
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

Școala doctorală de Științe Socio-Umane 

Domeniul de doctorat: Management 

 

 

 

 

 

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT 

 

Impactul practicilor de neuromanagement 

asupra creșterii performanțelor organizațiilor 

din România 
                                                                     

Doctorand: TEACU (PARINCU) ALINA-MIRELA 

Conducător științific: Prof. univ. dr. ALEXANDRU CĂPĂȚÎNĂ 

 

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

Conducător  

de doctorat 

Prof. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

Referenți oficiali Prof. univ. dr. Constantin BRĂTIANU 

Academia de Studii Economice din București 

Prof. univ. dr. Andrei Ștefan NEȘTIAN 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  

Prof. univ. dr. Angela-Eliza MICU 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

 

Seria E2: Management Nr. 17 

Galați, 2022 



 

 

Seriile tezelor de doctorat susținute public în UDJG începând cu 1 
octombrie 2013 sunt: 
 
Domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI 

Seria I 1: Biotehnologii  
Seria I 2: Calculatoare și tehnologia informației  
Seria I 3: Inginerie electrică  
Seria I 4: Inginerie industrială 
Seria I 5: Ingineria materialelor 
Seria I 6: Inginerie mecanică 
Seria I 7: Ingineria produselor alimentare 
Seria I 8: Ingineria sistemelor 
Seria I 9: Inginerie și management în agricultură și  

 dezvoltare rurală 
 
Domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE 

Seria E 1: Economie  
Seria E 2: Management 
Seria SSEF: Știința sportului și educației fizice  

 
Domeniul fundamental ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE 

Seria U 1: Filologie- Engleză  
Seria U 2: Filologie- Română 
Seria U 3: Istorie 
Seria U 4: Filologie - Franceză  

 
Domeniul fundamental MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 

Seria C: Chimie  
 
Domeniul fundamental ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI BIOMEDICALE 

Seria M: Medicină  
 

 



 
Cuprins 

 

 

 
1 

 
 
 

CUPRINS  
 

 

Capitolul I. NEUROMANAGEMENT. PERSPECTIVA CONTEXTUALĂ ȘI  

                   CONCEPTUALĂ ................................................................................................. 2 

 

Capitolul II. NEUROMANAGEMENT. ABORDARE INOVATIVĂ PENTRU  

                     ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ORGANIZAȚIONALE. ........................... 4 

 

Capitolul III. NEUROMANAGEMENT. CADRUL TEORETIC ȘI PROIECTAREA  

                      CERCETĂRII ................................................................................................... 7 

 

 

Capitolul IV. CERCETAREA CALITATIVĂ PRIVIND BENEFICIILE, RISCURILE ȘI  

                     FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ ADOPTAREA    

                     NEUROMANAGEMENTULUI ......................................................................... 10 

 

Capitolul V. CERCETAREA CANTITATIVĂ PRIVIND INTENȚIA DE     

                           ADOPTARE A NEUROMANAGEMENTULUI ........................................... 15 

 

Capitolul VI. CERCETAREA NEUROȘTIINȚIFICĂ PRIVIND EVALUAREA  

                      PERSPECTIVELOR DE ADOPTARE A PRACTICILOR DE   

                      NEUROMANAGEMENT LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL .............................. 21 

 

Capitolul VII. INTEGRAREA REZULTATELOR. CONTRIBUȚII, IMPLICAȚII, LIMITE ȘI  

                        DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE ....................................................... 27 

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ .............................................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 



Teacu (Parincu) Alina-Mirela 
Impactul practicilor de neuromanagement asupra creșterii performanțelor organizațiilor din România 
 

 

 
2 

Capitolul I 
 

 

NEUROMANAGEMENT. PERSPECTIVA CONTEXTUALĂ ȘI 

CONCEPTUALĂ 
 
 

Managementul, îmbinarea dintre artă și știință, provocat de progresele în neuroștiință 

și neuromanagement, care vizează măsurarea activității creierului și a proceselor mentale în 

timp ce oamenii se confruntă cu situații manageriale, generează cunoștințe noi, care pot fi 

utilizate de liderii organizațiilor pentru a coordona mai bine echipele cu care lucrează, pentru 

a comunica mai eficient, pentru a performa. În mod cert, următorii ani vor reforma fundamental 

modul în care gândim, reflectăm și  modelăm procesul decizional, sub toate aspectele sale. 

Cercetările în domeniul neuromanagementului reprezintă una dintre tendințele actuale de 

management, care subliniază nevoia unei abordări manageriale inovative, care să dirijeze 

organizația în direcția performanței și succesului. Organizațiile care manifestă deschidere în 

încorporarea contribuțiilor neuroștiințifice în managementul organizației lor, respectiv adoptă 

și implementează practicile de neuromanagement, au dezvoltat procese organizaționale 

superioare și o performanță mai bună în domeniul leadership-ului, a planificării, a cooperării, 

a proceselor de luare a deciziilor conștiente, a viziunii manageriale și managementul resurselor 

umane.  

Neuromanagementul este un domeniu interdisciplinar de cercetare, relativ nou, cu o 

istorie de aproximativ 20 de ani, apărut urmare demersurilor de utilizare a instrumentelor și 

metodologiilor inovatoare din neuroștiință aplicate domeniului managementului, pentru a 

înțelege comportamentul, motivațiile și deciziile naturii umane, la un nivel mai profund. 

Neuroștiința aplicată managementului organizațiilor reprezintă pionul principal al inovării în 

domeniul managementului și prezintă un interes deosebit din perspectiva depășirii granițelor 

teoretice, cercetările efectuate propunându-și să descifreze constant noi enigme care învăluie 

domeniul complex al neuroștiinței și funcționarea cognitiv-emoțională a oamenilor. 

Neuromanagementul este o abordare științifică a conceptului de management care 

investighează procesele manageriale și comportamentele din perspectiva proceselor mentale, 

a  activității creierului și a modului în care reacționează, utilizând neuroștiința cognitivă, 

coroborat cu alte discipline științifice și tehnologia neuroștiințifică, oferind o analiză 

fundamentată a proceselor decizionale manageriale. Multiple cercetări în neuroștiință și 

neuromanagement au fost stimulate de dezvoltarea tehnologiilor de imagistică a creierului, 

pentru studiul acestuia și a conexiunilor neuronale implicate în spectrul amplu al deciziilor 

umane și comportamentelor, contribuind la o cunoaștere superioară a științei managementului 

și a managementului organizațional. Dezvoltarea și aplicarea practicilor de neuromanagement, 

dezvăluie un nivel de înțelegere mai aprofundată a managerilor și echipelor coordonate, a 

angajaților, a deciziilor care se iau în cadrul organizațiilor și reprezintă un element de inovație 

în managementul organizațional, care deschide perspective favorabile pentru îmbunătățirea 

performanței manageriale și organizaționale. 

Studiul și aplicarea neuromanagementului presupune, în principal, încorporarea 

cercetărilor asupra creierului în toate sferele esențiale ale managementului mediului 

organizațional, pentru a contura un domeniu de studiu solid, iar ideile și cunoștințele 

anterioare, trebuie să sprijine noua abordare inovatoare pentru conturarea unui model de 

management adaptat noilor realități organizaționale, cu resurse și instrumente noi, care se 
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regăsesc în potențialul interior al naturii umane și nu în teorii, modele și instrumente gândite, 

reflectate și aplicate anterior - creierul uman și conexiunile neuronale, devenind platforma 

principală pentru generarea deciziilor eficiente și obținerea unor performanțe superioare.  

Neuromanagementul, aplicat ca model de management la nivel organizațional, 

facilitează dezvoltarea unor noi modalități de a performa, de a construi succesul 

organizațional, care motivează organizația să facă față provocărilor și dificultăților constante 

din angrenajul antreprenorial.  

Intervenția practicilor de neuromanagement în cadrul unei organizații se poate realiza 

pe două paliere: la nivel individual, prin pregătirea și formarea individualizată în scopul 

dezvoltării și dezvăluirii întregului potențial cognitiv-emoțional care să faciliteze obținerea unei 

performanțe superioare în activitatea desfășurată și la nivel de grup, prin eficientizarea relațiilor 

interpersonale, sporirea abilităților manageriale, a îmbunătățirii proceselor decizionale, 

sporirea creativității echipelor, dezvoltarea de noi strategii, produse și servicii. Adoptarea 

practicilor de neuromanagement intervine în situațiile în care organizațiile sunt nevoite să 

identifice pârghii pentru îmbunătățirea nivelurilor de performanță și anticiparea unor 

evenimente neprevăzute, care pot afecta negativ performanța, în sensul dezvoltării capacității 

de adaptare la noile realități. Convingerile consacrate, tradiționale de management, leadership 

și direcțiile strategice trebuie să facă loc, altor abordări de management și acțiune, evident cu 

dificultățile anticipate privind adoptarea și adaptarea la schimbarea aderării la o nouă viziune. 

Neuroștiința aplicată în management și leadership, deși reprezintă o tematica dezvoltată relativ 

recent, a generat deja o serie de abordări, cu aplicabilitate directă la nivel organizațional și de 

management, leadership, deși sunt necesare în continuare, demersuri robuste de cercetare 

care să genereze instrumente concrete, ce pot fi utilizate pentru îmbunătățirea performanței 

organizaționale.   

Examinarea evoluției neuromanagementului facilitează identificarea contextului 

dezvoltării acestuia, a tendințelor actuale și a locului pe care îl ocupă în domeniul de studiu al 

managementului, a modului în care este înțeles și perceput, implicațiile teoretice și practice 

ale acestuia, conturând  permisele construirii unor predicții în ceea ce privește adoptarea și 

utilizarea acestuia la nivel organizațional.  
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Capitolul II 
 

NEUROMANAGEMENT. ABORDARE INOVATIVĂ PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ORGANIZAȚIONALE 

 
 

Contextul actual în care organizațiile își desfășoară activitatea și preocuparea acestora 

pentru sustenabilitate pe termen lung, impun adoptarea și aplicarea unor practici noi, 

inovatoare, creative în gestionarea afacerilor. Ultimii ani, au conturat o nouă viziune asupra 

managementului, având la baza contribuțiile neuroștiinței și revoluția tehnologică, care fac 

posibilă crearea unui nou stil de management - neuromanagementul. Organizațiile sunt 

permanent preocupate de identificarea pârghiilor care le sprijine în susținerea unor afaceri 

solide și în îmbunătățirea performanței, prin urmare devine imperios necesară implementarea 

acestor noi abordări în managementul organizațional, neuromanagementul promovând 

cunoașterea holistică  a individului și a resurselor sale, a sistemelor de funcționare internă a 

managerilor și angajaților și își propune să studieze condițiile și procesele care contribuie la 

dezvoltarea indivizilor și la performanța acestora și a organizațiilor în care își desfășoară 

activitatea. 

Neuromanagementul poate contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea proceselor 

manageriale tradiționale și poate remedia probleme și provocări legate de procesele 

manageriale din cadrul organizațiilor, prin utilizarea unor metodologii care să faciliteze un nivel 

superior al calității vieții organizaționale, o integrare rapidă și facilă a salariaților, motivarea și 

identificarea echilibrului în profesie, dezvoltarea abilităților și identificarea potențialului 

individual, un management eficient al emoțiilor și stresului, înțelegerea modului în care 

acționează și iau decizii oamenii în cadrul companiei. 

