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LLuummiinnaa  ææii  ccuullooaarreeaa
(continuare din numãrul precedent)

Sinteza aditivã. Luminile colo-

rate se pot obåine prin recombinarea

în diverse proporåii a radiaåiilor

separate dintr-un spectru sau, mai

simplu, prin filtrarea luminii albe în

straturi colorate transparente. 

Deci, prin suprapunerea unei radiaåii

corespunzãtoare anumitor nuanåe

se obåine un amestec aditiv al

acestora (realizat de ochi). În acest

gen de sintezã, culorile primare sunt

roæu, verde æi indigo (un albastru de

o anumitã lungime de undã). Aceste

culori, luate în cantitãåi egale dau

prin suprapunere culoarea albã care,

dupã cum se ætie, se poate obåine æi

prin suprapunerea a douã culori

complementare.

Punerea în evidenåã a sintezei

aditive se poate face prin proiectarea

luminii albe pe un ecran, cu ajutorul al

trei proiectoare prevãzute cu filtre,

având culorile de mai sus (R, V, I). În

poråiunile în care culorile se suprapun

douã câte douã se obåin amestecuri

aditive (vezi figura de mai jos) de

galben, azuriu æi purpuriu) ale

culorilor complementare.

Lumina albã poate fi sintetizatã

aditiv æi prin utilizarea a numai douã

lumini colorate. În acest caz, una din

luminile colorate trebuie sã conåinã

toate radiaåiile spectrale pe care nu

le conåine prima; cele douã lumini se

numesc lumini complementare.

Se numesc deci culori comple-
mentare culorile a douã lumini care
prin sintezã aditivã dau lumina albã.

Dacã în locul culorilor primare

se folosesc culorile complementare

lor (culori secundare) se obåin prin

sintezã aditivã culorile primare, dar

nesaturate, datoritã culorii albe care

rezultã prin sintezã.

Saturaåia culorii obåinute va fi

scãzutã, deoarece ponderea

lungimii de undã dominantã va fi

diminuatã prin amestecul cu

celelalte radiaåii, adicã cu alb. De aici

rezultã cã saturaåia unei culori poate
fi definitã æi ca proporåia în care o
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culoare spectralã este amestecatã cu
alb (sau negru).

În practicã se obåine un amestec

aditiv prin juxtapunerea de puncte

colorate de dimensiuni foarte mici.

Principiul este aplicat în televiziunea

în culori.

Pentru sinteza aditivã sunt

cunoscute trei legi ale lui Grassmann

(1853) care sunt exprimate astfel:

- orice culoare poate fi repre-

zentatã sub forma unei combinaåii a

trei culori primare;

- excitaåiile de culoare (indi-

ferent de componenåa lor spectralã),

care dau ochiului impresia aceleiaæi

culori, produc efecte identice în

amestecuri aditive;

- æirul amestecurilor aditive de

culoare este nesfâræit.

Sinteza substractivã. Ansamblul

realizat prin suprapunerea a douã

sau mai multe straturi colorate,

transparente, nu va putea sã

transmitã decât radiaåiile care sunt

cuprinse în domeniul comun al

acestor straturi. Lumina coloratã

care rezultã din acest ansamblu este

rezultatul scãderii, sustragerii, din

lumina albã a radiaåiilor care nu pot

strãbate prin toate straturile.

Culoarea unui asemenea ansamblu

este rezultatul unei sinteze
substractive.

Explicarea mecanismului sinte-

zei substractive este urmãtoarea:

Trecând prin primul strat

colorat, o parte din radiaåiile ce

compun lumina albã vor fi reåinute,

iar o altã parte din radiaåiile trans-

mise primului strat va fi reåinutã în

cel de al doilea. Mecanismul se

repetã pentru fiecare strat ce

urmeazã. La ochiul nostru vor

ajunge numai radiaåiile care au

strãbãtut toate straturile.

