lor fiind mai complexe. Zona neutră 

este neconfortabilă, neplăcută si, ca urmare, oamenii caută să iasă din ea. Unii încearcă să accelereze 

trecerea la noua stare – din păcate aceștia reprezintă, de regulă, o minoritate, în timp ce ceilalți, 

majoritatea, au tendința de a reveni la ceea ce au făcut înainte, la situația din perioada precedentă. Cu 

tot inconfortul său, perioada neutră nu constituie o pierdere de timp. Ea reprezintă perioada în care se 

dezvoltă creativitatea, se conturează noile modalități de acțiune, în care oamenii găsesc energia 

necesară pentru schimbare si în care se produce de fapt transformarea internă a fiecărei persoane. Pe 

parcursul perioadei neutre, liderii, managerii este necesar să acționeze pentru a ajuta salariații să se 

transforme, să gândească si să simtă altfel, să găsească creativitatea si energia necesare pentru a trece 

la noi moduri de lucru, pentru a se schimba efectiv. Altminteri apare riscul, deja menționat, ca o mare 

parte dintre salariați să iasă din zona neutră prin revenirea la ceea ce a fost. 

 ETAPA 3 MISCAREA INAINTE (2025- 

 În cadrul său se produce trecerea la practicarea efectivă a noilor moduri de acțiune, reprezentând faza 

finală a tranziției oamenilor în procesele schimbării. În această fază devin operaționale si eficace 

schimbările preconizate. Realizarea „mișcării înainte” a salariaților continuă să fie un proces dificil, care 

este condiționat atât de străduința fiecărei persoane, valorificând recomandările din perioada neutră, 

cât si de intervenția permanentă si calificată a managerilor, a liderilor schimbării. De reținut că nu toți 

salariații reușesc să facă această mișcare înainte. Unii se sperie, alții își văd interesele periclitate, câțiva 

nu au forța internă necesară practicării noilor schimbări etc. Atunci când managerii si consultanții au 

condus bine precedentele faze, se diminuează substanțial numărul si procentul persoanelor ce nu fac 

mișcarea înainte si care nu operaționalizează efectiv schimbările preconizate. Problema majoră care 

trebuie depășită pe parcursul celor trei faze ale tranziției este rezistenta la schimbare, căreia specialiștii 

îi acordă o atenție deosebită, generată de necesitățile practicii sociale. 

 



Simplificat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialele mai sus amintite reprezintă pentru noii lideri a comunității Salonta inclusiv pentru toți 

indivizii din care este constituită comunitatea întreagă, materialul de bază educational de referință în 

cadrul tranziției de la un sistem social la altul, menționând faptul că aceste etape sunt necesare de 

înțeles și parcurs de către toți indivizii din cadrul tranziției indiferent de statut, funcție, aparteneță de 

grup. 

Ajustarea mentaliății de la paradigma veche de socială și de afaceri spre noua paradigmă sociaăl și de 

afaceri bazată pe empatie, compasiune, solidaritate este un process individual al fiecărui individ în parte. 

PARADIGMA VECHE AFACERI / SOCIALĂ PARADIGMĂ NOUĂ AFACERI / SOCIALĂ 

INDIVIDUALISM EMPATIE 

AVIDITATE SOLIDARITATE 

PUTERE COMPASIUNE 

CONTROL DELEGARE 

DIVIZARE SUSȚINERE PRIN UNIFICARE 

INTERES PROPRIU INTERES COMUN 

 

Prin definiție, schimbarea este o necesitate de adaptare la noi circumstanțe. O resimțim acum mai acut 

ca niciodată, in special datorita presiunilor mediului economic, face deja parte din viată manageriala, 

organizaționala, socială si nu numai. 

 Indiferent de natura schimbării, procesul nu este unul facil, si asta nu datorita complexității academice 

ci in primul rând pentru ca depinde de cei care trebuie sa obțină rezultate.  

Practica a demonstrat ca atât in organizații cât și social, in situații de schimbare, se identifica trei 

grupuri:  

1) 10-15% oameni sunt receptivi la schimbare, 

 2) 10-15% oameni se opun cu fermitate schimbării,  

3) 70-80% oameni sunt indeciși, preferând sa stea deoparte si sa aștepte sa vadă ce se întâmplă. 

 

INTREBARE CĂTRE SALONTA 

TU DRAGĂ SALONTAN CARE CITEȘTI ACESTE RÂNDURI DIN CARE CATEGORIE FACI PARTE?1, 2 SAU 3 
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Schimbarea presupune ajustarea continuă a vieții organizaților, societății și indivizilor la 

condițiile externe din mediul de operare, în paralel cu o creștere a stabilității pe plan intern. Acest 

proces constituie dilema schimbare-stabilitate, care poate fi abordată numai prin existenta unei viziuni 

despre viitor, a sensului de identitate, a interacțiunii organizație - societate-mediu, a unei structuri 

organizaționale și sociale flexibile, a utilizării tehnologiei avansate si prin existenta unui sistem de 

recompensare a indivizilor care să reflecte în egală măsură atât prioritățile, valorile si normele 

organizaționale - sociale, cât si nevoile individuale ale acestora.  

Schimbarea strategică reprezintă modalitatea practică a organizațiilor și societăților de a 

reacționa la oportunitățile oferite de mediul extern, în dependență de resursele si competenta 

acesteia.Problemele care au nevoie de a fi abordate: importanta schimbării strategice, strategii generale 

ale schimbării, diagnosticul schimbării, modelul Nadler-Tushman de analiza organizaționala si rezistența 

la schimbare. 

 Managementul schimbării reprezintă ansamblul proceselor de prevedere, organizare, decizie, 

coordonare, antrenare si contro-reglare, al măsurilor de modificare, transformare, înlocuire, sau 

completare în formă si conținut a firmei cu scopul de îmbunătățire a performanței specifice a sistemului 

vizat. 

 

 

 

 

 

 

 

SALONTA@2050 

CAMPUS EDUCAȚIONAL RECREAȚIONAL TURISTIC URBAN – REFUGIU URBAN 

2020-2050 

 

 

 

 

Speranța este credința care ne tine de mana in intuneric.  

(George Iles) 
 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL ECONOMIC INDEPENDENT DE EDUCAȚIE CIVICĂ ȘI DE AFACERI SALONTA 

Salonta, 415500 

România, 2022 

 

 

 


