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Subiecte abordate 

1. Dezvoltarea organizaţională-abordâri; 

2. Laboratoarele de training pentru sensibilizare (T-

group training); 

3. Team building-ul sau construirea echipelor 

4. Investigaţiile pentru obţinerea feed-backului în 

universitate (survey feedback); 

5. Reengeneering-ul; 

6. Cercurile calităţii; 



Scopul prezentării: 

 transferul de cunoştinţe  despre procesul de  

schimbare şi dezvoltare organizaţională-

metodici ţi tehnici mai des înlâlnite în cadrui 

acestui proces 

 



De ce tind indivizii să reziste 

schimbărilor 

 Începeţi prin a răspunde la această întrebare 

raportându-vă la propria persoană. 

 



 Dezvoltarea organizaţională (D.O.)-reprezintă “un 

efort realizat pe termen lung pentru a îmbunătăţi 

viziunea organizaţională, pentru a creşte forţa 

organizaţiei, pentru a dezvolta procese de învăţare 

şi de rezolvare a problemelor, prin suport 

managerial (inclusiv top-management). 

 Procesul presupune antrenarea unui întreg sistem de 

forţe organizaţionale, în direcţia exprimării întregului 

potenţial al organizaşiei. 



I. Laboratoarele de training pentru 

sensibilizare (T-group training) 

 Laboratoarele de training 

pentru sensibilizare 

(sensitivity training 

laboratories-STL) 

reprezintă una din tehnicile 

tradiţionale de dezvoltare 

org. ce se păstrează şi în 

prezent ca una din cele 

care au rezultate atât în 

aria dezvoltării personale, 

cât şi la nivelul grupului de 

muncă precum şi la nivel 

organizaţional. 

 



 Procesul STL, conform lui K.Benne, L.Bradford, 

R.Lippit, poate realiza următoarele obiective: 

1. creşterea la participanţi a conştientizării şi 

sensibilizării către anumitor situaţii; 

2. dezvoltarea abilităţii participanţilor de a percepe şi 

a învâţa din cosecinţele propriilor acţiuni, acordând 

atenţie sentimentilor proprii şi ale celorlalţi;  

 

 

 



3. stimularea clarificării şi dezvoltării valorilor proprii 

precum şi a problemelor în ceea ce priveşte 

deciziile şi acţiunile personale şi sociale; 

4. dezvoltarea unor concepte şi insight-uri teoretice 

care vor servi ca instrumente pentru relaţionare; 

5. analiza realizărilor eficienţei comportamentului în 

raport cu activităţile participanţilor; 



 STL-este o tehnică menită să dezvolte într-o manieră 

deschisă interacţiunea membrilor, pornindu-se de la 

simplu la complex, de la nestructurat la structurat, 

de la lipsă de empatie la empatie, precum şi 

impărtăşirea dificultăţilor comune, dezvoltarea 

relaţiilor interpersonale, stimularea spiritului de 

achipă. Chiar dacă iniţial nu există o agendă de 

lucru , o primă etapă a STL ar trebui să fie un 

diagnostic iniţial al situaţiei, pentru identificarea 

problemelor principale şi a ariilor lor de acţiune. 



 STL- se desfâşoarâ sub forma unei şedinţe comune 

de grup 12-15 persoane şi un facilitator al 

discuţiilor. Trainerl poate fi o persoană specialistă în 

STL, sau poate fi ales din rîndul celor din grup. Rolul 

acestei persoane este de a încuraja discuţiile libere 

între toşi membrii grupului, indiferent de temă. Este 

esenţial însă ca acesta să nu acşionaze “nici ca un 

lider şi nici ca un terapeut”,  



 STL- poate avea efecte pozitive cât şi negative: 

 ca efecte pozitive pot fi: conştiintizarea normelor de 

grup, experimentarea unui sentiment al 

apartinenţei, învăţarea specifică ce poate fi 

aplicată în situaţiile de muncă. 

 ca efecte negative: confruntare şi dezvâluirea 

sentimentelor şi a valorilor personale, lucruri care 

tind să se râsfrîngă negativ, fără o direcţionare şi 

un control atent din partea facilitatorului. 



2. Team building-ul sau construirea 

echipelor 

 Team building-ul are ca scop interesele angajaţilor, corelate cu 

cele ale superiorilor, plus că trebuie să canalizeze energiile 

fiecărui angajat în contextul echipei din care el face parte. 

 Team building-ul poate să vină ca o recompensă a rezultatelor 

echipei, de a o motiva şi relaxa, se poate organiza în dorinţa 

de a creştecoeziunea ei atât la nivelulactivităţilor desfăşurate 

de membrii echipei, cât şi la nivel afectiv. Mai mult, urmăreşte 

depăşirea unorbariere de comunicare şi relaţionare între membrii 

unui departament sau conştientizarea importanţei fiecărui 

membru al acestuia, cu posibilele scopuri de atins. 



