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3   Rezumat 

‘Esența cunoașterii este simplă: dacă o deții folosește-o, dacă nu, recunoaște-ți 

ignoranța.’ 

Confucius 

 

 Dată fiind situația prezentă, desfășurarea accelerată a procesului de globalizare 

ridică numeroase probleme de adaptare a firmei la condițiile mediului extern 

caracterizat de o competiție acerbă. În această privință, management-ul înfruntă o 

multitudine de provocări legate de globalizare și schimbare. 

 Era modernă a favorizat dezvoltarea economică prin industrializarea și 

modernizarea tuturor tipurilor de activități, deși în acest fundal dinamic al evoluției 



economice un rol major îl au managerii care urmăresc realizarea misiunii societății 

respective. 

 În acest context a apărut management-ul de risc de la constituirea colectivelor 

umane, dezvoltându-se treptat și greoi. De-a lungul timpului s-a realizat un salt uriaș, de 

la acceptarea hazardului până la identificarea, evaluarea și controlul incidenței 

evenimentelor nedorite, prevenirii amenințărilor și capitalizarea oportunităților prin 

acțiuni șttințifice de gestionare a riscurilor.  

 Diferența între hazard și risc a fost absolut necesară, cu atât mai mult cu cât 

exista o tendință generală, chiar și în situații obișnuite, de a le considera sinonime. În 

timp ce hazardul se referă la producerea unui eveniment concret și indezirabil, riscul 

este un concept abstract ce definește consecințele negative sau pozitive ale unui 

eveniment. 

 Riscul reprezintă atât o valoare numerică, cât și o atitudine de evaluare științifică, 

prevenirea a unor evenimente nedorite, reducerea, acceptarea și monitorizarea 

probabilităților sau consecințelor întâmplărilor acestora. Produsul dintre posibilitatea 

producerii și magnitudinea consecințelor identifică specificitatea riscului în modul cel 

mai corect. 

 În practica managementului organizațional, se cunosc puține lucruri despre 

valoarea teoriei Managementului riscului de întreprindere (MRI), de fapt este vorba 

despre incapacitatea managerilor de a înțelege rapid că managementul de risc este un 

proces fluid și dinamic. Cercetarea și argumentația tezei se referă atât la aceste 

subiecte cât și la alte concepte relevante pentru managementul riscului de întreprindere 

în general și riscul de rezistență la schimbare în particular. Aceste chestiuni au fost 

discutate în mod extins în cadrul tezei, ajungându-se la concluzia că managementul 

riscului de întreprindere în dezvoltarea resurselor umane constituie un proces ciclic care 

poate fi generat de managementul organizației. 

 Resursele umane sunt o componentă importantă a afacerilor unei societăți. În 

contextul nenumăratelor modificări ce au loc în interiorul societăților, felul în care 

angajații răspund la aceste schimbări se dovedește a fi uneori decisiv pentru operarea 

lor ușoară. De aici nevoia de  ști în ce măsură resursele umane se opun rezistenței 

acestor schimbări, riscurilor asociate și modului în care pot fi cunoscute și mai bine 

gestionate. 

 Astfel, m-am implicat în dezvoltarea acestei teze de cercetare începând de acolo 

de unde riscurile de resurse umane sunt incluse in MRI.  



Această teză de doctorat îmbină într-un mod armonios aspectele teoretice la care se 

face referire în literatura de specialitate,păreri personale și în același timp reflecțiile 

autorului. 

 Argumentația abordării tezei : Managementul riscului de întreprindere (MRI) 

MRI este un element al sistemeului de control intern al organizației care detectează 

riscuri importante în interiorul organizației, având ca ultim scop păstrarea acelor riscuri 

la un nivel acceptabil. În domeniul resurselor umane, managementul de risc 

demonstrează capacitatea managerială a unor experți sau traineri cu responsabilitățile 

din acest domeniu de a gestiona riscurile în anumite circumstanțe și într-un fel care 

suportă realizarea obiectivelor resurselor umane și, în ultimă istanță, a obiectivelor 

societății.  

 Ca rezultat al unei economii în schimbare, MRI a câștigat atenția profesioniștilor 

și academicienilor. În ciuda popularității de care se bucură, încă există o controversă în 

lumea academică despre contribuția MRI la crearea valorii. 

