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GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI DE STUDIU1 
 
Introducere 

Prezentul manual de studiu reprezintă o sinteză a conţinutului disciplinei 
Comunicare de afaceri, conform planurilor de învăţământ în vigoare. 

El este destinat studenţilor de la forma de învăţământ la zi şi constituie 
materialul bibliografic minim necesar pentru parcurgerea, însuşirea şi evaluarea 
disciplinei respective. 

Manualul este structurat în conformitate cu standardele şi procedurile de uz 
larg în învăţământ naţional şi internaţional. 

Parcurgerea manualului, pe baza prezentelor instrucţiuni asigură reţinerea 
informaţiilor de bază, înţelegerea fenomenelor fundamentale şi aplicarea 
cunoştinţelor dobândite la rezolvarea unor probleme specializate. 

Manualul este structurat pe teme de studiu. Tema de studiu reprezintă o 
parte omogenă din componenţa manualului, caracterizată de un număr limitat de 
termeni de referinţă (cuvinte cheie), care poate fi parcurs şi însuşit printr-un efort 
continuu de concentrare intelectuală. 

 
PREZENTAREA MANUALULUI DE STUDIU ŞI A DISCIPLINEI 
 
Obiectul cursului ”Comunicare de afaceri şi relaţii publice”: 
 Prezentarea conceptelor, teoriilor şi sistemului de comunicare cu accent pe 
comunicarea de afaceri: 
Obiectivele disciplinei: 
- dobândirea capacităţii de a utiliza corect conceptele specifice domeniului comunicării 
in afaceri; 
- organizarea unui sistem propriu de valori cu logică internă adecvat disciplinei de 
studiu; 
- operarea cu metodele, tehnicile şi procedeele fundamentale proprii în domeniul 
comunicării in afaceri 
Descrierea structurii manualului: 
 
I. Obiective (rezultatele aşteptate ale temei) 
II. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student) 
III.  Termeni de referinţă (cuvinte cheie) 
IV.  Structura temei de studiu 
V.  Rezumatul ideilor principale 
VI.  Conţinutul dezvoltat de idei al modulului 

                                                 
1 După Conf. univ. dr. Maneul Guţan 
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VII.  Bibliografia recomandată 
 

I. Prezentul manual constituie bibliografia generală minimală obligatorie. El 
reprezintă minimul de informaţie necesară pentru înţelegerea şi însuşirea noţiunilor 
fundamentale ale disciplinei. 
II. Bibliografia generală complementară: 
Studiul ştiinţific al disciplinei impune parcurgerea liste de bibliografie românească 
selectivă. de la sfârșitul manualului 
 III.  Pentru realizarea unor studii ştiinţifice, a temelor pentru acasă, a temelor de 
control, a lucrării de licenţă precum şi pentru aprofundarea disciplinei studentul se 
va adresa pentru bibliografie suplimentară tutorelui de disciplină. Pentru realizarea 
unor studii ştiinţifice, a temelor pentru acasă, a temelor de control, a lucrării de 
licenţă precum şi pentru aprofundarea disciplinei studentul se va adresa pentru 
bibliografie suplimentară tutorelui de disciplină 
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1. Ce este comunicarea. Dificultatea unei definiţii 

 
a. Obiective (rezultatele aşteptate ale temei) 

- Studentul să înţeleagă complexitatea fenomenului de comunicare, în 
particular al comunicări de afaceri 

- Studentul să se convingă de necesitatea studierii şi stăpânirii anatomiei şi 
morfologiei părţii din lume, din viaţă pentru care doreşte să folosească 
comunicarea de afaceri specifică  

- Studentul să se convingă de necesitatea începerii studierii continue, pe tot 
parcursul vieţii a teoriei şi tehnicilor comunicării de afaceri  

 
b. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student) 

- capacitatea de adaptare la noi situaţii al realităţii, cunoștințe generale de 
bază privind comunicarea şi comunicarea de afaceri 

- capacitatea analizei diferenţiate şi înţelegerii utilităţii dezvoltării unor 
abilităţi specifice 

- descrierea unor stări, sisteme, fenomene economice asociate procesului 
de comunicare si relaţii publice in afaceri 