În orice organizație interacționam cu oameni și implicit cu emoțiile acestora, iar 

acceptarea emoțiilor ca fiind o realitate certă și valoroasă în activitatea desfășurată, reprezintă  

primul pas în îmbunătățirea performanței organizaționale. Aplicând informațiile ce derivă din 

cercetările efectuate în domeniul neuromanagementului și intensificând studiile empirice, 

organizațiile pot gestiona mai eficient modul în care emoțiile influențează activitatea 

desfășurată de resursele sale umane, pot îmbunătăți comunicarea, abilitățile de leadership, 

productivitatea, inovația și performanța, procesele decizionale și comportamentale, iar atunci 

când liderii înțeleg mai bine modul de funcționare al creierului lor, ei pot deveni mai eficienți în 

relațiile cu oamenii de la toate nivelurile organizației, aplicarea practicilor de 

neuromanagement favorizând întărirea relațiilor între lideri, angajați, colegi și echipe, 

conducând la o mai bună colaborare, generarea de idei și implementare eficientă a inițiativelor. 

Neuromanagementul este un instrument eficient, care trebuie utilizat în cadrul 

organizațiilor, pentru a față provocărilor permanente, utilizat în scopul descoperirii potențialului 

uman, îmbunătățirii eficienței și performanței individuale, în vederea îndeplinirii obiectivelor de 

performanță globală.  

Performanța managerială vizează un spectru amplu al domeniilor ce asigură 

înțelegerea holistică a mediului economic și organizațional, iar toate informațiile dobândite sunt 

prelucrate la nivelul creierului, care trebuie să ia decizii rapide sau să faciliteze construirea 

unor strategii pe termen mediu sau lung. Provocările cercetărilor vizează analiza conexiunilor 
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neuronale care au loc în timpul procesului de luare a deciziilor imediate sau care presupun un 

termen mai lung de prelucrare a informațiilor, a identificării factorilor de influență a deciziilor, a 

factorilor de succes sau eșec a managerilor, a identificării unor abilități biologice măsurabile,  

care facilitează succesul managerial, a prezicerii pe baza acestor abilități a succesului 

organizațional, a identificării angajaților care pot performa în medii de lucru instabile versus 

medii stabile, previzibile, a influenței apetitului pentru risc asupra procesului decizional, a 

modului în care organizația poate influența nivelul de încredere al angajaților și deciziile care 

se iau la nivel subconștient, a permiselor pentru crearea unui mediu în care deciziile să se 

bazeze pe evaluări conștiente, în contextul în care, cele mai multe decizii se întâmplă la nivel 

subconștient. 

Cercetarea de neuromanagement trebuie abordată dintr-o perspectivă 

multidisciplinară, prin combinarea cercetărilor tradiționale, cu tehnicile și instrumentele 

neuroștiințifice, pentru explorarea mecanismelor neuronale și proceselor inconștiente ale 

comportamentului, pentru  înțelegerea modului în care funcționează emoțiile și relația dintre 

elementele conștiente și inconștiente ale comportamentului uman. În timpul studiului 

neuroștiințific, echipamentele surprind realitatea emoțională a subiectului investigat, iar 

răspunsurile verbale ale acestuia, conturează alibiul raționalului. În situația în care răspunsurile 

raționale și emoționale sunt în antiteză, procesul decizional trebuie fundamentat pe baza 

rezultatelor emoționale, întrucât răspunsurile raționale pot fi influențate și distorsionate. O 

imagine completă și corectă asupra acțiunilor, reacțiilor și deciziilor unui individ, poate fi 

validată prin utilizarea combinată, sincronizată a elementelor raționale și emoționale în modul 

de analiză al acestora. Tehnologiile neuroștiințifice facilitează dezvăluirea unor răspunsuri 

emoționale, subconștiente, non-verbale, față de cercetările tradiționale ce subliniază în 

principal reacții raționale, conștiente și verbale, care, de regulă, sunt alterate de dorința 

indivizilor de a arăta cât mai raționali. 

Etapele ce trebuie luate în considerare în scopul derulării unui studiu de 

neuromanagement, sunt relativ similare efectuării unui studiu de neuromarketing, urmând 

metodologia neuroștiințifică, astfel:  

 
Figura 2.1. Etape pentru construirea unui proiect de neuromanagement urmând 

metodologia neuroștiințifică  
Sursa : Adaptare dupa Bitbrain 

 

Tehnologia neuroștiințifică facilitează măsurarea și analiza comportamentului 

subiecților investigați și corelațiile neuronale care au loc în analiza comportamentală, 

răspunsurile fiind foarte dificil de controlat în mod conștient de către participanți. Sistemul 

decizional deliberativ, care este conștient și cognitiv conlucrează cu sistemul intuitiv, care este 

în principal inconștient și mediat emoțional, pentru a putea crea comportamentul, iar 

instrumentele și metodologiile neuroștiințifice evaluează științific răspunsurile emoționale, 

efectuând traducerea și înțelegerea emoțiilor participanților la studiile neuroștiințifice, întrucât 

ființa umană nu este conștientă de divizarea rațională – emoțională. 

 

Pregătire 
proiect de 
cercetare

Stabilire 
eșantion 

țintă

Selectare 
tehnologie 

Protocol 
experimental

Organizare 
activitate 
practică

Evaluare 
valori 

obținute

Elaborare 

și 
interpretare 
raport final



Teacu (Parincu) Alina-Mirela 
Impactul practicilor de neuromanagement asupra creșterii performanțelor organizațiilor din România 
 

 

 
6 

 

În ceea ce privește metodele și instrumentele utilizate în experimentele neuroștiințifice, 

literatura evidențiază un spectru cuprinzător, tratat în multiple lucrări.  

Metodele neuroștiințifice pot fi împărțite în trei mari clase, respectiv:   

A. Metode neuroștiințifice care înregistrează activitatea neuronală - în interiorul 

creierului (electromangenetic și metabolic) 

B. Metode neuroștiințifice care înregistrează alte activități fiziologice - în afară 

creierului 

C. Metode și tehnici neuroștiințifice care manipulează activitatea neuronală. 

 În mod evident, funcție de specificul studiilor efectuate, pentru extragerea și 

evidențierea datelor emoționale, cognitive și comportamentale, pot fi utilizate doar anumite 

metode ce pot aduce valoare experimentelor. 

 
 

Figura 2.2. Tehnicile neuroștiințifice aplicate cercetărilor în domeniul 

neuromanagementului  

Sursa : Adaptare dupa Bitbrain și Lim, 2018 

 

Studiile neuroștiințifice presupun cercetări asupra modului de funcționare a diferitelor 

structuri cerebrale în timpul proceselor de luare a deciziilor, analizând conexiunile neuronale 

și comportamentele manifestate de subiecții investigați.  
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Capitolul III 

 

 

NEUROMANAGEMENT.  

CADRUL TEORETIC ȘI PROIECTAREA CERCETĂRII  
 

 
Cercetările din zona practicilor și tehnologiilor neuroștiințifice au vizat în principal studii 

izolate privind percepția consumatorilor și a organizațiilor din mediul antreprenorial românesc 

asupra tehnicilor de neuromarketing, un studiu al percepției practicienilor în marketing din 

domeniul bancar privind utilizarea instrumentelor și metodologiilor de neuromarketing în 

serviciile bancare și un studiu privind instrumentele de neuromarketing utilizate în contextual 

industriei 4.0. la nivelul pieței din România.  

Având în vedere absența unor studii care să identifice percepția organizațiilor din 

România cu privire la neuromanagement și care să evalueze impactul practicilor de 

neuromanagement asupra performanțelor organizațiilor din România, care poate fi cuantificat 

în mod corespunzător doar în contextul evaluării cunoașterii și a modului în care este perceput 

în prezent, prin dezvăluirea nivelului de deschidere și a perspectivelor de adoptare și 

implementare, la nivel organizațional,  a factorilor care influențează procesul de adopție și 

utilizare a acestei practici, se creează oportunitatea dezvoltării unei cercetări aplicate mediului 

organizațional, antreprenorial din România, a unui studiu care să faciliteze identificarea unor 

răspunsuri în acest sens. Prin urmare, eforturile de cercetare s-au concentrat pe identificarea 

și evidențierea unor dovezi solide care să susțină empiric și să demonstreze faptul că prin 

adoptarea practicilor de neuromanagement, organizațiile din România au acces la o nouă 

pârghie care poate susține dezvoltarea sustenabilă și creșterea performanței globale a 

acestora, și care să identifice răspunsul la întrebarea: Care este impactul practicilor de 

neuromanagement asupra performanțelor organizațiilor din România ?  

 Prin urmare, lucrarea și-a propus să identifice intenția organizațiilor de a adopta 

practica de neuromanagement, de a evalua factorii care potențează sau limitează adoptarea 

și de a sublinia principalele beneficii și riscuri pentru activitatea antreprenorială din România, 

cu impact direct asupra creșterii performanțelor organizaționale. Prezicerea adoptării depinde 

de factorii care descriu și prezic intențiile comportamentale, și care au în vedere atitudini și 

norme sociale pozitive față de neuromanagement, bariere percepute scăzute, percepții 

pozitive față de concept, precum și utilitate percepută și ușurința utilizării principiilor, practicilor 

și tehnologiei  neuromanagementului.  

Prezenta cercetare este construită și analizează trei studii, care contribuie la 

investigarea intențiilor organizațiilor din România de a se angaja în comportamentul de 

adoptare și utilizare a practicilor de neuromanagement, pentru configurarea unui mod de lucru 

sustenabil, care să genereze performanța globală pentru companii.   
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Figura 3.1. Proiectarea empirică a lucrării de cercetare 

Sursa: Contribuție personală  
 

Proiectarea lucrării are în vedere combinarea a trei studii, din care o cercetare 

calitativă, cu o cercetare cantitativă și un studiu neuroștiințific, care vor explora intențiile de 

adoptare a practicilor și tehnicilor neuroștiințifice de către  companiile din România.  

Intențiile comportamentale au demonstrat o capacitate foarte puternică de a prezice 

comportamentul, prin urmare utilizarea unui cadru teoretic care încorporează mai multe teorii 

a fost considerat a avea o predictibilitate puternică cu privire la probabilitatea adoptării  

neuromanagementului și va ghida prezenta cercetare.  

Modelul, construit combinând trei structuri teoretice, descrie procesul de adoptare a 

practicilor și tehnologiilor neuroștiințifice în organizații, care este o decizie realizată de 

managementul organizației, dar și procesul de asimilare a inovației, a tehnologiei, asumat de 

către managementului organizației care ulterior, va genera difuzarea către salariații 

organizațiilor și ulterior către utilizatorii externi. 

Cercetare calitativă

Utilizează metoda focus grupului pentru generarea principalelor
beneficii, riscuri și factori care pot influența procesul de adoptare și
acceptare a practicilor de neuromanagement, elemente care stau
la baza construirii variabilelor și itemilor din chestionarul aferent
cercetării cantitative a studiului II.

Cercetare cantitativă

Investighează nivelul de cunoaștere si experiență, perspectivele si
intențiile comportamentale, a factorilor care potentează sau
limitează adoptarea, utilizând Teoria comportamentului planificat
(TPB), Modelul de acceptare a tehnologiei (TAM) și Cadrul
tehnologie-organizație-mediu (TOE), pentru elaborarea unui model
conceptual predictiv de adoptare a practicilor de
neuromanagement.

