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CUVINTE CHEIE: schimbare organizațională, managementul schimbării, organizații medii, 

întreprinderi mici și mijlocii (IMM) 

 

REZUMAT: Schimbarea este o realitate permanentă și inevitabilă, însă managementul 

transformării organizațiilor  presupune un efort de dezvoltare în direcția oportună, fapt dificil 

în contextul evoluției tumultoase a mediului de afaceri românesc, specific economiilor 

emergente și perioadelor post-criză. Totuși, în perioada 2008-2015, organizațiile medii au avut 

cea mai mare contribuție la valoarea adăugată și s-au recuperat cel mai rapid după criză. 

Pentru o transformare eficientă, managementul schimbării - descris pentru prima dată de Taylor 

în 1911 și dezvoltat în timp de autori din mediul academic și cel de afaceri - este utilizat de 

70% dintre organizații la nivel internațional și de numai 30% la nivel național, probabilitatea 

îndeplinirii obiectivelor de schimbare ale companiilor crescând astfel de 6, respectiv de 4 ori. 

Dintre organizațiile medii românești, 88% planifică strategii de schimbare și 38% folosesc 

metodologii de management al schimbării, devenind astfel mai eficiente decât organizațiile 

mici și mari.  

Finalitatea lucrării constă într-o nouă metodologie de management al schimbării pentru 

organizațiile medii din România, propusă în urma analizei teoriei de management al schimbării 

(34 modele), particularităților mediului de afaceri românesc (158.870 companii) și a practicilor 

organizațiilor românești (92 organizații cu răspunsuri complete, din 385 chestionate). 

Metodologia este holistică, secvențială, structurată, abordând schimbarea atât la nivelul 

organizațional, cât și la cel individual. 
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