- formarea capacităţii de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea în 
domeniul comunicării si relaţiilor publice in afaceri  
 

c. Termeni de referinţă (cuvinte cheie) 
comunicare, comunicare de afaceri, om de afaceri, economia trăirilor 
(experiences) 
 

d. Structura temei de studiu 
Definiţii diverse privind comunicarea funcţie de ţintă 
Înţelesul termenilor economist, om de afaceri şi tehnocrat 
Economia trăirilor (experiences) şi comunicarea de afaceri 

 
e. Rezumatul ideilor principale 

Comunicarea este atât de diversă şi diferită - funcţie de domeniul în care se 
foloseşte - încât definirea ei este specifică fiecăruia. Comunicarea de afaceri este 
un caz particular, având caracteristici proprii.  

După profesia exercitată: economist, om de afaceri sau tehnocrat 
comunicarea de afaceri trebuie să se adapteze specificului etapei de dezvoltare 
economică  

Azi asistăm la o transformare majoră a economiei în care asistăm la o revoluţie 
în comunicare: comunicarea globală ieftină ceea ce a transformat şi comunicarea 
de afaceri ca tip specializat de comunicare. 
 
f. Conţinutul dezvoltat de idei al modulului 
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1. Definiția comunicării  

 
Căutarea unei definiţii pentru „comunicare”, pentru acţiunea de „a comunica” 

întâmpină serioase dificultăţi, datorate probabil complexităţii fenomenului şi 
unghiurilor diferite din care poate fi privită una şi aceiaşi realitate. Vom enumera 
numai câteva din numeroasele variante întâlnite în literatura de specialitate.  

Începem cu definiţia DEX2: COMUNICÁ, comúnic, vb. I. 1. Tranz. A face cunoscut, a 
da de ştire; a informa, a înştiinţa, a spune. ♦ Intranz. (Despre oameni, comunităţi 
sociale etc.) A se pune în legătură, în contact cu...; a vorbi cu... 2. Intranz. A fi în 
legătură cu..., a duce la... Cămara comunică cu pivniţa. – Din fr. communiquer. 
COMUNICÁRE, comunicări, s.f. Acţiunea de a comunica şi rezultatul ei. 1. Înştiinţare, 
ştire, veste; raport, relaţie, legătură. 2. Prezentare, într-un cerc de specialişti, a unei 
contribuţii personale într-o problemă ştiinţifică. – V. comunica. 

Dar NODEX3 spune: A COMUNICÁ comúnic 1. tranz. (ştiri, veşti, informaţii) A 
aduce la cunoştinţa publicului larg; a transmite; a relata; a anunţa; a emite; a difuza. 2. 
intranz. (despre persoane, comunităţi sociale) A întreţine relaţii permanente; a fi în 
legături de prietenie. /<fr. Communiqué 

 
Vom întâlni definiţii asemănătoare sau mult diferite funcţie de tipul de dicţionar 

pe care îl folosim.  
Şi totuşi comunicarea scapă încercărilor de a o defini. După o trudă de 20 de ani 

Frank Dance şi Carl Larson au adunat 126 de definiţii ale comunicării considerate cele 
mai reprezentative.  

Etimologic, verbul latin comunico, - are şi-ar avea originea în adjectivul munic, -e - 
care îşi face datoria, îndatoritor, serviabil -  care a dat naştere unei întregi familii 
lexicale: imunis -scutit de sarcini, exceptat de la îndeplinirea unui îndatoriri-; comunis -
care îşi împarte sarcinile cu altcineva, ce aparţine mai multora sau tuturora- (Dinu M. 
2000). Comunicus care duce la comunicare cu sensul de contact şi legătură este genial 
derivat de Constantin Noica cu insistenţă pe cuminecare, cuminecătură, împărtăşanie 
şi grijanie ca acţiunea de „a pune în comun, a împărtăşi, a pune împreună, a amesteca 
şi a uni” specific umanului creştin, care se delimitează astfel de comunicarea de 
semne, date etc. de către maşini care retransmit exact ceea ce primesc, în timp ce 
oamenii pun în comun şi sentimente, emoţii, subînţelesuri, idei etc. (Pruteanu S. 
2000).  