De exemplu, un colorant galben

trebuie sã transmitã radiaåii cuprinse în

domeniile verde æi roæu ale spectrului,

datoritã faptului cã, aæa cum s-a arãtat,

senzaåia de galben este realizatã prin

însumarea senzaåiilor de verde æi roæu

æi sã absoarbã în indigo.
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Suprapunând trei discuri de

gelatinã coloratã în portocaliu, galben æi

azuriu se poate observa efectul sintezei

substractive în figura de mai jos:

Dacã se suprapun straturi

colorate, douã câte douã, se obåine:

- din galben æi azuriu → verde,

deoarece roæul transmis de galben

este absorbit de azuriu;

- din portocaliu æi azuriu →

indigo, deoarece roæul transmis de

portocaliu este absorbit de azuriu.

Suprapunând cele trei straturi se

obåine negru, deoarece toate

radiaåiile vor fi absorbite.

O culoare poate fi sintetizatã fie

însumând douã sau mai multe lumini

colorate (sintezã aditivã) fie reåinând

din lumina albã anumite radiaåii, cu

ajutorul straturilor colorate supra-

puse (sintezã substractivã).

În practicã, la tiparul policrom se

obåine o gamã de culori prin sintezã

substractivã, pornindu-se de la albul

hârtiei pe care se aplicã succesiv trei

straturi de cernealã coloratã (Cy, G,

Mg) transparentã. Prin amestecarea

lor substractivã se va obåine o mare

gamã de culori. Culorile comple-

mentare folosite corespund culorilor

filtrelor de selecåie utilizate la

reproducerea ilustraåiilor color.

Senzaåia de culoare poate fi

influenåatã de mai mulåi factori.

Lumina este sursa primordialã æi

condiåia fundamentalã a existenåei

culorii. Pentru a putea fi percepute,

culorilor le trebuie luminã. Culoarea

æi valorile sale depind de calitãåile

luminii.

Intensitatea luminoasã creæte

când lumina vine direct de la o sursã

de emisie æi cade perpendicular pe

suprafeåele colorate. Luminozitatea

determinã dinamica tonurilor

cromatice. 

Aæa cum s-a mai arãtat, cu cât

creæte intensitatea luminoasã, cu atât

culorile sunt percepute mai clar, iar

nuanåele lor duc spre tonuri mai

strãlucitoare. Peste un anumit grad
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de luminozitate toate culorile tind

spre alb. Când intensitatea

luminoasã scade, se micæoreazã æi

luminozitatea culorilor, iar nuanåele

lor bat spre tonuri mai întunecate æi

are loc o rãcire treptatã a culorilor,

de la centru spre periferia spectrului

liniar cromatic.

Imensa diversitate a culorilor

întâlnite în lumea înconjurãtoare se

poate defini ca o însumare a

radiaåiilor reflectate sau ca o

transmisie de corpuri în cazul

amestecului optic (sinteza aditivã)

sau ca o scãdere a acestora, în cazul

amestecului pigmentar (sinteza

substractivã).

Sinteza aditivã a culorilor se

poate realiza, aæa cum s-a mai

arãtat, prin suprapunerea de lumini

colorate sau de culori transparente æi

prin câmpuri rotative colorate radial

în diferite culori ale spectrului

cromatic.

Sinteza substractivã este cea mai

rãspânditã æi stã la baza combi-

naåiilor coloristice în tipografie,

picturã, artã decorativã etc.

Amestecul culorilor se poate

realiza între:

- douã sau mai multe culori

spectrale;

- culori acromatice alb æi negru;

- o culoare cromaticã æi alb sau

negru;

- o culoare æi un diluant.

În practica tipograficã se folo-

seæte destul de des acest amestec

fizic de cerneluri colorate pentru a

obåine o cernealã de culoare necesarã

în imprimare, fapt determinat atât de

procesul tehnologic cât æi de cel

economic (ex.: la un afiæ în 2 culori

din care una este verde, în loc sã se

foloseascã Cy æi G, deci douã forme

de tipar, se preparã verde æi o formã

de tipar, maæina în tiraj doar pentru

verde, nu pentru Cy æi G).