Cercetare neuroștiințifică

Analizează reacția emoțională a subiectilor investigați, la stimulii din
cadrul procedeului neuroștiințific, prin utilizarea tehnologiei EEG,
ET și GSR, pentru evaluarea percepției reale a participanților la
studiul neurostiințific și evaluarea perspectivelor de adoptare a
practicilor de neuromanagement în cadrul organizațiilor.
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Figura 3.1. Cadrul teoretic al modelului conceptual pentru adoptarea practicilor de 

neuromanagement  

Sursa: Contribuție personală 

  

Combinarea procesului de adoptare și acceptare organizațională într-un singur model 

permite configurarea procesului general de adoptare, specific contextului din România. 

Modelul propus a introdus mai mulți factori determinanți care ar putea influența adoptarea în 

organizații, studiul reprezentând o oportunitate importantă pentru potențiale cercetări viitoare. 

Datorită faptului că intențiile joaca un rol decisiv în prezicerea comportamentului, au fost 

integrate într-un singur model mai multe variabile, această lucrare explorând perspectivele de 

adoptare a neuromanagementului din perspectiva intențiilor. 
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Capitolul IV 
 
 
 

CERCETAREA CALITATIVĂ PRIVIND BENEFICIILE, RISCURILE ȘI 
FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ  ADOPTAREA 

NEUROMANAGEMENTULUI 
 

Studiul calitativ se concentrează pe o anchetă pe bază 14 focus grupuri, realizate în 

perioada iunie 2018 – decembrie 2019, fiecare focus grup având 12 participanți, manageri sau 

factori de decizie din cadrul unor organizații din România, care au participat în perioada 

menționată la 14 sesiuni de formare cu tematica Neuroștiința - practici neuroștiințifice și 

neuromarketing, susținute de către unul dintre membrii Laboratorului de Neuromarketing 

Macom, din cadrul Universității Politehnice din Valencia, sesiuni la care am participat 

împreună, toate sesiunile și seriile de training fiind susținute în București. 

 Studiul a fost aplicat pe un eșantion de 168 organizații din România, prin reprezentanții 

acestora - manageri și factori de decizie - care au participat în perioada 2018-2019, la 14 

sesiuni de formare, grupați în serii de cate 12 participanți. Ancheta a cumulat un număr de 14 

focus grupuri, iar sesiunile de formare au fost de 2 zile.  

 Primul obiectiv al studiului calitativ a fost identificarea principalelor beneficii sau 

avantaje pe care le poate avea compania în care activează fiecare participant, urmare 

procesului de adoptare a practicilor de neuromanagement și a tehnologiilor neuroștiințifice. 

Răspunsurile furnizate de respondenți atât în cadrul chestionarelor cat și în cadrul discuțiilor 

din focus grupuri, au fost grupate în clase de răspunsuri mai ample, după cum urmează:  

 

Tabel 4.1. Sinteză beneficii sau avantaje.  

Nr. 
Crt. 

 
Beneficii/ Avantaje  

1. Creșterea performanțelor financiare 
2. Eficientizarea activității 
3. Explicarea și îmbunătățirea proceselor de luare a deciziilor 
4. Creșterea performanței globale a companiei 
5. Creșterea performanței salariaților din companie 
6. Validare științifică a demersurilor companiei 
7. Înțelegerea nevoilor și deciziilor salariaților 
8. Înțelegerea nevoilor și deciziilor clienților 
9. Posibilitatea de a lua decizii mai bune, fundamentate 
10. Practicile neuroștiințifice oferă multiple oportunități specialiștilor în management, 

leadership și marketing. 
11. Diferentiator față de concurență 
12. Măsurarea emoțiilor pentru a înțelege și prezice comportamentul salariaților și clienților 
13. Gestionarea emoțiilor 
14. Gestionarea stresului 
15. Comunicare eficienta 
16. Eficientizarea costurilor 
17. Eliminare riscuri investiții neproductive 
18. Oportunității dezvoltare companii 
19. Customer experience pentru salariați și clienți 

Sursa: Contribuție personală 
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Subliniem faptul că există un interes sporit al organizațiilor în ceea ce privește impactul 

așteptat urmare adoptării și utilizării neuromanagementului, care trebuie să se reflecte în 

îmbunătățirea performanței globale și financiare, în acest sens fiind obținute cele mai ridicate 

scoruri (4.3). Așteptări ridicate există și în privința identificării unor soluții pentru eficientizarea 

și explicarea proceselor decizionale, elemente ce impactează favorabil performanța 

individuală a salariaților și performanța globală. Elementul cost reprezintă una din preocupările 

constante ale organizațiilor, similar literaturii analizate, urmărindu-se eficientizarea acestora. 

Conturarea unor oportunității inovatoare de dezvoltare, înțelegerea nevoilor și emoțiilor 

salariaților și clienților și oferirea unor experiențe noi acestora, validarea demersurilor realizate 

de organizații și eliminarea unor investiții neproductive, par să reprezinte preocupări 

importante pentru mediul organizațional, care dorește să identifice pârghii prin care să se 

diferențieze față de concurența. O atenție moderată este acordată de organizații în scopul 

utilizării acestor practici pentru gestionarea stresului, având cel mai scăzut și singurul scor 

obținut urmare agregării sub 3 (2.9), gestionarea emoțiilor și măsurarea acestora pentru a 

prezice anumite comportamente, poziționându-se de asemenea în cadranul inferior al 

scorurilor obținute.     

 

 
Figura 4.1. Rating beneficii sau avantaje 

Sursa: Contribuție personală 

   

Cel de al doilea obiectiv al studiului calitativ a fost identificarea principalelor riscuri 

sau dezavantaje pe care le poate avea compania în care activează fiecare participant, urmare 

procesului de adoptare a practicilor și a tehnologiilor neuroștiințifice. Răspunsurile furnizate de 

respondenți au fost grupate în clase mai ample de răspunsuri, după cum urmează:  

 

 

2.9

3.1

3.2

3.2

3.3

3.3

3.5

3.6

3.6

3.7

3.7

3.8

3.8

3.9

3.9

4

4.1

4.3

4.3

Gestionarea stresului

Măsurarea emoțiilor pentru a înțelege și prezice …

Diferențiator față de concurență

Gestionarea emoțiilor

Validare științif ică a demersurilor companiei

Comunicare eficientă

Eliminare riscuri investiții neproductive

Înțelegerea nevoilor și deciziilor clienților

Customer experience pentru salariați și clienți

Eficientizarea activității

Practicile neuroștiințif ice oferă multiple oportunități …

Înțelegerea nevoilor și deciziilor salariaților

Oportunități dezvoltare companii

Creșterea performanței salariaților din companie

Eficientizarea costurilor

Explicarea și îmbunătățirea proceselor de luare a deciziilor

Posibilitatea de a lua decizii mai bune, fundamentate

Creșterea performanțelor f inanciare

Creșterea performanței globale a companiei

BENEFICII/ AVANTAJE



Teacu (Parincu) Alina-Mirela 
Impactul practicilor de neuromanagement asupra creșterii performanțelor organizațiilor din România 
 

 

 
12 

Tabel 4.2. Sinteză riscuri sau dezavantaje 

Nr. 
Crt. 

Dezavantaje / Riscuri 

1. Costuri mari 
2. Riscul de a nu avea control asupra procesului de luare a deciziilor 
3. Teama de încălcare a intimității și confidențialității 
4. Tehnologia incomodă pentru participant 
5. Teama de manipulare 
6. Tehnologie invazivă 
7. Lipsă de transparența în procesul de analiza a informațiilor 
8. Lipsă de încredere în rezultatele cercetării, validitatea rezultatelor 
9. Lipsă de încredere în modul de interpretare a rezultatelor studiului 
10. Utilizarea datelor personale în scopuri comerciale fără acordul subiectului investigat 
11. Timp îndelungat de analiza a rezultatelor cercetării 
12. Costuri mai ridicate decât beneficiile 
13. Probleme etice 
14. Reticența și lipsa de interes a participanților la studiu 
15. Imposibilitatea de a face studii în lipsa unor experți interni și externi 

Sursa: Contribuție personală 

  

După finalizarea completării chestionarului, toți participanții au fost rugați să evalueze 

importanța celor 15 riscuri identificate, pe o scara de la 1 la 5, răspunsurile individuale fiind 

agregate pentru a obține un rating mediu pentru fiecare poziție.  

 

 
Figura 4.2. Rating riscuri sau dezavantaje  

Sursa: Contribuție personală 

 

Preocuparea majoră a organizațiilor, urmare centralizării riscurilor evidențiate de 

organizații și a agregării scorurilor, o reprezintă costurile mari ale adoptării și implementării 

neuromanagementului, acest element marcând cel mai ridicat scor mediu, 3.9, element 

evidențiat și de literatura de specialitate, precum și teama unor costuri mai mari față de 

beneficiile acestor practici. Preocupările etice reprezintă riscuri evidențiate de organizațiile din 

România, care se tem de încălcarea intimității și confidențialității, de riscul de a nu avea control 
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asupra procesului de luare a deciziilor, reticența față de utilizarea tehnologiei, teama de 

manipulare și o lipsă de încredere în rezultatele cercetării neuroștiințifice.  

Cel de al treilea obiectiv al studiului I a fost identificarea principalilor factori care ar 

putea potența sau limita procesul de adoptare a practicilor de neuromanagement, 

neuroleadership și neuromarketing și a tehnologiilor neuroștiințifice de către organizațiile din 

România. Răspunsurile furnizate de respondenți au fost grupate în clase mai ample de 

răspunsuri și identifică elemente pe care le regăsim și în sinteza beneficiilor și riscurilor 

identificate de organizații, după cum urmează:  

 
Tabel 4.3. Sinteză factori interni și externi 

Nr. 
Crt. 

Factori interni și externi 

1. Nivelul de cunoștințe și gradul de familiarizare cu conceptul 
2. Încrederea în practicile neuroștiințifice 
3. Suportul top managementului 
4. Rezultatele percepute 
5. Atitudinea față de tehnologie 
6. Cultura organizațională orientată spre inovare 
7. Riscurile percepute 
8. Costul perceput 
9. Presiunea concurenței 
10. Suportul extern: training și consultant 
11. Interesul și participarea 
12. Considerațiile etice 
13.  Reputația conceptelor 
14.  Lipsa de încredere în concepte și tehnologie 
15.  Lipsa unor studii anterioare care să valideze cercetările 
16. Lipsa experților și a expertizei în cadrul organizației 
17. Complexitate proces  
18. Lipsă fonduri 
19. Lipsă resurse umane 
20. Lipsă motivație 
21.  Competiția din piață 
22. Presiune din partea clienților 

Sursa: Contribuție personală 

 

După centralizarea răspunsurilor participanților, aceștia au fost rugați să evalueze 

importanța celor 22 factori care pot impacta nivelul de adoptare a practicilor neuroștiințifice în 

companiile lor, factori rezultați din centralizarea tuturor răspunsurilor acestora, fiecare factor 

fiind  evaluat pe o scară de la 1 la 5, unde 1 era „cu importanță redusă” și 5 era „cu importanță 

ridicată”, iar răspunsurile individuale au fost agregate pentru a obține un rating mediu pentru 

fiecare factor. 