Funcţie de domeniul celui care încearcă o definiţie avem înţelesuri diferite. 
Comunicarea este omniprezentă, deşi este mai ales considerată ca un atribut al 
„viului”: sistemele vii, ca să trăiască au inputuri şi outputuri care permit 
metabolismului să menţină viaţa. Aceasta în sens larg. În particular, trecând peste 
nivelul comunicării plantelor (azi general admis) şi al animalelor, limbajul articulat 
(vorbirea) a diferenţiat omul de restul lumii vii nu numai prin gândire dar mai ales prin 

                                                 
2
 DEX: Dicţionarul Explicativ al Limbii Române – Academia Română, Institutul de Lingvistică "Iorgu 

Iordan", Editura Univers Enciclopedic, 1998;  
3 NODEX: Noul dicţionar explicativ al limbii române, Litera Internaţional, Editura Litera Internaţional, 

2002 
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capacitatea de a se organiza în grupuri, comunităţi, popoare, naţiuni etc. iar mai apoi 
şi prin „scris” să conserve experienţa trecută pentru uzul viitorului. În sens general 
putem, pe baza teoriei sistemelor, să considerăm întreg universul (macro sau micro) ca 
un continuu schimb nu numai de materie dar şi de informaţii (energie)4. Iată deci că 
numai referindu-ne la partea din univers la carene referim avem înţelesuri diferite al 
comunicării, deci şi definiţii diferite. Să adăugăm şi diversitatea ştiinţelor umane, 
domeniilor prin care se descrie şi analizează universul uman şi ajungem la o imagine 
aproape completă. 

Pentru un biolog ca E.O.Wilson „comunicarea este o acţiune a unui organism sau a 
unei celule care alterează modelele probabile de comportament ale altui organism sau 
ale altei celule, într-o manieră adaptativă pentru unul sau pentru ambii participanţi” 
iar pentru psihologi sau sociologi „comunicarea este un proces prin care un individ 
(comunicatorul) transmite stimuli (de obicei verbali) cu scopul de a schimba 
comportarea altor indivizi (auditoriul)” - deşi această definiţie exclude comunicare 
non-verbală sau dialogul interior, în timp ce un filozof ca Charles Morris îşi ilustrează 
definiţia „punerea în comun, împărtăşirea, transmiterea unor proprietăţi unui număr 
de lucruri” cu exemplul unui radiator care îşi „comunică” căldura obiectelor din spaţiul 
ambiant (Dinu, M 2000). Etc. etc. 

Tehnologia, de la săpatul în piatră sau arderea tăbliţelor în antichitate, tiparul, mai 
apoi filmul, televiziunea etc. în lumea modernă până la Internet şi tehnicile de 
comunicare moderne, de la telefonie mobilă la transferurile uriaşe de date sau 
comandarea la distanţă a dronelor (vehicule sau arme fără personal uman, 
telecomandate, „inteligente”, capabile să aleagă între variante) până la sistemul global 
de computere a dus la o schimbare din străfunduri a lumii, la o coabitare a „lumii 
carbonului”, a lumii biologice raţionale cu „lumea siliciului”, a sistemelor 
computerizate sau similare ceea ce a schimbat şi comunicarea prin impunerea 
limbajului om maşină  A fost revoluţionată nu numai capacitatea de comunicare 
(volum, viteză, calitate) dar şi felul, natura ei intimă, între oameni nu s-a interpus 
numai un sistem tehnic care nu numai că le modifică radical comunicarea dar le 
impune regulile lui de comunicare şi-i obligă să-şi modifice comportamentul funcţie de 
nevoile sistemului interpus. 

În ştiinţa comunicării, John W.Baird şi James B. Stull definesc comunicarea ca 
procesul de trimitere şi primire al mesajelor. Atunci când vorbiţi sau scrieţi, trimiteţi 
mesaje; când ascultaţi sau citiţi, primiţi mesaje. De asemenea, trimiteţi şi mesaje non 
verbale, prin limbajul corpului şi prin alte comportamente. Tot ceea ce faceţi (chiar şi 
faptul că nu faceţi nimic) comunică ceva. Stefan Prutianu citează definiţia unui 
informatician (Warren Weawer) „comunicarea (umană) înseamnă totalitatea 
proceselor prin care o minte poate să o influenţeze pe alta” şi face observaţia că 
stimulii care poartă mesaje prin care comunică oamenii implică acţiunea de a da şi a 
lua, astfel încât comunicarea umană este un proces tranzacţional, de predare – 
primire. 