Amestecul al douã sau mai multe

culori spectrale, între ele, produce

tente cromatice intermediare, tente

de gri neutre sau colorate. Aæa cum

s-a arãtat, culorile complementare

situate diametral în cercul cromatic,

amestecate în anumite proporåii, dau

aæa-numitele tonuri rupte, nuanåate

spre culoarea dominantã în amestec,

în care culoarea se pierde treptat atât

ca luminozitate, cât æi ca saturaåie

pânã la griul neutru.
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În general, amestecul culorilor
primare se bazeazã pe combinarea

acestora între ele, douã câte douã,

formând trei grupe principale: 

roæu + galben; roæu + albastru; galben

+ albastru.

Astfel:

- roæu + galben = portocaliu

(portocaliu + roæu = portocaliu roæcat,

portocaliu + galben = portocaliu

gãlbui);

- roæu + albastru = violet 

(violet + roæu = violet roæcat, 

violet + albastru = violet albãstrui);

- galben + albastru = verde 

(verde + galben = verde gãlbui, 

verde + albastru = verde albãstrui).

Fiecare grupã are amestecuri ce åin

în echilibru cele douã culori primare,

formând culori binare (portocaliu,

violet, verde — culori  compuse de

gradul I) æi amestecuri în care dominã

una din ele, formând culori teråiare.

Culorile primare, binare æi teråiare
formeazã cercul cromatic cu 12 culori
(combinându-se colateral se pot

obåine 24, 48, 72 æ.a.m.d. nuanåe

cromatice intermediare). Culorile

binare amestecate între ele dau culori

compuse de gradul II.

- verde + portocaliu = ocru

[(g+a)+(g+r)];

- violet + portocaliu = maro

[(r+a)+(r+g)];

- verde + violet = gri

[(g+a)+(r+a)].

Amestecul al trei culori spectrale

se poate realiza în combinaåiile:

- 2 primare + 1 binarã = tentã

coloratã în culoarea dominantã

cantitativ;

- 2 binare + 1 primarã = gri

colorat;

- 3 binare sau 3 primare = gri

neutru.

Amestecând culorile acromatice,

alb æi negru, între ele, se obåin nuanåe

de gri rece, de la deschis la închis, în

funcåie de proporåia lor în amestec.

Amestecând gradat o culoare cu

alb se obåin tente degradate ale

aceluiaæi ton, din ce în ce mai

luminoase, însã cu intensitate

cromaticã tot mai redusã.

Amestecând o culoare cu negru,

se obåin tente grizate ale aceluiaæi

ton, din ce în ce mai întunecoase æi

mai puåin saturate cromatic.

Amestecul culorii cu un diluant

sau alb transparent scade concen-
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traåia culorii saturate, mãrind în

schimb transparenåa acesteia.

Mãsurarea æi reprezentarea culorilor

Procedeele principale pentru

mãsurarea unei culori sunt: 

- metoda egalizãrii, în care culoa-

rea de mãsurat este egalizatã vizual cu

o altã culoare obåinutã prin amestecul

aditiv sau substractiv al unei culori

cunoscute æi se realizeazã cu ajutorul

colorimetrelor tricromatice.

- metoda fotometricã, în care

efectul culorii de analizat se mani-

festã asupra a trei receptori de

luminã diferiåi æi se determinã cifric

(tricolorimetru - vizual sau

fotoelectric).

- metoda spectralã, cea mai

precisã, care caracterizeazã în final

senzaåia de culoare prin coordonate

tricromatice de culori, folosind

funcåia de distribuåie relativã a

energiei spectrale a radiaåiei care

ajunge la receptor.

Aparatura folositã se numeæte

spectrofotometru monocromatic sau

spectrofotometru redus. În primul

caz, se permite descompunerea unui

flux luminos incident cu ajutorul

prismei sau al unei reåele optice, în

benzi ale lungimilor de undã dorite,

practic monocromatice; la spectro-

fotometrul redus, se folosesc

succesiv 7-9 filtre pentru obåinerea

unor benzi de lungimi de undã mai

late decât cele monocromatice.