Principalul factor identificat de participanți a fost încrederea în practicile neuroștiințifice, 

factorul care poate favoriza sau limita adoptarea și utilizarea practicilor neuroștiințifice în 

activitatea desfășurată, acesta obținând și singurul scor peste 4 (4.1). Un alt factor evidențiat 

a fost nivelul de cunoaștere și familiarizare cu neuromanagementul și suportul extern în 

implementarea acestuia, respectiv formarea și consultanța. Un alt element care ar putea 

impacta adoptarea neuromanagementului vizează rezultatele percepute de organizație 

urmare implementării și atenția și alinierea la concurența din piață. Deschiderea și atitudinea 

față  de tehnologie poate favoriza sau limita utilizarea practicilor, dar și atenția la nevoile și 

presiunile din partea clienților. Factorul cost este subliniat că fiind unul din factorii importanți 

care pot influența adoptarea neuromanagementului. Deschiderea și interesul de a participa la 

studii de neuromanagement este menționată în studiul realizat, dar și suportul top 
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managementului, care poate decide implementarea sau, dimpotrivă, poate refuza adoptarea 

și utilizarea la nivel organizațional a acestor practici. Alți factori evidențiați în cadrul cercetării 

sunt deschiderea către inovare și cultura organizațională orientată spre inovare, dar barierele  

în calea adoptării sunt evidențiate de lipsa experților și a expertizei în cadrul organizației, a 

resurselor umane și a fondurilor alocate în scopul implementării. 

 
Figura 4.3. Rating factori interni și externi 

Sursa: Contribuție personală 

 

Organizațiile au așteptări ridicate privind beneficiile neuromanagementului, care 

trebuie să se reflecte în principal în îmbunătățirea performanței globale și financiare, în 

eficientizarea și explicarea proceselor decizionale. Costul reprezintă o preocupare importantă  

pentru organizații, obiectivul fiind eficientizarea acestuia. De asemenea, se urmărește 

fructificarea unor oportunității inovatoare de dezvoltare și eficientizare a activității, practicile 

neuroștiințifice fiind văzute ca o sursă de oportunități pentru specialiștii în management, 

leadership și marketing, care pot identifica soluții inovatoare, ce pot fi implementate în cadrul 

companiilor și care să sprijine evoluția globală a acestora. Focusarea răspunsurilor în zona de 

creștere a performanței și înțelegerea proceselor decizionale, indică faptul că participanții au 

așteptări mai ridicate în comparație cu metodele tradiționale, care prezintă o serie de limitări 

și nu livrează întotdeauna rezultatele așteptate, urmărind nevoia unei înțelegeri mai profunde 

a naturii umane, prin măsurarea științifică a deciziilor și comportamentelor celor cu care 

interacționează organizația. 

Toate elementele identificate urmare studiului I, sugerează faptul că participanții au 

atitudini pozitive față de neuromanagement, numărul de beneficii evidențiate (19) fiind superior 

riscurilor subliniate (15). Beneficiile și riscurile identificate de respondenți, care au obținut cele 

mai mari punctaje, au fost incluse în construcția itemilor din chestionarul utilizat în cadrul 

cercetării cantitative din studiul II, iar factorii interni și externi au fost utilizați ca variabile externe 

în construcția și elaborarea unui model conceptual predictiv pentru adoptarea 

neuromanagementului, care a fost dezvoltat în studiul II, o cercetare cantitativă privind intenția 

de adoptare a neuromanagementului în cadrul organizațiilor din România.  
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Capitolul V 
 
 
 

CERCETAREA CANTITATIVĂ PRIVIND INTENȚIA DE ADOPTARE A 
NEUROMANAGEMENTULUI 

 
 
 

Cercetarea cantitativă este o continuare a investigațiilor realizate în cadrul celei care a 

evidențiat perspectivele calitative privind percepția organizațiilor cu privire la beneficiile, 

riscurile și factorii care influențează procesul de adoptare și implementare a 

neuromanagementului.  

Scopul studiului cantitativ este de a măsura cantitativ percepțiile și convingerile 

organizațiilor privind beneficiile, riscurile și factorii care influențează  procesul de adoptare, 

într-un efort de a prezice intențiile comportamentale de adoptare a neuromangementului în 

cadrul organizațiilor din România și de a elabora și construi un model conceptual predictiv de 

adoptare și utilizare a neuromanagementului și tehnologiilor neuroștiințifice, în cadrul 

organizațiilor din România. 

Studiul a fost conceput pentru a măsura abilitățile predictive ale teoriei 

comportamentului planificat, modelului de acceptare a tehnologiei și cadrului tehnologie- 

organziatie-mediu, în ceea ce privește adoptarea și utilizarea neuromanagementului în cadrul 

organizațiilor din România, suplimentar variabilelor cadrelor de baza utilizate în construirea 

modelului predictiv, fiind introduse și variabile externe, care reprezintă o premisă importantă 

pentru adoptarea comportamentală.   

Prima secțiune a studiului a fost conceputa pentru a identifica nivelul de cunoștințe și 

gradul de familiarizare cu conceptele neuroștiințifice - neuromanagement, neuroleadership,  și 

tehnologia neuroștiințifică, și nivelul de experiență al organizațiilor din România în utilizarea 

practicilor neuroștiințifice, iar cea de a două secțiune a studiului, furnizează analiza fiecărei 

variabile, corelațiile dintre variabile și măsura în care acestea sunt influențate unele de 

celelalte. 

Cercetarea are la bază o metodologie de cercetare cantitativă, ce utilizează sondajul 

ca metodă de colectare a datelor. Instrumentul de culegere a informațiilor este un chestionar, 

care a fost proiectat utilizând variabilele definite de teoria comportamentului planificat, modelul 

de acceptare a tehnologiei și cadrul tehnologie-organizație-mediu, completate cu variabilele 

externe identificate urmare studiului calitativ. 

 Modelul conceptual dezvoltat urmare revizuirii literaturii de specialitate și adaptării de 

către autor, este următorul:  
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Figura 5.1. Modelul conceptual al cercetării 
Sursa: Contribuție personală 
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acestuia. Ulterior, răspunsurile au fost transmise automat în  baza de date colectată, analiza 

informațiilor efectuându-se  prin intermediul SPSS Statistics 25.  Chestionarul a fost structurat 

în două secțiuni. Prima secțiune a chestionarului a fost concepută pentru a obține informații 

privind istoricul, experiența în utilizarea  practicilor și tehnologiei neuroștiințifice în cadrul 

companiilor din România și pentru a identifica nivelul de cunoștințe și gradul de familiarizare a 

respondenților cu privire la practicile de neuromanagement, neuroleadership, neuromarketing, 

precum și cu privire la tehnologia neuroștiințifică  utilizată în cadrul acestor studii. Cea de a 

doua secțiune, evidențiază cele 17 variabile și cei 68 itemi ai chestionarului.  

Urmare testării celor 47 ipoteze formulate, a analizei corelației și regresiei între 

variabilele construite, sinteza este următoarea :  

 
Tabel 5.1.  Sinteză rezultate testare ipoteze studiu cantitativ  

                           IPOTEZA  

H1: Utilitatea percepută are un efect pozitiv asupra atitudinii față de 
adoptarea neuromanagementului. 

VALIDATĂ 

 
H2: Utilitatea percepută are un efect pozitiv asupra intenției de 

adoptare a neuromanagementului. 
VALIDATĂ 

 
H3: Utilitatea percepută va afecta pozitiv încrederea percepută.

  
VALIDATĂ 

 
H4: Ușurința în utilizarea percepută are un efect pozitiv asupra 

utilității percepute a Neuromanagementului. 
VALIDATĂ 

 
H5: Ușurința în utilizarea percepută are un efect pozitiv asupra 

atitudinilor față de neuromanagement. 
VALIDATĂ 

 
H6: Ușurința în utilizarea percepută va afecta pozitiv încrederea. VALIDATĂ 

 
H7: Atitudinea are un efect semnificativ și pozitiv asupra intenției de 

adoptare a neuromanagementului. 
VALIDATĂ 

 
H8: Normele subiective au un efect semnificativ și pozitiv asupra 

intenției de adoptare a neuromanagementului 
VALIDATĂ 

 
H9: Controlul comportamental perceput are o influență directă 

pozitivă asupra intenției de a adopta neuromanagementul.
  

VALIDATĂ 

 

H10: Controlul comportamental perceput are o influență directă 
pozitivă asupra utilității percepute. 

VALIDATĂ 

 
H11: Controlul comportamental perceput are o influență directă 

pozitivă asupra ușurinței de utilizare percepute.  
VALIDATĂ 

 
H12: Rezultatele percepute au o influență semnificativă și pozitivă 

asupra intenției de a adopta neuromanagementul.  
VALIDATĂ 

 
H13: Rezultatele percepute au o influență semnificativă și pozitivă 

asupra atitudinii față de adoptarea neuromnagementului.  
VALIDATĂ 

 
H14: Atitudinea față de tehnologie are o influență semnificativă și 

pozitivă asupra utilității percepute. 
VALIDATĂ 

 
H15: Atitudinea față de tehnologie are o influență semnificativă și 

pozitivă asupra  ușurinței de utilizare percepute.  
VALIDATĂ 

 
H16: Atitudinea față de tehnologie are o influență semnificativă și 

pozitivă asupra încrederii.  
VALIDATĂ 

 
H17: Atitudinea față de tehnologie va afecta negativ riscul perceput 

de adoptare a neuromanagementului.  
INVALIDATĂ 

 
H18: Gradul de familiarizare și nivelul de cunoștințe au un efect pozitiv 

asupra atitudinii comportamentale de a adopta 
neuromanagement.  

VALIDATĂ 

 

H19: Gradul de familiarizare și nivelul de cunoștințe au un efect pozitiv 
asupa încrederii. 

VALIDATĂ 
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                           IPOTEZA  
H20: Gradul de familiarizare și nivelul de cunoștințe au un efect pozitiv 

asupra utilității percepute. 
VALIDATĂ 

 
H21: Gradul de familiarizare și nivelul de cunoștințe au un efect pozitiv 

asupra ușurinței în utilizarea percepute. 
VALIDATĂ 

 
H22: Gradul de familiarizare și nivelul de cunoștințe va afecta negativ 

riscul perceput de adoptare a neuromanagementului.  
INVALIDATĂ 

 
H23: Gradul de familiarizare și nivelul de cunoștințe au un efect pozitiv 

asupa interesului și participării.  
VALIDATĂ 

 
H24: Cultura organizațională are o influență semnificativă și pozitivă  

asupra intenției de a adopta neuromnagementul. 
VALIDATĂ 

 
H25: Cultura organizațională are un efect pozitiv asupra atitudinii față 

de adoptarea neuromanagementului.  
VALIDATĂ 

 
H26: Cultura organizațională are un efect pozitiv asupra interesului și 

participării. 
VALIDATĂ 

 
H27: Încrederea are un efect semnificativ și pozitiv asupra intenției de 

adoptare a neuromanagementului. 
VALIDATĂ 

 
H28: Încrederea va afecta negativ riscul perceput de adoptare a 

neuromanagementului. 
INVALIDATĂ 

 
H29: Încrederea va afecta pozitiv utilitatea percepută.  VALIDATĂ 

 
H30: Încrederea va afecta pozitiv interesul și participarea la studiile de 

neuromanagement. 
VALIDATĂ 

 
H31: Riscul perceput are o influență semnificativă și negativă asupra 

intenției de adoptare a neuromanagementului. 
INVALIDATĂ 

 
H32: Riscul perceput are o influență semnificativă și negativă asupra 

interesului și participării la studiile de neuromanagement.  
INVALIDATĂ 

 
H33: Interesul și participarea la studiile de neuromanagement au un 

efect pozitiv asupra utilității percepute. 
VALIDATĂ 

 
H34: Interesul și participarea la studiile de neuromanagement au un 

efect pozitiv asupra ușurinței în utilizare percepute.  
VALIDATĂ 

 
H35: Interesul și participarea la studiile de neuromanagement au un 

efect pozitiv asupra atitudinii față de adoptarea 
neuromanagementului. 