                                                 
4
 V. aici ca exemplu teoria biostructurii (cap.2) ca un caz restrâns care unifică biologicul cu 

materia anorganică 
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 Procesul de comunicare poate fi asemănat cu o afacere, când partenerii 
tranzacţionează, şi de aici analiza tranzacţională apărută în lumea anglo – saxonă.   

Shannon şi Weaver: „cuvântul comunicare are un sens foarte larg, el cuprinde 
toate procedeele prin care un spirit poate afecta un alt spirit. Evident, aceasta include 
nu numai limbajul scris sau vorbit, ci şi muzica, artele vizuale, teatrul, baletul şi, de 
fapt, toate comportamentele umane. În anumite cazuri, este poate de dorit a lărgi şi 
mai mult definiţia comunicării pentru a include toate procedeele prin care un 
mecanism (spre exemplu, echipamentul automat de reperaj al unui avion şi de calcul 
al traiectoriei acestuia) afectează un alt mecanism (spre exemplu, o rachetă 
teleghidată în urmărirea acestui avion)” (Tran, V; Stanciugelu I, 2003) 

Adăugăm în încheiere definiţia lui Nicholas Harvey: „comunicarea este un proces 
activ care se schimbă continuu. Limbajul nu rămâne acelaşi”. De aici şi „babilonia” 
diferenţelor de limbă şi cultură.  

 
2. Definiția comunicării în sistemul anglo-saxon 

 
Într-o lume globală, aproape “aplatizată” limba engleză este ceea ce era limba 

latină în lumea euro – mediteraneană antică. Cum SUA are aproape o treime din PIB –
ul mondial dar deţin şi o influenţă majoră în domeniul militar, financiar, al cercetării 
etc. suntem obligaţi să ne ducem încontinuu la sursă pentru a evita „trădarea” 
traducerii.  

După The American Heritage Dictionary avem com·mu·ni·cate (k…-my›“ną-kłt”) v. 
com·mu·ni·cat·ed, com·mu·ni·cat·ing, com·mu·ni·cates. --tr. 1.a. To convey 
information about; make known; impart: communicated the new data to our office. b. 
To reveal clearly; manifest: “Music . . . can name the unnamable and communicate the 
unknowable” (Leonard Bernstein). 2. To spread (a disease, for example) to others; 
transmit: a carrier who communicated typhus. --intr. 1. To have an interchange, as of 
ideas. 2. To express oneself in such a way that one is readily and clearly understood: 
“That ability to communicate was strange in a man given to long, awkward silences” 
(Anthony Lewis). 3. To receive Communion. 4. To be connected, one with another: 
apartments that communicate--com·mu“ni·ca”tor n. 

    şi com·mu·ni·ca·tion (k…-my›”ną-kł“sh…n) n. Abbr. com., comm. 1. The act of 
communicating; transmission. 2.a. The exchange of thoughts, messages, or 
information, as by speech, signals, writing, or behavior. b. Interpersonal rapport. c. 
communications. (used with a sing. or pl. verb). The art and technique of using words 
effectively and with grace in imparting one's ideas. 3. Something communicated; a 
message. 4. communications. A means of communicating, especially: a. A system, 
such as mail, telephone, or television, for sending and receiving messages. b. A 
network of routes for sending messages and transporting troops and supplies. 5. 
communications. The technology employed in transmitting messages. --attributive. 
Often used to modify another noun: communication systems; communication 
technology; communications equipment; communications interface. --
com·mu”ni·ca“tion·al adj.  

 Pentru vorbitori limbii engleze (şi orice om de afaceri  - deci şi Dumneavoastră - este 
obligat să stăpânească cunoştinţe solide de limbă engleză de afaceri pentru a putea 
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lucra în mediul global) diferenţele sunt notabile şi pot duce în practică la  alte soluţii 
sau rezultate.   