Metodele moderne folosite în

colorimetrie eliminã aprecierile

subiective ale modelelor vizuale, prin

introducerea receptorilor de luminã

(celule fotoelectrice).

În prezent se folosesc dispo-

zitive electronice de mãsurare rapidã

a culorii, care permit eliminarea

numeroaselor calcule folosite în

metodele colorimetrice.
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În colorimetrie se folosesc mai

multe sisteme de mãsurã a culorilor:

sistemul tricromatic RVI, sistemul

tricromatic RGB, sistemul tricromatic

XYY æi cel monocromatic.

În sistemul tricromatic RVI

culorile fundamentale sunt roæu

verde æi indigo, iar reprezentarea

excitaåiei de culoare c‘C este datã de

ecuaåia tricromaticã:

c‘C=r‘R+v‘V+i‘I,

în care c‘, r‘, v‘ æi i‘ sunt valorile

cantitãåilor (strãlucirilor) culorilor

respective, iar C, R, V, I sunt unitãåile

de mãsurã tricromatice (egale) ale

acestor cantitãåi (excitaåie de

culoare). Valorile C, R, V, æi I

formeazã un sistem coerent de

unitãåi, din care cauzã în sistemul

tricromatic c‘ este:

c‘=r‘+v‘+i‘.

Coeficienåii tricromatici rezultã

din raporturile:

Folosind coeficienåi tricromatici

care verificã relaåia r+v+i=1, ecuaåia

tricromaticã unitarã a unei culori “c”

se poate scrie sub forma:

1c = rR + vV + iI.

Prin amestecul în cantitãåi egale

al celor trei culori fundamentale se

obåine “albul de referinåã” (ca unitate

de mãsurã “S”), pentru care ecuaåia

de mai sus devine:

Sistemul tricromatic RGB este un

sistem internaåional, recunoscut de

Comisia Internaåionalã a Ilumi-

natului (Commission Internationale

d’Eclairage - C.I.E.). În acest sistem,

culorile fundamentale sunt roæu -

corespunzãtor radiaåiei cu lungimea

de undã 7000Å (R), verde -

corespunzãtor radiaåiei cu lungimea

de undã de 5461Å (V) æi albastru

pentru radiaåii cu lungimea de undã

de 4358 Å (A). Aceste lungimi de

undã corespund culorii filtrelor

standardizate, cu ajutorul cãrora se

poate obåine, folosindu-se colori-

metrele, orice culoare.

Cantitatea de culoare de bazã

necesarã obåinerii unei culori de
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orice lungime de undã a spectrului

vizibil se deduce din curbele

prezentate mai jos:

Deoarece apar æi culori negative

(sub abscisã), cu alte cuvinte culori

care pot fi obåinute din cele trei

culori de bazã numai dacã se

amestecã (aditiv) douã culori, iar a

treia culoare de bazã se adunã la

culoarea mãsuratã (cantitatea

negativã), pentru a evita un calcul cu

valori negative, în locul culorilor

standardizate se folosesc culorile

primare. 

Sistemul RGB foloseæte ca alb de

referinåã albul standard, care este

culoarea spectrului de egalã energie,

adicã spectrul care cuprinde, în

intervale de lungime de undã egale,

aceeaæi energie radiantã. Trecerea

de la unitãåile tricromatice ale

acestui sistem la unitãåile

fotometrice se face cu ajutorul

relaåiilor de transformare.

Pentru reprezentarea culorilor

se pot folosi sisteme de coordonare

plane, adicã secåiuni convenabile

alese prin spaåiul culorilor. În

sistemul tricromatic se folosesc

drept coordonate coeficienåii

tricromatici, deci culorile care diferã

numai prin strãlucire, recoman-

dându-se reprezentarea lor graficã

prin triunghiul culorilor sau prin

diagrama culorilor.

