
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs deschis: MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII  



 

Managementul Schimbării 
 

Durata: două zile Grupul ţintă: management 

Preambul 

V-aţi întâlnit vreodată cu vreuna dintre situaţiile de mai jos? 

 Aţi introdus un nou program software, dar implementarea a fost mult mai lentă, mult mai scumpă 
şi a dat rezultate mult mai slabe decât aşteptările. 

 Aţi schimbat structura departamentelor din firmă şi, deşi toţi oamenii au fost pozitivi cu privire la 
idee, au împiedicat punerea ei în practică. 

 Aţi fost implicaţi într-o achiziţie, fuziune sau schimbare de proprietar şi s-a pierdut mai mult timp 
şi energie în lupte interne decât pentru a face lucrurile să meargă. 

 Strategia firmei s-a schimbat peste noapte şi asta a creat mai degrabă confuzie, stres şi conflicte în 
loc de energie pentru eforturi noi. 

Trăim într-o realitate care se schimbă mai repede decât sunt organizaţiile noastre în măsură să o facă. 
Cine putea să prevadă acum 10 ani, cu orice grad rezonabil de precizie, cum arată azi România? E nevoie 
nu de conducerea schimbării, ci de experimentarea ei în fiecare zi. Această abilitate a început să facă 
diferenţa între succes şi eşec. Cu toate acestea, peste 70% dintre încercările de schimbare din lume 
eşuează. 

Acest modul va dezvălui de ce schimbarea organizaţională e atât de provocatoare şi va ajuta participanţii 
să devină eficace în crearea şi conducerea echipelor adaptabile. 

Obiective 

La sfârșitul modulului, participanții vor putea să: 

 Definească principiile fundamentale care guvernează reacţiile umane în situaţii de schimbare 

 Descrie cele trei faze ale tranziţiei şi să explice provocările şi oportunităţile care caracterizează de 
obicei fiecare fază 

 Identifice acţiunile necesare pentru a facilita trecerea oamenilor prin situaţii de schimbare 

Capitole parcurse 

 Schimbare sau tranziţie? 

 Sursele rezistenţei la schimbare. Câmpul de forţe 

 Etapele din procesul schimbării 
o finalul 
o zona neutră 
o noul început 

 Formula schimbării reuşite 

 Ameninţări şi oportunităţi 

 Cele 8 legi ale lui Kotter pentru Eficacitatea Schimbării 