 
Concluzionăm deocamdată că procesul de comunicare este specific părţii din 

lume, din viaţă în care se foloseşte. Cum lumea e atât de diversă e normal să avem o 
întreagă ştiinţă a comunicării, diversă şi felurită şi datorită ştiinţei umane, fragmentată 
în specializări şi domenii. Cum deosebirile în definire sunt importate, este obligatoriu 
să ţinem cont de specificul comunicării în afacerile contemporane.  

Trebuie să stabilim ce înţelegem mai departe prin economist, om de afaceri şi 
tehnocrat. Dacă „economistul” este un specialist în economie el este şi numele unei 
meserii. Orice om ştie, empiric că un economist se ocupă de economie. La disciplinele 
„macro şi micro economie” s-a studiat acest domeniu şi s-a învăţat un limbaj specific, 
s-au definit termeni şi noţiuni astfel încât economiştii să poată comunica între ei 
folosind aceleaşi înţeles al cuvintelor. Unii termeni sun strict specializaţi şi necunoscuţi 
majorităţii oamenilor obişnuiţi. Cine ia o publicaţie economică va înţelege greu sau de 
loc ceea ce se transmite dacă nu are cunoştinţe economice specifice. Un ziar cu 
cotaţiile bursiere e practic neinteligibil (şi neinteresant) pentru omul obişnuit. Nu şi 
pentru economistul specializat în burse, nici pentru oricare economist chiar dacă cel 
calificat pentru sectorul bursier are o viteză mult mai mare de acceptare şi un simţ al 
detaliilor mai dezvoltat. Iată de ce studiul acestor discipline este la temelia profesiei de 
economist. Asemenea „Economiei şi gestiunii întreprinderii” unde se asimilează bazele 
anatomiei şi morfologiei unei întreprinderi, indiferent de activitatea pe care o face. 
Similar disciplinele de management, marketing etc. care înainte de cunoştinţe şi 
tehnici dau terminologia specifică, analizează şi sistemele şi modalităţile de 
comunicare în cadrul întreprinderi şi a acesteia cu exteriorul care să permită obţinerea 
performanţei economice „cel puţin la nivelul profitului mediu al ramurii şi zonei” 
pentru a evita fuga capitalului spre alte domenii mai rentabile, aşa cum s-a învăţat. 
Omul de afaceri, afacerea5 sau echivalentul în engleză business6 – businessman7 se 
defineşte diferit şi are alt conţinut. În spirit anglosaxon, omul de afaceri are drept 
ocupaţie obţinerea de bani indiferent de unde şi cum (Chiar dacă este ilegală, 

                                                 
5 După Dex afacere, afaceri f. 1) fam. activitate cu care se ocupă cineva; ocupaţie; îndeletnicire; treabă. 2) 

tranzacţie comercială sau financiară (bazată de obicei pe speculă). [g.-d. afacerii] a + facere NOTA: 

reţineţi că este indicat să faceţi continuu trimitere la definirea termenilor pentru evitarea confuziilor, 

neînţelegerilor. În lumea afacerilor nu suntem la televizor, orice greşeală, chiar din neînţelegere SE 

PLĂTEŞTE.  
6 După AHD (American heritage Dictionary) busi·ness (b¹z“n¹s) n. Abbr. bus. 1.a. The occupation, work, 

or trade in which a person is engaged: the wholesale food business. b. A specific occupation or pursuit: the 

best designer in the business. 2. Commercial, industrial, or professional dealings: new systems now being 

used in business. 3. A commercial enterprise or establishment: bought his uncle's business. 4. Volume or 

amount of commercial trade: Business had fallen off. 5. Commercial dealings; patronage: took her business 

to a trustworthy salesperson. 6.a. One's rightful or proper concern or interest: “The business of America is 

business” (Calvin Coolidge). b. Something involving one personally: It's none of my business. 7. Serious 

work or endeavor: got right down to business. 8. An affair or matter: “We will proceed no further in this 

business” (Shakespeare). 9. An incidental action performed by an actor on the stage to fill a pause between 

lines or to provide interesting detail. 10. Informal. Verbal abuse; scolding: gave me the business for being 