Triunghiul culorilor (despre care

s-a vorbit) este un triunghi

echilateral a cãrui înãlåime

reprezintã unitatea de mãsurã a

strãlucirii æi ale cãrui vârfuri sunt

unitãåile excitaåiilor de culori

fundamentale.
continuare în numãrul urmãtor
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CCoommeennttaarriiii  llaa  îînnttrreebbããrriillee  

ppoossttaaddeerraarree  llaannssaattee

Domnul A.N. ne-a transmis: 

Incitante întrebãri … o sã încerc

sã rãspund aæa cum mã pricep la

câteva dintre ele, prin prisma

experienåei mele de “angajator”…

La întrebarea: “Care sunt
neajunsurile datoritã cãrora firma
din care faci parte s-ar putea
confrunta cu probleme dupã
aderarea la UE?” aæ rãspunde cã

dupã 2007 va trebui probabil sã

facem faåã unui numãr mare de

companii care vor dori de la

furnizorii români produse sau

servicii de foarte bunã calitate æi, în

plus, certificate. Nu vom putea intra

ca furnizori în baza de date a unor

mari companii europene fãrã sã fim

certificaåi sau sã avem implementate

anumite standarde de calitate. Deci,

pentru mine unul dintre primele

lucruri pe care trebuie sã le fac este

sã îmi certific ISO compania, astfel

încât sã nu fiu dat la o parte de

companiile mari, înainte de a le

putea prezenta ceea ce ætiu sã fac …

în domeniul serviciilor. Dar desigur

cã asta costã bani … dar ce se face

fãrã bani … mai ales în România?

La a doua întrebare: “Care sunt
atu-urile firmei din care faci parte,
atu-uri care vor ajuta la dezvoltarea
afacerilor æi dupã aderarea la UE” eu

cred cã echipa este sufletul unei

companii, oamenii sunt compania …

în rest este numai management de

resurse. Deci atuurile echipei mele

sunt oamenii buni, profesioniæti æi

dedicaåi.

În rest, aæ mai comenta dar

trebuie sã mã prezint la o întâlnire

de afaceri.

Succes tuturor.

Domnul Percept: 

Eu unul, NU cred cã apariåia

“investitorilor strãini care ne vor

diminua piaåa” va fi una spec-

taculoasã, aæa cum NU cred nici cã

înghesuiala companiilor europene

de a solicita servicii æi produse din

România nu va fi ascendentã. Am

încetat de 2-3 ani sã mai fim China

Europei æi cred cã serviciile, pe care

vom fi obligaåi sã le aliniem ca preå,

vor echilibra piaåa æi va fi una cât de

cât localã. Eu vorbesc din postura
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mea de antreprenor æi deåinãtor de

business de dimensiuni mici-

medii… Cã la nivel macro, jucãtorii

îæi vor cam muæca din feliile de piaåã

în mod reciproc este treaba lor. Eu

sunt mai liniætit… æi voi rezista

tentaåiei de a mã mãri.

Hrisant: 

Nu pot sã mã abåin sã nu te

combat idee cu idee.

Capitalismul aduce prin esenåa

lui o intensificare a competiåiei, an

de an, orã de orã chiar æi pe o piaåã

nealipitã UE. Orice diminuare

suplimentarã a pieåei datoritã

entuziasmului cu care investitorii

vor veni spre România - parte din UE

- va însemna o adevaratã loviturã la

marjele de profit ale fiecãrei

tipografii din România. Deci de åinut

minte o regulã importantã: creæterea

competiåiei duce la scãderea marjei

profitului.

România ar fi fost bine sã fi fost

vreodatã o Chinã a Europei æi la alte

capitole decât al costului redus al

mâinii de lucru. Ar fi fost bine sã fi

suferit în ultimii ani de o creætere

economicã anualã de cca 8,6%, aæa

cum ne lãudãm în 2006. Sunt curios

dacã vom putea menåine acest ritm

impresionant æi anul viitor.

Sã revenim la aæa-zisa piaåã

“localã”. Oriunde este oportunitate

aterizeazã oportuniætii din afarã æi

altereazã aæa-zisul caracter local. 