 Deși argumentele teoretice au fost puse în favoarea MRI și puterea predictivă a 

unor teorii a fost testată în mod empiric, nu există în prezent un cadru teoretic acceptat 

în mod unanim care să sprijine configurarea strategiilor MRI.  Aceasta este cu atât mai 

mult cu cât se abordează problema MRI din perspectiva rezistenței la schimbare, 

reziliența la schimbare într-un mediu de business  din ce în ce mai globalizat și riscant. 

  În aceste circumstanțe, managementul de risc trebuie implicat în mod direct în 

aplicarea riguroasă a principiilor sale specifice și a tehnicilor de identificare, analiză, 

evaluare și în particular strategii de gestionare a riscurilor ca răspuns la provocările 

mediului organizațional guvernat de incertitudine și risc.  

 Considerăm că abordarea cercetării este deosebit de folositoare în ceea ce 

privește propunerea pe care o facem în ultimul capitol al lucrării (Reziliență de risc. Plan 

de gestionare a riscurilor), întrucât managementul companiilor poate deține un 

instrument util în gestionarea mai bună a MRI. 

Motivația pe care o avem se datorează faptului că în companiile din România riscul 

rezistenței la schimbare este abordat extrem de puțin, iar cercetările în această 

chestiune nu sunt suficient de elocvente, impunându-se astfel mai multe cunoștințe în 

acest domeniu. 

 

 



Sinteza părților principale ale tezei de doctorat 

Cercetarea este actuală și importantă, întrucât managementul oricărei întreprinderi, 

indiferent de tipul său, trebuie să înfrunte provocările globalizării și riscurilor pe care le 

aduce cu sine. 

 Există câțiva termeni care descriu, dintr-o perspectivă sau alta, o sferă mai largă 

în jurul conceptului de risc, fără neapărat un consens asupra diferențelor în 

complexitatea acestor termeni (Zamfir, 1990) 

 În aceste condiții,managementul de risc trebuie implicat în mod direct în 

aplicarea riguroasă a principiilor sale specifice și a tehnicilor. 

 Teza de doctorat este împărțită în patru capitole, precedate de introducere și 

urmată apoi de concluzii și propuneri, toate acestea formând un tot unitar. 

 Teza de doctorat începe cu ‘Introducerea’ în care găsim pe scurt actualitatea și 

nivelul de studiu al acestui subiect de cercetare, scopul, obiectivele, metodologia și 

noutatea științifică a tezei. 

Capitolul 1: Introducere în risc și managementul de risc (MR) 

Primul capitol al analizei desfășurate în cadrul programului de cercetare doctorală se 

concentrează asupra bazei teoretice de risc și a managementului de risc (MR). 

Capitolul se referă în primul rând la evoluția și nivelul de cunoștințe în ceea ce privește 

problema riscului, incertitudine, hazard. 

Majoritatea specialiștilor definesc riscul ca posibilitatea de a nu duce la bun sfârșit 

obiectivele întreprinderii. Riscul este reprezentat de probabilitatea și impactul oricărui 

eveniment ce poate avea o influență pozitivă sau negativă asupra întreprinderii. 

 După aceste clarificări conceptuale se mneționează categoriile de risc, 

principalele metode de identificare a riscului la nivelul întreprinderii și importanța acelui 

risc . 

Mai mult de atât, prezentăm importanța managementului de risc. 

Capitolul 2: Managementul riscului de întreprindere: scurtă analiză a valorii 

adăugate generate de MRI 

Acest capitol prezintă principalele contribuții teoretice și rezultate practice, cadrul 

reglementator, cu principalele instituții implicate în această abordare, beneficiile MRI. 



La sfârșitul acestui capitol prezint crearea strategiilor MRI. 

În Capitolul 3: Managementul riscului de întreprindere și Resurse Umane, 

participarea angajatului: o modalitate de a reduce rezistența la schimbare  

Analiza continuă prin studierea MRI, rezistența la schimbare și riscul de capital uman. 

Au fost evidențiate problemele MRI în legătură cu Riscul de capital uman. 

Este un capitol aplicat în care am încercat să identific cum rezistența la schimbare într-o 

organizație poate constitui parte a Riscului de Capital uman și în consecință al MRI. 

Riscul de capital uman este prezentat ca o componentă a MRI. 