late. 11. Obsolete. The condition of being busy. --attributive. Often used to modify another noun: a 

business computer; a business suit. [Middle English businesse, from bisi, busy. See BUSY.] 
7 busi·ness·man (b¹z“n¹s-m²n”) n. A man engaged in business. 
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economia subterană există, funcţionează şi deţine o parte mare din totalul 
economiei!). Pentru el e puţin important felul sau scopul activităţii în care se implică: 
poate fi o fabrică, un magazin, un cimitir, o facultate, o biserică etc. el se implică  
pentru a câştiga, nu-l interesează în primul rând rezultatele concrete ale unităţii la care 
lucrează ci cât poate câştiga de acolo. De aici şi mare disponibilitate de a trece imediat 
de la una la alta care poate aduce un plus de profit. Ştiinţa economică a dezvoltat chiar 
şi o teorie a „administrării afacerilor”. Partea „tehnică”(cea care ţine de procesul de 
producţie efectiv) este de importanţă secundară, atenţia se concentrează pe 
„tehnicile” obţinerii de profit (bineînţeles folosind şi exploatând partea „tehnică”). O 
astfel de viziune aduce nuanţe noi, chiar un nou conţinut majorităţii termenilor cu care 
operează economistul. Tehnocratul8 este specific erei noii economii. După apariţia 
acţiunilor, ca mijloc de finanţare al întreprinderilor s-a ajuns destul de repede la 
situaţia în care „proprietarul absent” , respectiv micii acţionari, deşi poate majoritari 
nu participau la adunările generale din lipsă de fonduri iar la acestea politica 
companiilor se decidea între  câţiva acţionari semnificativi sau strategici şi conducerea 
profesionalizată - tehnocraţii – a companiei. Noii manageri apăruţi în noua economie 
au funcţia unor condotieri care se deplasează rapid şi continuu de la o companie la 
alta, de la o afacere la alta şi au format o adevărată castă indispensabilă tipului de 
afaceri contemporane. Exemple elocvente avem nenumărate, nume mari ale 
economiei şi politicii globale care se mişcă uşor şi natural de la petrol, cosmetice sau 
distribuţie la finanţe sau în politică, chiar dacă unele plecări lasă în urmă adevărate 
dezastre financiare. Şi ei şi-au format propriul limbaj şi au dezvoltat noi mijloace de 
comunicare specific: PR (relaţii publice), coaching-ul, pachetul salarial ca să numim 
numai trei dintre ele.  

Concluzionam din nou că specificul comunicării de afaceri contemporane este 
strâns legat de evoluţia sistemului economic contemporan. Mai mult, sistemul de 
afaceri contemporan face apel continuu la celelalte ştiinţe pentru a răspunde 
provocărilor lumi globale contemporane, procesului de integrare şi agregare de tip 
renascentist la care asistăm în ultimele două decenii. Iată de ce vă solicităm atenţia 
pentru câteva precizări privind viziunea noastră privind  

 
3. Comunicarea economică: problemă esenţială a dezvoltării. Informaţia şi 

entropia informaţională 
 

Societatea umană este deosebit de complexă. Încă de la începuturi oamenii şi-a 
construit unelte şi arme să-şi poată obţine din mediu mai uşor cele necesare, să se 
apere de animale şi...de alţi oameni. Forţa este cea de-a doua cale majoră de 
acumulare prin redistribuire de la alţii (prima fiind munca). A urmat firesc diviziunea 

                                                 
8
 tehnocrati m. adept al tehnocraţiei. [sil. -no-crat] <fr. Technocrate tehnocratie f. orientare social-econo-

mică, conform căreia societatea poate fi dirijată în exclusivitate pe baza principiilor raţionalismului 

ştiinţifico-tehnic, ai căror purtători sunt inginerii si oamenii de ştiinţă. [g.-d. tehnocratiei; sil. -no-cra-] <fr. 

technocratie  tech·no·crat (tµk“n…-kr²t”) n. 1. An adherent or a proponent of technocracy. 2. A technical 

expert, especially one in a managerial or administrative position. --tech”no·crat“ic adj. tech·noc·ra·cy 