 Principalele elemente care nu lipsesc din nici un teambuilding 

sunt buna dispoziţie, implicarea echipei, feedback-ul. Într-un team 

building este nevoie de implicarea tuturor participanţiilor, 

inclusiv a managerilor, meţinerea bunei dispoziţii, cât şi de 

prezenţa unui trainer care să evidenţieze comportamentele 

manifestate şi găsirea în echipă a unor soluţii care pot fi 

aplicate şi în condiţii reale de la locul de muncă. 

 Eficienţa unui program de team building poate fi descoperită 

imediat la finalizarea lui, chiar dacă efectele sale se pot 

vedea pe termen lung.  



 Participarea la programe care au ca scop: 

  creşterea coeziunii echipei la nivelul activităţilor,  

 depăşirea unor bariere de comunicare,  

 relaţionarea între angajaţi sau conştientizarea 

importanţei fiecărui membru al departamentului este 

un mod util de a creşte productivitatea organizaţiei. 

Nevoia de a avea o echipă cât mai unită este cu atât 

mai mare, cu cât efectele crizei economice la etapa 

actuală sunt resimţite foarte tare. 

 

 





3. Investigaţiile pentru obţinerea feed-

backului în universitate (survey feedback) 

 Survey feedback-reprezintă o tehnică ce poate 

produce, la rândul ei  efecte ameliorative la 

nivelul interrelaţionării dintre angajaţii 

organizaţiei prin informaţiile cu adevărat 

valoroase pe care le putem recolta în urma 

aplicării ei. 

 



 Survey feedback presupune două etape distincte: 

1. Prima etapă-este proiectată astfel încât să strângă 

informaţii privind starea org. /departamentului, 

catedrei, şi în acest scop se aplică un chestionar 

standard sau uneori se utilizează un chestionar special 

creat pentru culegerea de informaţii. 

 Această primă etapă este precedată de culegerea de 

informaţii despre situaţia-problemă, aflându-se prin 

mini-chestionare, interviuri sau focus-group-uri care 

este aria problematică la nivel general. 



 Metoda are avantajul că se pot culege extrem de 

multe date, dar este însă deosebit de important să 

se asugure confidenţialitatea datelor, care ulterior 

vor fi folosite pentru ameliorarea aspectelor negative 

identificate. 

 Interpretarea corestă este de-asemenea importantă 

precum şi voinţa managementului să dorească să 

folosească datele în direcţia îmbunătâţirii diferitor 

aspecte sesizate.  



 Cea de-a doua etapă- presupune livrarea datelor 

recoltate şi interpretate. Pentru ca datele să fie 

valorificate şi efectele să fie pozitive, această a 

doua etapă trebuie să se realizeze cu profisionalism, 

“făcîndu-se sumarul şi interpretarea într-o manieră 

clară, care să atragă totodată şi reacţiile angajaţilor 

la informaţiile recoltate” 

 



Important !!! 

 Trebuie explicat angajaţilor că metoda 

este utilizată exclusiv în scopuri 

ameliorative la nivelul vieţii 

organizaţionale. 



 În vederea utilizării cu succes a investigaţiilor pentru 

obţinerea feedback-ului în organizaţii, Floyd Mann 

recomandă: 

 1. managementul de vârf  să particepe activ la 

planificarea preliminară; 

 2. datele să se colecteze de la toţi membrii 

organizaţii; 

 3. datele să fie comunicate la început top-

management-ului şi după aceia în josul ierarhiei; 



 4. fiecare manager să aibă întâlniri cu subordonaţii 

proprii pentru a interpreta impreună informaţiile, 

planificând schimbări constructive şi introducerea 

informaţiilor la nivelurile inferioare; 

 5. întâlnirele de feedback ar fi preferabil să includă 

un consultant care să pregătească managerul 

pentru întâlnire şi care să joace rolul de “persoană-

resursă”. 



 Studiile efectuate arată că metoda are un impact 

pozitiv asupra angajaţilor, cu procentaj semnificativ 

de îmbunătăţire a productivităţii, deoarece: 

 participă toţi membrii organizaţiei; 

 tehnica stimulează comportamentele dorite; 

 angajaţii percep procesul ca pe o recoltare a datelor 

cu relevanţă directă asupra problemelor pe care ei 

le au;  



 Un alt mod de aplicare a feedback-ului în D.O. este 

chestionarul ,feedback-ul 360*, în special în analiza 

performanţelor în organizaţie. 



4. Reengineering-ul 

 Reengineering-ul are la bază “acţiuni radicale de 

reproectare a proceselor organizaţionale pentru 

îmbunătăţirea majoră a serviciilor, la nivelul calităţii, 

costurilor, timpului. 