VALIDATĂ 

 

H36: Costul perceput are o influență semnificativă și negativă asupra 
intenției de adoptare a neuromanagementului.  

VALIDATĂ 

 
H37: Suportul top managementului are un efect pozitiv asupra utilității 

percepute a practicilor de neuromanagement și tehnologiei 
neuroștiințifice. 

VALIDATĂ 

 

H38: Suportul top managementului are un efect pozitiv asupra 
atitudinii față de adoptarea practicilor de neuromanagement și 
tehnologiei neuroștiințifice.  

VALIDATĂ 

 

H39: Suportul top managementului are un efect pozitiv asupra 
intenției de adoptare a practicilor de neuromanagement și 
tehnologiei neuroștiințifice.  

VALIDATĂ 

 

H40: Suportul top managementului are un efect pozitiv asupra 
interesului și participării la studiile de neuromanagement. 

VALIDATĂ 

 
H41: Presiunea concurenței are un efect pozitiv asupra intenției de 

adoptare a practicilor de neuromanagement și tehnologiei 
neuroștiințifice.  

VALIDATĂ 

 

H42: Presiunea concurenței are un efect pozitiv asupra asupra 
atitudinii față de adoptarea practicilor de neuromanagement și 
tehnologiei neuroștiințifice.  

VALIDATĂ 

 

H43: Consultanță și trainingul au un efect pozitiv asupra utilității 
percepute a practicilor de neuromanagement și tehnologiei 
neuroștiințifice. 

VALIDATĂ 
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                           IPOTEZA  
H44: Consultanță și trainingul au un efect pozitiv asupra ușurinței în 

utilizare percepută a practicilor de neuromanagement și 
tehnologiei neuroștiințifice. 

VALIDATĂ 

 

H45: Consultanță și trainingul au un efect pozitiv asupra intenției de 
adoptare a practicilor de neuromanagement și tehnologiei 
neuroștiințifice 

VALIDATĂ 

 

H46: Consultanță și trainingul au un efect pozitiv asupra nivelului de 
cunoștințe și a gradului de familiarizare cu privire la practicile de 
neuromanagement și tehnologiei neuroștiințifice. 

VALIDATĂ 

 

H47: Dimensiunea organizației are un efect pozitiv asupra intenției 
comportamentale de adoptare și utilizare a practicilor de 
neuromanagement și tehnologiei neuroștiințifice. 

VALIDATĂ 

 

 

Modelul predictiv de adoptare a neuromanagementului a fost analizat prin utilizarea 

corelației și a regresiei între variabilele construite. Analiza de regresie a urmărit testarea 

efectului tuturor variabilelor din modelul construit, pentru a putea identifica cel mai bun 

predictor al adoptării practicilor de neuromanagement și pentru a contura modelul cu cea mai 

ridicată predictibilitate în adoptarea acestuia la nivelul organizațiilor din România. Din cele 47 

de ipoteze formulate, 42 au fost validate, având susținere în acest studiu, iar cinci dintre 

acestea, nu au fost validate.  

Analiza de regresie a evidențiat faptul că cea mai ridicată magnitudine a predicției 

intenției comportamentale o are încrederea, care explică jumătate din variația acesteia 

(49.9%), ceea ce este explicabil prin faptul că încrederea în această practică, creează 

permisele și deschiderea pentru adoptarea și implementarea practicilor la nivel organizațional, 

între cele două variabile existând un nivel semnificativ de corelație (0.706).   

Variabilele din construcția teoriei comportamentului planificat explică ponderi 

importante a variațiilor intenției, normele subiective având cea mai ridicată magnitudine 

(49.8%), urmată de atitudine (48.2%) și controlul comportamental perceput (32.4%). 

Atitudinea pozitivă față de neuromanagement este puternic corelată cu intenția 

comportamentală de adoptare a neuromanagementului (0.694), similar normelor subiective 

(0.706) și controlului comportamental perceput (0.569). Cercetarea a evidențiat puterea 

credințelor normative, constatare în  concordanță cu studii anterioare care au indicat faptul că 

atunci când participanții au norme subiective pozitive există o probabilitate ridicată de a se 

implica în acel comportament Acest lucru subliniază faptul că cei care interacționează cu 

organizațiile  și impactează desfășurarea în condiții optime a acestora, au un punct de vedere 

consistent în influențarea intenției de adoptare practicilor de neuromanagement. De 

asemenea, cercetări anterioare au identificat faptul că un control  comportamental perceput 

pozitiv față de un anumit comportament, generează intențiile comportamentale mai puternice 

de angajare în comportamentul viitor [208]. În această cercetare, evidențiem faptul că influența 

controlului comportamental perceput este una moderată asupra intenției de a adopta 

neuromanagementul, astfel că se poate argumenta faptul că pentru încurajarea adoptării 

neuromanagementului trebuie crescut controlului comportamental perceput, acest lucru fiind 

posibil prin eliminarea factorilor care limitează adoptarea și sporirea autoeficacității [208], 

organizațiilor în implementarea neuromanagementului. Un nivel moderat de asociere 

identificam între controlul comportamental perceput și utilitatea (0.498) și ușurința în utilizarea 

percepută (0.497). 

În cazul modelului TAM, intenția comportamentală este prezisă prin atitudine, care la 

rândul sau este explicată prin utilitate percepută și ușurința în utilitatea percepută, cu 

mențiunea ca utilitatea percepută poate prezice direct intențiile comportamentale. Subliniem 

faptul că 43.6% din variația totală a atitudinii față de neuromanagement este explicată prin 
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utilitatea percepută și 40.2% prin ușurința în utilizarea percepută, în timp ce 36.8% din 

variația totală a intenției este explicată prin utilitatea percepută. Rezultatele cercetării au 

evidențiat faptul că utilitatea percepută este puternic asociată cu atitudinea pozitivă față de 

neuromanagement (0.697), ceea ce se explică prin faptul că organizațiile au așteptări ridicate 

legate de utilitatea neuromanagementului pentru a manifesta o atitudine favorabilă, iar 

înțelegerea beneficiilor acestor practici contribuie semnificativ la o atitudine pozitivă față de 

adoptarea acestuia. Utilitatea percepută este puternic asociată și cu încrederea în această 

practică (0.654) și intenția de adoptare (0.607), având o predicție moderată a atitudinii (43.6%) 

și încrederii (42.8%) și una mai redusă față de intenția de adoptare (36.8%). Cu alte cuvinte, 

cu cât beneficiile conștientizate și percepute de organizații sunt mai ridicate, cu atât atitudinea 

este mai favorabilă față de neuromanagement și sporește încrederea în aceste practici, 

influențând pozitiv și intenția de adoptare la nivel organizațional. Utilitatea și ușurința în utilizare 

percepută sunt predictori importanți ai formării atitudinii față de un comportament ce implică o 

componentă tehnologică, prezentul studiu relevând faptul că organizațiile au identificat 

utilitatea practicii și tehnologiei neuroștiințifice în desfășurarea activității organizațională, 

element evidențiat și de cercetările anterioare ce au subliniat un nivel de percepție ridicat 

privind utilitatea tehnologiei folosită  în alte studii neuroștiințifice [200], [208]. Prin urmare, 

putem concluziona faptul că nivelul de acceptare a tehnologiei utilizată în cercetările 

neuroștiințifice – neuromanagement este unul ridicat, pentru organizațiile  participate la studiu.  

Remarcăm faptul că 42.8% din variația totală a utilității percepute este explicată prin 

încrederea percepută, 31.9% prin ușurința în utilizare percepută, 27.3% prin atitudinea față de 

tehnologie, 25.9% prin interes și participare, 25.9% prin training și consultanță, 24.8% prin 

control comportamental perceput, 18% prin suportul top managementului, 17.9% prin gradul 

de familiarizare și nivelul de cunoaștere, cu alte cuvinte conștientizarea și o atitudine pozitivă 

față de  beneficiile neuromanagementului poate fi obținuta prin întărirea încrederii în această 

practică și a conștientizării lipsei unui efort susținut în utilizarea acesteia, printr-o atitudine 

favorabilă față de tehnologie și participarea la studiile de cercetare și experimentarea 

tehnologiei, printr-o percepție pozitivă a sprijinului extern și a susținerii managementului 

organizației, eliminarea barierelor care limitează adoptarea și creșterea nivelului de cunoștințe 

în ceea ce privește neuromanagementul.  

Ușurința în utilizarea percepută este corelată la un nivel ridicat cu atitudinea față de 

neuromanagement (0.634), având un efect pozitiv și o predicție moderată a acesteia, fiind 

asociată moderat cu utilitatea (0.564) și încrederea (0.596), prin urmare cu cât organizațiile  

percep faptul că nivelul de efort în adoptarea și utilizarea neuromanagementului este mai 

scăzut, cu atât atitudinea acestora va fi mai pozitivă, și cu atât vor considera că ii sprijină în 

obținerea unor performanțe superioare în activitatea desfășurată, sporind și nivelul de 

încredere în această practică. Evidențiem faptul 25.2% din variația totală a ușurinței în utilizare 

este explicată prin training și consultanță, 24.7% prin control comportamental perceput, 23.4% 

prin interes și participare, 19.7% prin atitudinea față de tehnologie, 12.1% prin gradul de 

familiarizare și nivelul de cunoaștere, prin urmare conștientizarea unui efort limitat în utilizarea 

neuromanagementului, poate fi îmbunătățită  prin suportul extern ce constă în training și 

consultanță, prin eliminarea barierelor care limitează percepția, prin experimentarea, 

participarea la studii și testarea tehnologiei și creșterea nivelului de cunoștințe despre 

neuromanagement.  
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Capitolul VI 
 
 

CERCETAREA NEUROȘTIINȚIFICĂ PRIVIND EVALUAREA 

PERSPECTIVELOR DE ADOPTARE A PRACTICILOR DE  

NEUROMANAGEMENT LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL 

 
 

Studiul neuroștiințific analizează reacția emoțională a subiecților investigați, la stimulii 

din cadrul procedeului neuroștiințific, prin utilizarea tehnologiei.  

 

 
Figura 6.1. Sinteza studiului neuroștiințific 

Sursa: Adaptare dupa Bitbrain  
 
Studiul de cercetare neuroștiințific a fost efectuat în colaborare cu Macom Research 

Lab, care reunește un grup de profesioniști interdisciplinari, din diferite țări, specializați în 

desfășurarea cercetărilor de neuromarketing și a comportamentului consumatorilor. 

Laboratorul este înființat în 2015 și este situat în cadrul Universității Politehnice din Valencia, 

fiind echipat cu tehnologii neuroștiințifice și cu cele mai noi programe software, inclusiv unul 

dezvoltat de cercetătorii din laborator, care permit realizarea unor studii de neuroscience 

complexe.  