Riscul de capital uman se concentrează în mod tipic asupra administrării riscurilor 

interne sau amenințării din interior impuse de acțiunile sau comportamentul oamenilor. 

Un element central în acest capitol îl constituie MRI și Schimbarea organizațională 

(SO). 

În baza literaturii de specialitate și a observațiiloe empirice personale (numeroase 

lucrări și cercetări din specialități relevante, menționăm aici lucrările lui Lines și Rune, 

2004 Rogers, 1995 sau Kotter, 1995), se scot în evidență aspectele teoretice ale 

rezistenței la schimbare. 

De asemenea, în acest capitol analizăm dacă rezistența la schimbare este benefică sau 

nu, cum reacționează oamenii la schimbare și care sunt modelele de evaluare a riscului 

la rezistența la schimbare. Printre acestea prezentăm cel mai cunoscut model (Modelul 

Price Waterhouse, Modelul Kotter,modelul Lewin) 

Capitolul 4: Plan pentru managementul de risc al rezistenței la schimbare în 

companiile din România începând cu modelul Kotter 

Acest capitol este unul aplicativ prin aplicarea modelului lui Kotter și în baza lui o 

propunere pentru un Plan de management de risc manifestat ca rezistență la 

schimbare. 

Modelul lui Kotter este unul dintre cele mai populare modele folosite pentru a determina 

rezistența la schimbare. După analizarea celor 8 pași ai modelului, am dezvoltat un plan 

de management de risc. 

 Plecând de la considerația că într-o companie există multiple riscuri, intenționăm 

să ne ocupăm de riscul de capital uman din multitudinea de riscuri care alcătuiesc MRI. 

De ce rezistența la schimbare și riscuri asociate? Pentru că în opinia noastră constituie 



cel mai important capital într-o organizație. Și de aceea implicarea riscurilor și a riscului 

de capital este mare.  

 În ce privește Riscul de Capital uman am ales să ne ocupăm de rezistența la 

schimbare ca o manifestare a riscurilor probabile de a împiedica strategia unei 

organizații.  

 Atât literatura de specialitate cât și studiile de cazuri practice indică faptul că nu a 

existat niciodată o acceptare 100% a schimbării implementate în organizații. Aceasta se 

datorează mai multor factori, fie ei organizaționali, individuali sau sociali. 

 De aceea este mai precaut pentru agenții de schimbare (manageri, șefi, agenți 

de schimbare de orice fel care implementează schimbările într-o organizație) să fie 

proactivi și să se aștepte la diverse reacții la strategia de schimbare pe care o prevăd 

pentru implementări.  

 Un rol importantant în rezolvarea problemelor legate de rezistența la schimbare 

este participarea/implicarea angajatului. 

Participarea este văzută ca o implicare activă a angajaților în planificarea și 

concretizarea schimbării în interiorul organizației. 

 În concluzie, trebuie să se noteze că riscul rezistenței la schimbare reprezintă o 

componentă esențială a MRI, iar oamenii în general opun rezistență la schimbare și de 

aceea crește componenta de risc. 

 Untimul capitol se axează pe concluziile finale ale cercetării și pe prezentarea 

câtorva comentarii finale asupra rezultatelor. De asemenea, sunt accentuate 

contribuțiile personale care au îmbogățit domeniul cercetării al MRI atât dintr-o 

perspectivă teoretică cât și una practică.  

Scopul acestei teze este de a furniza cunoștințe teoretice și practice suplimentare 

în domeniul MRI. 

Întrebările la care am încercat să găsim răspunsuri în proiectul nostru sunt 

următoarele: 

 Ce este riscul și managementul acestuia în general și ce reprezintă MRI în 

particular? 

 De ce este MRI important? 

 Care sunt componentele sale? 



 Este rezistența la schimbare o componentă a MRI? 

 Dacă da, este participarea angajaților o modalitate de a minimaliza rezistența la 

schimbare? 

 Care sunt principalele modele pentru evaluarea riscului de rezistență la 

schimbare și aplicând un model tip Kotter? 

 Care este elaborarea Planului de Management de Risc pentru rezistența la 

schimbare? 

Obiectivele programului de cercetare abordează atât dezvoltarea conceptuală cât și 

cea empirică a domeniului MRI. 