 Orice proiect de acest tip implică analize 

ocupaţionale, evaluarea abilităţilor şi a structurii 

forţei de muncă în organizaţie, redesign-ul posturilor, 

revizuirea politicilor şi procedurilor. 



 O serie de autori (Teng, Grover,Fiedler) susţin reengineering-ul 

ca o dezvoltare în două direcţii ”reducerea paşilor 

intermediari, pentru eficientizarea procesului, şi consolidarea 

colaborării între cei implicati în proces”. Aceasta însă se fac 

prin schimbării radicale, cu ajutorul total al managementului şi, 

eventual, al unei echipe de consultanţi bine pregătiţi.  

 Poate avea succes  în domenii: 

 installării o birocraţie progresivă 

 posibile succese doar prin intermediul tehnologiei avansate; 

 dereglări în politicele organizaţionale; 

 



5.Cercurile calităţii 

 Aceasată metodă se foloseşte cu 

predilecţie pentru sporirea 

eficienţei organizaţionale, 

atrăgând, în mod, implicit, o 

dezvoltare a acesteia; prin 

maniera de desfâşurare cercurile 

calităţii au efecte pozitive şi 

asupra climatului. 

 Metoda se foloseşte pentru 

îmbunâtâţirea stilului de lucru sau 

ameliorarea modului de rezolvare 

a unor probleme precum şi 

sporirea încrederii în forţele 

personale şi ale echipei. 

 



 Discuţiile din “cercurile 

calităţii” se desfăşoarâ 

periodic (săptâmânal, în 

întâlniri de o oră), într-o 

manieră flexibilă, deschisă. 

Se pot integra în grup şi 

persoane care nu aparţin 

ariei problematice dar care 

pot oferi soluţii obiective. 

 Discuţiile au ca scop 

diminuarea numărului de 

erori. 

 

 



 Pentru maximizarea contribuţiilor metodei la viaţa 

organizaţională, este nevoie de susţinere; iată de ce se 

recomandă ca înainte de folosirea cercurilor calităţii să fie 

aplicate o serie de metode de facilitare”: “ 

1. Realizarea unui chestionar de analiză a stării actuale; 

2. Discuţii cu top-management-ul pe tema rezultatelor;  

3. Realizarea de programe speciale pentru managemenul de vârf  şi 

managemenul mijlociu;  

4. Instruire cu “perfecţioniştii problemei” 

5. Programe de conşiintizare a metodei cu toţi angajaţii; 

6. Înregistrarea celor ce participă în program cu coordonarea lor; 

7. Formarea cercurilor calităţii şi instruirea membrilor; 

 

 



R.Baron 1983, dezvoltă următoarea succesiune de faze în ceea 

ce priveşte folosirea metodei:  

 În grupurile de discuţii se identifică problemele-cheie, care 

interferează cu eficienţă sau calitate; 

 Se realizează o analiză atentă a acestora şi se încearcă 

identificarea de soluţii specifice; 

 Recomandările se transmit către echipa managerială, spre 

analiză; 

 În ipostaza acceptării, soluţiile sunt implementate; dacă nu, se 

transmit grupului obiecţile conform cărora soluţiile nu pot fi 

implementate; 

 În cazul implementării soluţiilor, se analizează succesul soluţiilor 

implementale. 



 Problemele se pot subbiviza în următoarele categorii: 

 1. Probleme de categoria “A” - care presupun implicare 

minimă din partea altor departemente; 

 2. Probleme de categoria “B”- implicarea altor departamente 

este o necesitate; 

 3. Probleme de tip “C”- suport, sancţiuni şi implicare din 

partea managementului sunt cerute pentru implementarea 

soluţiei. 



 Se recomandă folosirea cât mai multor metode de 

lucru pentru atingerea rezultatelor: brainstorming, 

colectarea tuturor datelor necesare, metode grafice 

de analiză şi prezentare a rezultatelor, diagrame 

cauze-efect etc. 

 Important să se păstreze coeziunea echipei, să fie 

implicaţi toţi participanţii în discuţii şi să se menţină 

focalizarea pe sarcină. 



Concluzii: 

 Toate aceste metode şi tehnici pot fi utilizate într-o 

sferă largă de procese din cadrul organizaţiei 

 Dezvoltatea organizaţională depăşeşte şi ia în 

stăpânire schimbarea, dându-i alte semnificaţii şi 

implicaşii superioare. 

 Dezvoltarea organizaţională se sprijină pe ideia de 

schimbare prin învăţare: org. de succes sunt cele care  

învaţă (learning organisations), definite prin 

abilitatea de a crea, reflecta, achiziţiona şi transfera 

cunoştinţe sau modifica comportamente. 



 

Mulţumesc pentru atenţie!!! 