Studiul neuroștiințific își propune să completeze rezultatele celor două studii 

precedente, calitativ și cantitativ, respectiv să analizeze dacă răspunsurile primite au fost sau 

nu distorsionate sau manipulate de respondenți, conștient sau inconștient, să analizeze 

informațiile colectate de cele mai recente tehnologii de cercetare, cu ajutorul cărora pot fi 

analizate și identificate emoțiile și interesele care iau parte la procesul decizional și 

comportamental. Cea mai mare parte a deciziilor sunt procesate la nivel subconștient, astfel 

încât, identificarea și analiza modului în care simt și gândesc oamenii cu adevărat, măsurarea 

reacțiilor inconștiente ale oamenilor contribuie la validarea sau invalidarea demersurilor făcute 

în cadrul studiilor calitative și cantitative.   

Scopul acestei cercetări vizează măsurarea științifică a experiențelor și generarea unor 

rezultate sau modele, care să poată fi însușite și aplicate în mediul organizațional și care să 

sprijine organizațiile să se conecteze cu clienții săi interni, resursele sale umane și cu clienții 

săi externi, la nivel emoțional, pentru construirea unor relații de durată, pentru a genera atât 

performanța individuală a indivizilor și implicit, performanța globală a organizațiilor. 

 

 

Stimul 

 
Măsurare 

 

Răspuns 

comportamental 

Măsurare 

Interpretare 
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Principalul obiectiv al studiului este de a identifica percepția reală a participanților la 

studiul neuroștiințific și evaluarea perspectivelor de adoptare a practicilor de   

neuromanagement în cadrul organizațiilor, prin măsurarea procesării cognitive și emoționale 

a stimulilor și variabilelor utilizate în cadrul cercetării, de a observa și a analiza impactul și 

reacțiile emoționale ale participanților prin utilizarea tehnologiei neuroștiințifice care surprinde 

realitatea emoțională a indivizilor, și pentru a identifica corespondența răspunsurilor verbale, 

raționale, cu cele emoționale. 

Cercetarea neuroștiințifică realizată în cadrul studiului neuroștiințific s-a desfășurat într-

un mediu controlat, în laboratorul de informatică din cadrul Universității ‘Dunărea de Jos’ 

Galați, unde echipa din Spania s-a deplasat în perioada 11-15.07.2021, pentru acompanierea 

în realizarea explorării neuroștiințifice.  

Tehnicile de cercetare utilizate în timpul studiului au fost tehnologia ET- eye tracking 

sau urmărirea ochilor, GSR - răspunsul galvanic al pielii și EEG - electroencefalografia. Eye 

tracking a fost utilizat  pentru a înregistra atenția vizuală a subiecților pe bază mișcărilor lor 

oculare, identificând zonele de interes vizual pentru participanți (AOI), GSR a colectat 

activitatea electrodermală (EDA), reflectând modificările stării de excitare emoțională, iar  EEG 

a oferit informații valoroase despre activitatea creierului, analizând și înregistrând modificări 

ale curenților electrici, sub formă de unde cerebrale, facilitând interpretarea reacțiilor 

emoționale, a valenței pozitive sau negative a acestora.  

Indicatorii (variabilele) utilizați în cercetarea neuroștiințifică sunt variați și pot fi 

clasificați funcție de modul de analiza cognitivă, emoțională sau vizuală. 

 
Tabel 6.1. Variabile sau indicatori obținuți prin utilizarea tehnicilor neuroștiințfice 

Mod de analiza  Indicatori/ Variabile 

 
 
 
 

Cognitiv 

1. Atenție. 
Măsoară gradul de concentrare. 

2. Înțelegere. 
Măsoară încărcătura cognitivă, adică efortul în desfășurarea unei 

activități. 
3. Implicare. 

Indică gradul de implicare. 

 
 
 
 

Emoțional 

1. Activarea emoțională. 
Măsoară schimbările emoționale în timpul studiului. 

2. Impact emoțional. 
Măsoară variațiile de intensitate care apar în fiecare schimbare 

emoțională. 
3. Valența emoțională. 

Indică dacă emoția este pozitivă sau negativă. 

 
 
 

Comportament vizual 

1. Interes vizual. 
Face posibilă cunoașterea elementelor au atras sau nu atenția 

participantului la studiu. 
2. Comportament vizual. 

Permite cunoașterea ordinii elementelor pe care participantul le 
observă. 

Sursa: Contribuție personală 

 

În cadrul studiului III s-au derulat investigații pentru un număr de 21 subiecți, manageri 

ai unor companii active sau reprezentanți, factori decidenți în organizațiile pe care le 

reprezentau. Eșantionul de 21 participanți a avut o dimensiune adecvată unui studiu 

neuroștiințific pentru tehnicile de ET, EEG, însă pentru GSR nu a fost atins pragul eșantionului 

minim, din cauza limitărilor de timp și costuri. Mărimea eșantionul de participanți este 

determinată în principal de tehnicile, metodologiile și tehnologia utilizată în cadrul studiului, 
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existând un număr minim de participanți, astfel încât să poată fi surprinse răspunsuri omogene, 

care să genereze replicabilitatea rezultatelor, urmare calculului indicilor emoționali. Având în 

vedere utilizarea simultană în cadrul experimentului a tehnologiilor ET, EEG și GSR, apreciem 

că dimensiunea eșantionului utilizat în prezenta cercetare, poate să genereze un model fiabil 

și replicabil, prin înregistrarea unor răspunsuri omogene, deși nu a fost atins pragul minim al 

eșantionului pentru utilizarea tehnologiei GSR.  

Faza 0 a studiului, a fost demarată anterior experimentului neuroștiințific și conectării 

cu tehnologia, și a constat în completarea chestionarului Gallup Q12, ce identifică  nivelul de 

angajament al salariaților dintr-o companie - element crucial în îmbunătățirea performanței 

organizaționale și a urmărit centralizarea răspunsurilor participanților și compararea acestora 

cu răspunsurile colectate în faza 4 a experimentului, în scopul detectării unor eventuale 

modificări, care pot evidenția discrepanțe între răspunsurile verbalizate și cele emoționale și 

care pot valida sau invalida instrumentul de colectare a datelor, ce contribuie la creionarea 

strategiilor organizaționale. Faza 0 a identificat 13 participanți în categoria Implicat (Engaged), 

șase participanți – Neutru (Neutral) și doi participanți în clasa Neimplicat (Disengaged). 

Identificarea nivelului de implicare a angajaților este extrem de importantă, întrucât aceștia iau 

permanent decizii și întreprind acțiuni zilnice care pot afecta în sens pozitiv sau negativ 

performanța individuală și globală a organizației.   

Faza 1 a studiului, a avut în vedere familiarizarea participanților cu conceptele și 

tehnologia neuroștiințifică și evidențierea percepției cu privire la acestea, identificarea 

interesului la stimulii la care sunt expuși, a nivelul de intensitate și valența emoțională. Media 

intensității emoționale a acestei faze se poziționează sub media întregului experiment, stimulul 

care a marcat cel mai intens interes fiind conceptele neuroștiințifice, ceea ce indică o percepția 

pozitivă a participanților în legătură cu acestea. Diferențele de intensitate între concept și 

tehnologie este redusă, iar  echipamentele care au prezentat un nivel mai ridicat au fost ET și 

EEG, și ușor mai scăzut GSR și FC. În ceea ce privește valența emoțiilor resimțite, subliniem 

faptul că în general acestea sunt pozitive, nivelul de engagement-implicare, având valorile cele 

mai ridicate, în principal pentru concept și tehnologia ET și GSR. Conceptele neuroștiințifice 

suscită  interesul participanților și sunt percepute în mod pozitiv, însă subliniem și un nivel mai 

ridicat al stresului, care poate fi explicat prin faptul că există totuși un nivel de disconfort în 

procesarea, abordarea și înțelegerea acestuia, similar tehnologiei EEG și FC, care poate 

ascunde și o eventuală teamă față de ceea ce pot dezvălui aceste tehnologii despre activitatea 

neuronală și mimica feței participanților, elemente pe care aceștia nu le pot controla și 

gestiona.   

Faza 2 a cercetării a avut ca obiectiv identificarea factorilor care influențează deciziile 

și  alegerile participaților, prin examinarea interesului și a atenției acestora cu privire la stimulii 

expuși, a intensității și fluctuațiilor emoționale și valenței pozitive sau negative, resimțite. 

Stimulii au fost reprezentați de două variante de poster, relativ similare, care cuprind informații 

în legătură cu servicii de consultanță în neuromanagement, neuroleadership și neuromarketing 

și domeniile de aplicare, tehnologia neuroștiințifică și beneficiile utilizării acestora, costul 

serviciilor și informații cheie în legătură cu acestea. Diferența dintre postere a constat în faptul 

că cel de-ai doilea poster afișat, cuprindea suplimentar logo a trei instituții de învățământ și 

cercetare - MaCom, UGAL  și UPV. Este foarte interesant de subliniat că în cazul posterului 

fără logo, interesul principal al participanților a fost concentrat asupra tehnologiei, urmat de 

concepte și domenii de aplicare și ulterior zona beneficiilor, ceea ce poate fi explicat în principal 

prin faptul că participanții au manifestat un nivel de atenție dirijat de curiozitatea privind 

tehnologia, fiind mai puțin focusați asupra beneficiilor. De asemenea, merită  menționat faptul 

că bara de preț, costul, a avut cel mai ridicat număr de revizitări, ceea ce indică faptul că totuși, 
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costul serviciilor de consultanță în neuromanagement, reprezintă o preocupare a 

participanților, care cel mai probabil prin numărul de revizitări încearcă să evalueze valoarea 

acestuia în raport cu elementele menționate pe poster. Posterul cu logo evidențiază faptul că 

zona principală de interes a participanților este cea a beneficiilor, existând probabilitatea ca 

atenția să fi fost focusată cu precădere în această zonă datorită  încrederii generate de posterul 

cu logo, care a transmis mai multă rigoare și seriozitate, prin prezenta siglelor unităților de 

învățământ și cercetare, urmată de zona în care sunt prezentate tehnologiile și ulterior 

conceptele și domeniile de aplicare. Referitor la cele trei logo marcate pe poster, logo Macom 

a  înregistrat cea mai ridicată atenție, urmată de cel al universității din Valencia și al universității 

din Galați. Posterul cu logo a înregistrat intensități emoționale mai ridicate față de posterul fără 

logo, pentru majoritatea emoțiilor, ceea ce indică un nivel de interes mai ridicat pentru posterul 

cu logo, iar  întreaga fază, deși s-a poziționat sub nivelul întregului experiment, a marcat un 

nivel emoțional mai intens față de faza anterioară. Între cele două postere afișate, se 

înregistrează un nivel mai ridicat de atenție, implicare și entuziasm pentru posterul cu logo, 

însă în cazul acestuia, stresul este mai intens, însă sub nivelul emoțiilor pozitive identificate și 

cu un nivel al relaxării mai diminuat.    