Acestea pot fi rezumate după cum urmează: 

-Dezvoltarea cadrului teoretic pentru conceptul de risc și MRI 

-Identificarea elementelor comune a unor modele de management al riscului de 

întreprindere  

-Identificarea și analiza unor componente ale MRI (riscul de capital uman) 

Scopul acestei teze este în principal de a contribui printr-o abordare sistemică la 

argumentarea conceptului MRI și a RISCULUI REZULTAT DIN SCHIMBARE. 

 În această teză s-a acordat o atenție specială abordării conceptuale a termenilor 

și noțiunilor de specialitate, a interpretării comparative pentru fiecare dintre concepte în 

ce privește conținutul și semnificația lor.  

 Abordarea predominantă în această teză în furnizarea MRI a fost determinată de 

complexitatea și dificultatea sa, ca rezultat al dependenței, în cea mai mare măsură a 

MRI. 

Metodologie: În teza doctorală ‘Managementul riscului de întreprindere. Participarea 

angajatului, o modalitate de a minimaliza rezistența la schimbare’ cercetarea teoretică, 

fundamentală este combinată cu una empirică, aplicată. Aceasta oferă o credibilitate 

mare în ce privesc rezultatele cercetării. În cadrul tezei doctorale s-au folosit atât 

metode de cercetare calittaivă cât și cantitativă.  

 Dintre metodele de cercetare calitativă poate fi menționată analiza critică a 

conceptelor fundamentale existente în literatura științifică și dezvoltarea conceptuală a 

teoriei MRI. O a doua categorie este utilizarea elementelor de inducție și deducție ale 

analizei. O altă tehnică utilizată în cercetare este analiza comparativă. În capitolul 4 am 



folosit metoda chestionarului și am exemplificat prin aplicarea Modelului Kotter în timp 

ce am dezvoltat un plan pentru managementul riscurilor de rezistență la schimbare. 

 Rezultatele au drept scop: 

(i)Accentuarea trăsăturilor specifice cunoașterii la nivel național și internațional a 

chestiunilor legate de risc și nesiguranță. 

(ii) Structurarea cunoștințelor asupta MRI 

(iii) Stabilirea unui model revoluționar asupra conceptului de MRI 

(iv) Analiza comparativă a diverselor strategii de management de risc 

(v) Stabilirea felului în care rezistența la schimbare se reflectă în MRI 

(vi) Furnizarea rezultatelor cu privire la particparea angajaților, o modalitate de a 

minimaliza rezistența la schimbare. 

(vii) Aplicarea Modelului Kotter la companiile specifice din România 

(viii) Dezvoltarea unui plan de management de risc pentru rezistența la schimbare 

Contribuții personale 

(1)Principalele contribuții aduse de această teză se referă în mod egal la dimensiunea 

teoretică-metodologică și la cea pragmatică (practică).Cele mai importante sunt: 

Abordarea unor astfel de probleme importante în interiorul unei întreprinderi, precum și 

instrumentele manageriale și modernizarea acestora sunt considerate în cea mai mare 

parte problema exclusivă a întreprinderilor(unităților). 

(2) Reconsiderarea rolului determinant al MRI la fiecare nivel în organizarea științifică a 

procesului de execuție, a activităților unei organizații, prin accentuarea conținutului 

procesului de management și a sistemului de management într-o manieră sintetică. 

(3) Determinarea importanței managementului de rezistență la schimbare și aplicarea 

unuia dintre cele mai cunoscute modele(Modelul Kotter) la companiile din România , 

acesta a constituit un element de noutate. 

(4) Dezvoltarea unui Plan de management de risc pentru Rezistența la schimbare, ceea 

ce constituie de asemenea o noutate pentru managementul de risc. 



De asemenea, poate fi considerată o încercare spcială, referențială chiar și în teoria 

MRI și prin care se evidențiază contribuția decisivă la modernizarea managerială a 

întregului unei întreprinderi. 

Bibliografia tezei doctorale este cuprinzătoare și relevantă pentru subiectul abordat în 

domeniu și conține referințe la lucrările consultate. 

Scopul nostru este de a merge mai departe cu studiul acestui subiect în viitor. Aceasta 

constituie o zonă intensivă de studiu pentru viitor, întrucât acoperă subiecte variate și 

interdisciplinare pe care am încercat să le subliniem în această teză.  

Întrucât nu s-a abordat un astfel de studiu în literatura de specialitate din 

România, credem că va fi bine primit de către toți cei interesați de acest domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