Am auzit de un patron turc de

tipografie recent stabilit în România

care æi-a deschis un punct de lucru

într-un Mall. Întrebat de ce nu a

rãmas în continuare cu tipografia în

Turcia a dat un rãspuns elocvent

pentru ce va sã vie æi la noi:

“Glumeæti, în Turcia eram opt

tipografii într-un Mall, pe când aici

mã bucur sã fiu singura tipografie

din Mall. Aici trãiesc ca în rai pe

lângã infernul concurenåei din

Turcia”. Aæ vrea sã spun “Nici nu

vreau sã mã gândesc câåi oportuniæti

din UE vor veni dupã momentul 

1 ianuarie 2007” dar nu pot.

Piaåa este ca un tort din care atât

jucãtorii mici cât æi cei macro taie

permanent felii dupã posibilitãåi,

unii subåiri de tot alåii mai groase.

Imagineazã-åi cã jucãtorii macro au

cam toåi credite macro de restituit

bãncilor æi orice scãdere a marjei de
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profit îi va determina sã se

intereseze sã colecteze pânã æi

firimiturile tortului.

Ætiu cã sunã pesimist dar mai

bine sã vorbim de strategii pentru

contracararea celei mai negre

situaåii posibile deoarece cu

situaåiile bune ne descurcãm se pare

æi fãrã.

Oare e bine sã fii mic când se

intensificã competiåia ?

Nu cred.

De ce? Deoarece orice corporaåie

dezvoltatã sau asociaåie de

investitori cu un portofoliu suficient

de consistent æi diversificat va æti

mai bine cum sã deschidã æi sã

urmãreascã mai multe opåiuni decât

un singur mic/mijlociu intreprin-

zãtor æi se va bucura de mult mai

multã siguranåã. 

Hrisant@Afaceri-Poligrafice.ro

IInntteerrnneettuull  aa  ddeessffiiiinnååaatt  oo  ggrraanniiååã aa

ddoommeenniiuulluuii  ppoolliiggrraaffiicc

În primãvara lui 1990 eram

novice în tehnologiile de

imprimare dar lansasem activi-

tatea de editurã æi trebuia sã

urmãresc realizarea primei mele

comenzi la o tipografie de stat.

Într-una din conversaåiile cu

regretatul Petre Florin, director al

Fabricii de Timbre Bucureæti, am

pus întrebarea “Ce se înåelege prin

domeniul poligrafic?”

Mi-a rãspus cu mândrie cã cei

din breasla tipografilor considerã

cã este domeniul tiparului înalt æi

offset, numit æi domeniul artelor

grafice.

Dupã câåiva ani de activitate în

sfera tiparului am început sã

înåeleg cã folclorul breslei tipo-

grafilor români æi-a asumat

oarecum foråat monopolul asupra

domeniului poligrafic reuæind sã

traseze în mentalitatea opiniei

generale false delimitãri faåã de

packaging, serigrafie, tampo-

grafie, print de mari dimensiuni

etc.
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Cred cã am reuæit sã mai reduc

din aceastã prejudecatã prin 

puzzle-ul de activitãåi de arte

grafice promovate în ultimii 8 ani de

revista Afaceri Poligrafice.

Etimologic vorbind domeniul

poligrafic este domeniul inscrip-

åionãrilor de orice tip pe orice

suport.

În mod evident publicaåiile

tipãrite sunt produse ale acestui

domeniu iar editurile fac parte din

firmele importante ale domeniului

poligrafic.

Prin explozia tehnologiilor æi prin

creæterea impresionantã a numãrului

de utilizatori de Internet s-a ajuns la

situaåia de a nu se mai putea trasa o

graniåã precisã acestui domeniu.

O întrebare exemplificativã ar

putea fi:

Oare celebrul ziar tipãrit din

Cehia a schimbat domeniul poli-

grafic cu altul când a decis sã-æi

continue apariåiile numai online 

(rãmânând cu aceeaæi echipã de

redactori æi adresându-se aceluiaæi

public)?