Faza 3 a protocolului creionat, a fost un studiu neuro-calitativ, ce a constat în aplicarea 

cercetării neuroștiințifice, cercetării calitative, facilitând înregistrarea nivelului emoțional, 

activarea fiziologică și psihologică experimentată de participanți în timpul interviului 

aprofundat, pe parcursul căruia au fost colectate informații despre modul în care diferitele tipuri 

de întrebări influențează factorii care redau valența emoțională. După expunerea la imaginile  

vizuale reprezentate de cele două postere, a urmat o baterie de întrebări în legătură cu 

informațiile marcate pe postere, fiind adresate 11 întrebări de clarificare, care să sprijine 

investigarea motivațiilor participanților în procesele decizionale de alegere, dar și corelarea 

răspunsurilor verbale cu cele emoționale. Răspunsurile la întrebările de memorie naturală 

evidențiază un nivel redus de familiarizare cu practicile neuroștiințifice, indicând un interes mai 

ridicat pentru tehnologie, dar și beneficiile practicilor, mai mult de o treime dintre participanți 

menționând atenția pentru costul indicat, jumătate dintre aceștia cunoscând prețul indicat pe 

poster. Participanții nu au putut menționa concret diferențele dintre postere, iar două treimi nu 

au conștientizat nici o diferență, în timp ce o treime au semnalat prezența mai multor imagini, 

logo. Întrebările sugestionate au sprijinit obținerea mai multor informații prin ghidarea 

răspunsurilor participanților, care au evidențiat cu mai multă ușurință serviciile oferite și 

informațiile  înregistrate pe poster, însă într-un procent redus, ceea ce întărește nivelul redus 

de familiarizare și cunoștințe legat de practicile neuroștiințifice. Dintre tehnologiile afișate, ET 

pare să fie cel mai familiar, urmat de EEG și GSR ceea ce este în linie cu nivelul de cunoaștere 

și familiarizare cu conceptele și tehnologiile neuroștiințifice,  identificate în cadrul studiului II.  

Beneficiile identificate de participanți vizează în principal creșterea performanței și 

eficiența proceselor decizionale, similar primelor două studii realizate, posibilitatea eficientizării 

costurilor și comunicării, a strategiilor și angajamentului salariaților. Elementul cost a prezentat 

interes pentru participanți, jumătate dintre aceștia cunoscând valoarea exactă și considerând 

că este unul rezonabil, ceea ce subliniază o preocupare intensă privind evaluarea acestuia. 

Participanții au menționat faptul că elementele care au generat un sentiment de încredere în 

momentul în care au vizualizat posterele, au fost prezenta informațiilor despre logo aparținând 

instituțiilor de învățământ și cercetare, urmate de tehnologia prezentată și beneficiile practicilor 

neuroștiințifice, ceea ce confirmă rezultatele primelor studii, în care au fost evidențiate 

importanța beneficiilor și atitudinea pozitivă față de tehnologie.           

Posterele afișate au fost relativ identice, diferențierea între acestea fiind afișarea celor 

trei logo, însă pentru întrebarea privind preferință unuia dintre acestea, participanții au indicat 
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într-o proporție covârșitoare, peste 95% dintre participanți, faptul că preferă al doilea poster 

afișat, care conținea siglele universităților, dintre aceștia mai puțin de jumătate reușind să își 

justifice alegerea, însă toți au sugerat faptul că al doilea poster prezenta mai multă încredere. 

Logo instituțiilor de învățământ transmite încredere în calitatea informațiilor și rezultatelor unor 

astfel de practici și o percepție pozitivă cu privire la implicarea mediului academic, situație care 

generează și disponibilitatea participanților de a plăti pentru aceste servicii de consultanță. În 

această situație sunt evidențiate alegerile subconștiente, sau modul în care subconștientul 

influențează  deciziile, emoțiile care au generat încrederea. 

Obiectivul acestei fazei a fost de a analiza, prin utilizarea practicilor neuroștiințifice și 

tehnici calitative, rațiunea sau motivația alegerilor, pe baza informațiilor furnizate de tehnologia 

neuroștiințifică utilizată – tehnologia Eye tracking, GSR și EEG, confruntând datele obținute, 

cu informațiile furnizate de participanți urmare interviurilor aprofundate, prin urmare rezultatele 

obținute indică faptul că alegerea unuia dintre aceste  postere nu este determinată de imaginea 

afișată, ci de nivelul de încredere pe care il transmit cele trei logo, care sporesc în 

subconștientul participantului ideea de rigoare și seriozitate, implicit eventuale rezultate 

obținute prin asocierea serviciilor afișate pe poster cu cele trei unități de cercetare și 

învățământ. 

Faza 4 a studiului a vizat identificarea unor eventuale modificări ale răspunsurilor 

participanților față de răspunsurile furnizate în faza antemergătoare demarării experimentului  

neuroștiințific și compararea răspunsurilor raționale și emoționale, având în vedere faptul că 

activitatea conștientă poate fi distorsionată și influențată de mai mulți factori, în timp ce reacțiile 

emoționale, subconștiente, nu pot fi manipulate [4]. Obiectivul fazei a vizat modificările 

parametrilor emoționali, corelarea răspunsurilor cu starea emoțională, evidențierea coerenței 

răspunsurilor și nu în ultimul rând identificarea validității instrumentului utilizat pentru 

colectarea de date - chestionarul și a răspunsurilor participanților, care pot fi alterate de anumiți 

factori. Urmare afișării pe monitor a celor 12 întrebări din chestionarul Gallup, răspunsurile 

verbalizate au fost diferite pentru 16 din 21 participanți, respectiv pentru aproximativ 75% dintre 

participanți, care reprezintă o pondere foarte ridicată care merită investigată. Pentru 33% 

dintre participanți a fost modificat rezultatul și încadrarea în una din cele trei grupe de rezultate, 

element care poate influența într-o măsură importantă strategia unei organizații. În mod 

evident, intensitatea emoțională resimțită în această fază este superioară mediei întregului 

experiment și peste valorile fazelor anterioare, ceea ce confirmă nivelul de excitație emoțională 

resimțită. Pentru această fază a experimentului, nivelul înregistrat pentru implicare este 

poziționat sub media întregului experiment, iar pentru entuziasm-excitement este mult mai 

ridicat, stresul se poziționează ușor mai ridicat însă sub nivelul emoțiilor pozitive, poziționarea 

valorilor pentru relaxare, interes și focus întărind valența pozitivă a experienței.   

Pentru o analiză mult mai aprofundată a procesului emoțional care a generat 

selectarea răspunsurilor pentru chestionarul livrat participanților, a fost realizată analiza 

indicilor emoționali pentru fiecare participant, element care a evidențiat faptul că, pentru cei 

mai mulți dintre participanți există discrepanțe majore între alegerile verbalizate și valența 

emoțiilor resimțite în momentul furnizării răspunsurilor, sugerând niveluri ridicate de disconfort 

pentru întrebări la care răspunsurile au indicat punctaje maxime, lucru care ar fi trebuit 

confirmat de existența unor niveluri superioare a indicilor emoționali pozitivi și invers.  

În mod evident, există limitări ale cercetării efectuate, care ar fi putut să genereze acest 

tip de inadvertențe, întrucât cercetarea a avut loc în condiții care au simulat un mediu de 

laborator, putând exista diverși factori care să influențeze emoțiile participanților și rațiunea 

verbalizării unor răspunsuri contradictorii stărilor resimțite, de la numărul de persoane din sală, 

eventuali factori perturbatori care ar fi putut să defocuseze participanții, de la faptul că autorul 
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cunoștea unii dintre respondenți și organizațiile din care proveneau etc. Dar cel mai important, 

această etapă ar fi trebuit să fie dublată de un interviu în profunzime cu fiecare dintre 

participanți, în scopul clarificării eventualelor inadvertențe, ceea ce nu s-a întâmplat. Ar mai 

putea există o explicație a acestui procent de participanți care au marcat alte răspunsuri la 

aceleași întrebări, care s-ar explica prin tratarea cu superficialitate a fazei 0, în care nu au fost 

în prealabil anunțați că vor completa acest chestionar, fiind nerăbdători să participe la un studiu 

neuroștiințific în care urmau să interacționeze cu tehnologii noi, capabile să dezvăluie lucruri 

pe care participanții nu le pot controla, situație care poate explica răspunsurile oferite în faza 

4.  

Faza 5 a cercetării și-a propus să evidențieze care sunt emoțiile reale ale participanților 

în momentul experimentării și dacă acestea sunt corelate cu răspunsurile verbalizate, 

raționale, dacă pot fi luate în considerare răspunsurile lor sau subiecții au dat răspunsuri 

diferite de ceea ce au simțit în realitate. Verbal, percepția generală este una pozitivă față de 

practicile neuroștiințifice, participarea la studiu și experimentarea tehnologiei sunt percepute 

ca interesante, 100% dintre participanți dorind să mai participe în viitor la astfel de studii, ceea 

ce este extrem de încurajator pentru demersurile ulterioare ale dezvoltării domeniilor 

neuroștiințifice. După finalizarea fazei 4, care a schimbat atenția participanților de la primele 

faze ale protocolului, pentru a identifică percepția reală a participanților, cu privire la întregul 

experiment și tehnologia utilizată, au fost adresate opt întrebări participanților. Răspunsurile 

au evidențiat faptul că cel mai confortabil echipament este ET, EEG fiind perceput ca interesant 

dar și intruziv, iar cel mai puțin confortabil echipament este GSR, nivelul de încredere în 

tehnologiile neuroștiințifice, poziționându-se la un nivel ridicat, cel puțin declarativ. Percepția 

asupra evaluării globale a studiilor neuroștiințifice a fost una pozitivă, experiența fiind 

percepută interesantă, incitantă și confortabilă. Interesul de a mai participa la astfel de studii 

în viitor este unul extrem de ridicat, 100% dintre respondenți susținând acest lucru, ceea ce 

evidențiază o percepție extrem de favorabilă față de studiile și cercetările neuroștiințifice. 

Testarea tehnologiei și participarea la studiu, au crescut disponibilitatea participanților de a 

apela la serviciile de consultanță neuroștiințifică, un procent ridicat modificându-și în sens 

pozitiv această intenție, ceea ce sugerează un nivel ridicat de deschidere față de acest tip de 

practici. Prima motivație evidențiată de cei mai mulți participanți, de a experimenta practicile 

neuroștiințifice a fost încrederea în rezultatele pe care le pot livra aceste practici, cu impact 

pozitiv asupra performanței, înțelegerea comportamentului și nevoilor indivizilor, a emoțiilor și 

reacțiilor acestora. Mai puțin de o treime dintre participanți,  subliniază faptul că mai au nevoie 

de informații suplimentare privind aceste practici, întrucât nu au încredere totală în potențialul 

acestora. Beneficiile evidențiate de respondenți sunt concentrate în zona potențialului de 

creștere a performanței, încrederea, acuratețea în interpretarea emoțiilor și reacțiilor, 

cunoașterea salariaților și clienților, a partenerilor și perspectivele de dezvoltare individuală și 

profesională, lucru evidențiat și în studiile I și II. Riscurile subliniate de participanți au fost lipsa 

de încredere în acuratețea rezultatelor și precizia informațiilor colectate, și considerațiile etice, 

lucru evidențiat și de studiile anterioare.  Media intensității emoționale pentru faza 5 este cea 

mai ridicată din întreg experimentul, ceea ce indică un nivel ridicat de intensitate emoțională, 

nivelul tuturor emoțiilor fiind poziționat superior față de media experimentului, nivelul de 

implicare, interes, entuziasm, relaxare și focus, fiind peste media experimentului, ceea ce 

întărește valența pozitivă a emoțiilor resimțite, însă nu trebuie ignorant nivelul de stres 

înregistrat în această fază care subliniază elemente de disconfort sau ușoară teamă, resimțite 

pe parcursul derulării experimentului.   
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Capitolul VII 

 

INTEGRAREA REZULTATELOR. 

CONTRIBUȚII, IMPLICAȚII ȘI DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE 
 

Rezultatele celor trei studii, care au construit scenariul de cercetare, furnizează dovezi 

importante cu privire la obiectivele și întrebările de cercetare formulate, a modului în care 

aceste obiective au fost atinse și care întăresc latura empirică a domeniului.  

• Studiul I a evidențiat convingerile organizațiilor din România în ceea ce privește 

neuromanagementul, fiind o cercetare calitativă, care a utilizat metoda focus grupului 

pentru generarea principalelor beneficii, riscuri și factori care pot influența procesul de 

adoptare a neuromanagementului, elemente care au contribuit la creionarea explorării 

cantitative din cadrul studiului  II.  

• Studiul II a analizat percepțiile organizațiilor din România cu privire la 

neuromanagement, fiind o cercetare cantitativă, care a investigat nivelul de 

cunoaștere și de experiență în utilizarea practicilor de neuromanagement, evaluarea 

perspectivelor și intențiilor de adoptare a acestora, a factorilor care potențează sau 

limitează adoptarea, utilizând teoria comportamentului planificat (TPB), modelul de 

acceptare a tehnologiei (TAM) și cadrul tehnologie– organizație- mediu (TOE), pentru 

elaborarea unui model conceptual predictiv al intențiilor de adoptare a 

neuromanagementului.  

• Studiul III, cercetarea neuroștiințifică, a analizat percepția reală și reacția 

emoțională a subiecților investigați, la stimulii din cadrul procedeului neuroștiințific, prin 

utilizarea tehnologiei neuroștiințifice – EEG, ET și GSR, pentru evaluarea 

perspectivelor de adoptare a practicilor de  neuromanagement în cadrul organizațiilor. 

Contribuția teoretică pe care o aduce prezenta cercetare și care poate sprijini studii  

viitoare în domeniul neuromanagementului, este evidențiată în revizuirea literaturii de 

specialitate care dezvăluie contextul dezvoltării și definirea conceptului de neuromanagement, 

a evoluției teoretice și empirice a acestuia. O altă contribuție teoretică care poate sprijini 

cercetările ulterioare, vizează prezentarea metodologiei și a etapelor unui studiu neuroștiințific, 

care pot oferi ghidajul în dezvoltarea unor investigații de neuromanagement, neuroleadership 

sau neuromarketing.  

Lucrarea prezintă și o contribuție empirică importantă ce vizează analiza intențiilor 

organizațiilor din România de a adopta neuromanagementul, în acest sens fiind elaborat și 

construit un model conceptual predictiv de adoptare a neuromanagementului, utilizând un 

cadru teoretic care a combinat TPB, TAM și TOE, într-o construcție unică în domeniul 

neuromanagementului. Prezenta cercetare este singura lucrare identificată la nivelul literaturii 

de specialitate în domeniul neuromanagementului, care furnizează suport empiric pentru 

măsurarea nivelului de cunoaștere, a experienței, atitudinilor, normelor subiective, controlului 

comportamental perceput, a utilității și ușurinței de utilizare percepute și intențiilor 

comportamentale de adoptare a neuromanagementului, în contextul factorilor tehnologici, 

organizaționali și de mediu – ce vizează rezultatele percepute, atitudinea față de tehnologie, 

cultura organizațională, încredere, riscul costul perceput, suportul top managementului, 
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presiunea concurenței, suportul extern ce constă în consultanță și training și dimensiunea 

organizației, atât la nivelul organizațiilor din România, dar și la nivel internațional.  

Elementul de originalitate al cercetării vizează și construirea unui studiu neuroștiințific 

ce completează cercetarea calitativă și cantitativă și care urmărește identificarea percepțiilor 

reale și analizează reacția emoțională a participanților, la stimulii din cadrul procedeului 

neuroștiințific, prin utilizarea tehnologiei neuroștiințifice, EEG, ET și GSR. În general, 

cercetările privind evaluarea comportamentului de adoptare a practicilor neuroștiințifice se 

bazează pe intenția comportamentală ca principal predictor al adoptării, însă prezenta 

cercetare evaluează și percepția reală a participanților, prin introducerea unui studiu 

neurosțintific care facilitează  analiza reacțiilor emoționale a acestora, elemente importante în 

evaluarea predicțiilor, aceasta fiind prima cercetare identificată în literatura de specialitate care 

utilizează acest scenariu de cercetare.    

Lucrarea de cercetarea furnizează o contribuție metodologică importantă, prin 

evidențierea unui cadru nou, ce combină teoria comportamentului planificat, a modelului de 

acceptare a tehnologiei și a cadrului tehnologie-organizație-mediu, care investighează 

intențiile și comportamentul de adoptare a neuromanagementului la nivelul organizațiilor din 

România, în mod empiric și care a evidențiat faptul că explicarea acestora este mult mai bine 

fundamentată și cuprinzătoare, prin utilizarea variabilelor celor trei teorii și modele, într-un 

singur model, completat cu variabile obținute urmare unui studiu calitativ, aplicat organizațiilor 

din România.  

Proiectarea lucrării a avut în vedere combinarea a trei studii, din care o cercetare 

calitativă, cu o cercetare cantitativă și un studiu neuroștiințific, care au explorat intențiile de 

adoptare a practicilor și tehnicilor neuroștiințifice, respectiv a instrumentelor și tehnologiilor de 

neuromanagement de către companiile din România, precum și percepțiile reale și reacțiile 

emoționale ale participanților la studiu cu privire la interacțiunea cu procedeul și tehnologia 

neuroștiințifică. Studiul I a utilizat metoda focus grupului, urmare căreia au fost generate 

principalele beneficii, riscuri și factorii care pot influența procesul de adoptare și acceptare a 

practicilor de neuromanagement și tehnologia neuroștiințifică, elemente care au stat la bază 

construirii variabilelor și itemilor din chestionarul aferent cercetării cantitative a studiului II. 

Studiul II a utilizat o metodologie cantitativă care a folosit sondajul ca instrument de colectare 

a informațiilor, adaptat pentru a măsura intențiile organizațiilor din România de a se angaja în 

comportamentul de adoptare a practicilor de neuromanagement. Studiul III a conturat un studiu 

experimental de neuromanagement, care a combinat utilizarea a trei tehnologii neuroștiințifice 

și un protocol experimental original, fiind singurul identificat în literatura din România. 

Combinarea celor trei studii, poate constitui un ghid pentru alte tipuri de cercetări viitoare.  

Deși domeniul neuromanagementul a apărut de peste două decenii, există o nevoie 

importantă de înțelegere a rolului său în domeniul managementului. Până la această dată 

există un volum în creștere al informațiilor teoretice, dar și empirice cu privire la beneficiile și 

oportunitățile pe care le oferă, însă domeniul nu este suficient de robust, fiind necesare 

cercetări suplimentare în viitor. Concluziile prezentei cercetări furnizează indicații privind 

perspectivele adoptării neuromanagementului, fiind evidențiați parametrii și factorii care 

contribuie într-o măsură importantă la adoptarea și implementarea practicilor de 

neuromanagement.  

În mod evident, aceste rezultate ar trebui să deschidă calea unor cercetări viitoare 

privind modalitățile în care s-ar putea întâmpla acest lucru și identificarea lacunelor de 

informații care mai există și care împiedică adoptarea neuromanagementului într-un ritm mai 

susținut, în scopul îmbunătățirii performanței individuale și globale a organizațiilor. Prezenta 

cercetare oferă informații valoroase pentru piața din România cu privire la intenția de a adopta 
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neuromanagementul, întrucât la nivel național nu au fost identificate studii care să abordeze 

empiric domeniul neuromanagementului, prezentul studiu putând fi replicat și pentru alte țari 

din Europa și nu numai. De asemenea, pe baza acestui studiu, pot fi elaborate strategii pentru 

încurajarea și stimularea adoptării neuromanagementului în viitor. 

Comunitatea practicienilor nu este foarte extinsă, organizațiile care au experiență în 

adoptarea neuromanagementului fiind într-un număr relativ redus, această constatare fiind în 

concordanță cu nivelul actual de implementare și utilizare a neuromanagementului la nivel 

organizațional. Ceea ce este cu adevărat încurajator, este procentul ridicat al organizațiilor 

care apreciază plus valoarea pe care o oferă neuromanagementul și care și-au exprimat 

intenția de a participa la studii de neuromanagement și de a implementa în cadrul organizațiilor 

lor. Pe baza rezultatelor obținute științific, organizațiile au capacitatea de a conștientiza 

propunerea de valoare a neuromanagementului și rolul său strategic în practica 

managementului. Organizațiile  par să conștientizeze faptul că neuromanagementul aduce noi 

perspective care se bazează pe știință, cele mai multe dintre acestea recunosc potențialul 

impact asupra activității organizaționale și manageriale. Organizațiile din România au un nivel 

relativ scăzut redus de cunoștințe și experiență în utilizarea neuromanagementului, însă au o 

percepție pozitivă față de implementarea și utilizarea acestuia în cadrul organizațiilor. Cele trei 

studii care au proiectat cercetarea au evidențiat faptul că se poate contura o direcție de urmat 

pentru adoptarea la o scară mai extinsă a neuromanagementului.  

Direcțiile viitoare de cercetare ar putea viza identificarea și analiza unui nou model 

conceptual, bazat pe un alt cadru teoretic și variabile noi, care să evalueze predicția adoptării 

neuromanagementului, dezvoltarea strategiilor care ar sprijini adoptarea 

neuromanagementului în rândul organizațiilor din România, măsurarea și evaluarea unui 

eventual ecart intenție-comportament, urmare rezultatelor obținute în cadrul prezentei 

cercetări și identificarea factorilor și a cauzelor care generează decalajul între intenție și 

adoptarea neuromanagementului și propunerea strategiilor pentru diminuarea acestuia.  

De asemenea, ar fi interesant de investigat, evoluția unei organizații din România de 

la momentul în care decide adoptarea practicilor de neuromanagement și implementarea 

acestora în strategia globală, pentru a identifica în mod real valoarea adăugată și impactul în 

creșterea performanței individuale a resurselor sale interne, dar și în îmbunătățirea 

performanței globale.  

De asemenea, ar reprezenta o provocare pentru cercetările viitoare evaluarea 

intențiilor de adoptarea a neuromanagementului în fostele țări comuniste și celelalte state 

europene sau Statele Unite ale Americii și evaluarea principalilor factori care favorizează sau 

limitează adoptarea, investigarea impactului asupra performanței individuale și globale a 

organizațiilor care utilizează aceste practici și compararea cu modelul dezvoltat la nivelul 

organizațional românesc. Prezenta cercetare a fost efectuată pe eșantioane de participanți din 

România, însă ar fi interesant de identificat dacă rezultatele obținute pot fi replicate și la nivelul 

altor state din sud-estul Europei sau la nivel statelor din centrul și vestul continentului, care au 

o experiență antreprenorială mai solidă, evidențiind variabilele și efectul acestora asupra 

intenției.  
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