Eu cred cã rãspunsul corect este

ZIARUL CEHESC NU ÆI-A SCHIMBAT

DOMENIUL ci domeniul editãrii æi

publicãrii online a devenit o extensie

fireascã a domeniului poligrafic sau

mai bine zis domeniul poligrafic a

rãmas cam acelaæi dar unele din

vechile sale tehnologii de imprimare

nu mai pot fi considerate singurele

capabile sã delimiteze o activitate ca

aparåinând sau nu domeniului. Æi

iatã cum prin acest precedent a fost

practic adãugatã în clasificãri

updatarea online (înscrierea

informaåiilor în html etc.) ca un mod

nou de inscripåionare pe … un

suport inedit æi imaterial, web-ul.

Revoluåiile în lumea artelor

grafice s-au desfãæurat în general

fie la capitolul tehnologii/ instru-

mente de inscripåionare fie la

capitolul inovare de noi suporturi de

imprimare. Se poate spune cã

Internetul a realizat o dublã

revoluåie din acest punct de vedere.

Internetul nu este un domeniu

aparte - din punctul meu de 

vedere - ci numai un instrument util

oricãrui domeniu.

Acest instrument semnificativ

este pentru categoria publicaåiilor

asemãnãtor penei cu care s-a scris
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prima biblie, asemãnãtor tipografiei

lui Gutenberg care a înlocuit scrierea

de mânã, asemãnãtor tipografiilor

de ziare cu imprimare în bobinã ce

au depãæit în eficienåã tipografiile cu

tipar înalt.

Întrebarea mea de final este ce

invenåie, respectiv ce instrument æi

cu manifestãri în ce mediu, va oferi

cândva mai mult suport activitãåilor

noastre decât Internetul?

Hrisant@Afaceri-Poligrafice.ro

CCoommeennttaarriiii::  

M.O. a comentat: 

Cred cã ar trebui repornit de la

etimologie:

- internetul (reåea) corespunde

reåelei de distribuåie din poligrafie,

cu avantajul cã e mult mai largã æi

mai ieftinã;

- hyper-text (html, xml,

encoding video/audio) este formatul

în care se propagã informaåia æi cred

cã e corespunzãtor matriåei;

- perifericele PC-ului (monitoa-

re, tastaturi, tablete grafice …) sunt

corespunzãtoare hârtiei;

Cele de la care ne putem aætepta

la evoluåii imediate sunt:

* formatul

* perifericele

De la reåeaua internet ceea ce se

aæteaptã imediat este din ce în ce

mai mult wireless (wimax, g4),

viteze din ce în ce mari.

Hrisant adaugã: 

Precedentul creat de ziarul

cehesc face prozeliåi în … România.

Dinu Patriciu a cumpãrat ziarul

Averea æi iatã, acum decide

schimbarea denumirii. Zvonul zilei

este cã noua denumire a ziarului va

fi Click. Numele Click este ca o

invitaåie de a-l citi online.

De curând cineva a cumpãrat æi

domeniul clickonline.ro .

Mai multe amãnunte gãsiåi în

pagina: http://blog.hotnews.ro/avere

a-isi-schimba-numele-in-click.html
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SScchhiimmbbaarreeaa  ccoommppoorrttaammeennttuulluuii

oorrggaanniizzaaååiioonnaall  ccaa  ssttrraatteeggiiee

ppoossttaaddeerraarree

Cea mai mare avuåie a unei

corporaåii sunt angajaåii.

Ætiu cã afirmaåia asta s-a tocit de

câte ori a fost spusã.

Totuæi trebuie sã o întorc æi invers:

În momente de crizã - ca cea

concurenåialã, care va urma integrãrii -

cea mai mare piatrã de moarã pentru o

firmã ar putea fi aceiaæi oameni sau mai

bine zis vechiul comportament

organizaåional.

De ce îngrijorarea asta cu atâta

timp înainte sã survinã criza?

Deoarece schimbarea comporta-

mentului organizaåional nu este

posibilã în mijlocul crizei ci numai cu

mult timp înainte. Comportamentul

organizaåional  este precum un volant

gigantic, dispus în vid, ce a acumulat o

ineråie imensã prin istoria de impulsuri

date de mâna firmei (de managerii æi

de toåi angajaåii ei). Dacã sensul de

rotaåie indus nu este identic sensului

comportamentului organizaåional al

competitorului vest-european - ce va

sã vie - atunci e clar cã volantul

trebuie întâi frânat æi apoi inversat

sensul.

Dupã încetarea frânãrii este nevoie

de mult timp pentru instaurarea unei

rutine pozitive æi din pãcate aceiaæi

oameni au de implementat schimbarea.

Managerul care comunicã necesitatea

unei schimbãri va primi o reacåie de

entuziasm ?

Mai curând va primi o reacåie de

nedumerire, nedumerire direct propor-

åionalã cu dimensiunea schimbãrii

propuse. Apoi în gândul oamenilor îæi

va face loc neîncrederea. Angajaåii îæi

vor spune cã nu se poate pune în

practicã ceea ce s-a anunåat. Sau, æi mai

rãu, va urma o reacåie clarã de

împotrivire. Oamenii au nevoie de timp

æi de atenåie sporitã din partea

managementului pentru a se acomoda

cu procesul schimbãrii.

Managerul va reaminti sistematic

angajaåilor cã se face un efort conætient

pentru împlinirea schimbãrii æi cã

principiul urmãrit este de a se obåine

zilnic progrese, fie ele æi mici.

În general oamenii adoptã schim-

barea numai dacã durerea neadoptãrii

pare cã va fi de nesuportat sau dacã

plãcerea potenåialã pare foarte tentantã.
wwwwww..aaffaacceerrii--ppoolliiggrraaffiiccee..rroo 1155



De aceea trebuie focalizat pe

sublinierea permanentã a obiectivelor

schimbãrii, a oportunitãåilor ce se vor

deschide, a beneficiilor urmãrite. O

explicaåie primarã ar putea fi: prin reuæita

implementãrii schimbãrii se va evita

falimentul firmei iar angajatul va putea

oferi în continuare copilului dovada

materialã a afecåiunii sale. Pentru oricine

a acumulat suficientã experienåã distanåa

dintre succes æi eæec este egalã cu

distanåa dintre a fi ætiut æi a nu fi trecut la

acåiune. Existã manageri care au fãcut

æedinåe pentru a discuta æi a planifica

schimbãri … schimbãri care au sucombat

pe traseu din motive necunoscute. Acei

manageri au focalizat eronat exclusiv pe

cifre, cele din trecut æi din prezent. Ei nu

åin cont deloc de implicaåiile viitoare ale

uzurii entuziasmului, ei nu analizeazã

nimic despre ce estompeazã motivaåia,

nimic despre scãderea vitalitãåii, nimic

despre potenåialele surse de inspiraåie æi

energie ale angajaåilor.

Entuziasmul este ceva care nu se

poate menåine spontan. Necesitã un fel de

program zilnic de automenåinere (chiar de

autofabricare din partea managerului) æi

de inducere æi reinducere prin training

permanent angajaåilor. Corporaåia trebuie

sã asigure o adevaratã æcoalã internã de

fitness în privinåa entuziasmului.

Managerul trebuie sã devinã coach. Dacã

nu ætie cum, atunci trebuie sã meargã la

cursuri de format traineri, la seminarii,

etc. Trebuie sã citeascã lucrãri de Sales

Management, Leadership æi Coaching, sã

cumpere æi sã asculte periodic CD-uri pe

aceste domenii.

Unii patroni de microîntreprinderi,

care nu au timp de lucruri importante, au

angajat traineri pentru organizaåiile lor.

Angajaåii care ajung la performanåe/

remuneraåii  deosebite datoritã trainin-

gului direct al patronului coach devin cu

adevãrat recunoscãtori acestuia æi rãmân

cu firma.

De aici rezultã æi cel mai mare

avantaj competitiv al noului compor-

tament organizaåional – LOIALITATEA

angajatului performant.

Hrisant@Afaceri-Poligrafice.ro
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