(tµk-n¼k“r…-s¶) n., pl. tech·noc·ra·cies. A government or social system controlled by technicians, 

especially scientists and technical experts. [Greek tekhn¶, skill; see TECHNICAL + -cracy.] Dar în 

domeniul economiei “tehnocrat” – “tehnocraţie” are un cu totul alt înţeles, aşa cum vom arăta. 
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socială a muncii. Obişnuiţi cu societatea modernă, lesne ignorăm trecutul. Construcţia 
zidului chinezesc n-a însemnat numai manipularea unei cantităţi imense de material 
dar şi o logistică greu de obţinut chiar azi: sute de mii de muncitori, soldaţi, cai, 
bucătării, latrine, cimitire, contabili, doctori şi câte altele într-un efort comun, pe o 
perioadă determinată de timp. Şi asta fără tehnica modernă! Dar a însemnat şi un 
sistem de comunicare eficient, translatori pentru miile de sclavi vorbind zeci de limbi, 
planuri tehnice sau organizatorice etc. toate pentru realizarea comenzii împăratului. 

De timpuriu cunoştinţele economice s-au adunat într-o ştiinţă comună, care a 
început să folosească un limbaj specializat, familiar celor care se ocupau cu 
„afacerile”9. Ulterior s-a dezvoltat o ştiinţă distinctă – economia politică – pentru 
partea teoretică şi o serie întreagă de specializări pentru partea aplicativă. 
Corespunzător şi tehnicile de comunicare s-au adaptat, dezvoltat şi diversificat să 
răspundă necesităţilor oamenilor de afaceri. A apărut un limbaj specializat, 
terminologie specială, tehnici şi uzanţe de comunicare caracteristice. Azi, absolventul 
unei facultăţi de ştiinţe economice se aşteaptă să se dedice afacerilor, în producţie, 
comerţ sau servicii, de regulă într-o întreprindere comercială (iată termeni specializaţi, 
dar intraţi în limbajul comun!). Mai puţini sunt cei care realizează de la început 
diversitatea lumii afacerilor: de la management (în engleză: a gospodări bunurile 
familiei, bunuri personale) la administraţie (a avea grijă de bunuri publice, ale 
comunităţii), de la echipe de fotbal, biserici, spitale, şcoli, etc. la propria întreprindere. 
Am subliniat acest aspect pentru a marca a doua specializare a limbajului economic, 
funcţie de scopul şi tipul activităţii.  

Până de curând, omenirea abia reuşea să-şi asigure supravieţuirea (chiar dacă mici 
minorităţi huzureau). Piaţa a fost a producătorului: orice producea avea desfacere. 
Nici intensitatea muncii nu era exagerată, cel puţin pentru marea majoritate10. 
Corespunzător un anumit tip de comunicare, cu o anumită intensitate servea 
interesele procesului de muncă. La începutul secolului al XIX situaţia s-a schimbat. 

În literatura economică s-a creat o anumită ambiguitate a termenului de 
"producţie". Majoritatea studiilor şi discuţiilor se axează pe ceea ce vom denumi 
"industriile extractive", prin care înţelegem toate ramurile care realizează o 
transformare a materiei în produse, indiferent dacă este vorba de materii prime 
naturale, de însăşi pământul prin activitatea agricolă, sau de prelucrarea unor produse 
ale muncii omeneşti ca de exemplu oţeluri speciale, circuite integrate etc. Tot mai 
frecvent se vorbeşte de industria terţiarului, de industria turismului, a serviciilor, de 
comerţul cu know-how, cu inteligenţă etc. 

După război, odată cu implicarea ştiinţei în toate domeniile vieţii omeneşti asistăm 
la o schimbare radicală a întregului sistem economic uman. Revoluţia culturală şi cea 
tehnico-ştiinţifică11, mai ales acum în etapa revoluţiei "informaţionale" şi 

                                                 
9 Nu vrem să adâncim problematica definiţiilor cu încă un termen dar subliniem că ne lovim de probleme 

similare ca pentru cuvântul „comunicare”. Pe „continent”, deci şi la noi, Codul Comercial defineşte „faptul 

de comerţ” şi „comerciantul”. Similar în sistemul anglosaxon. 
10 v. şi Hodgkinson, T. – Ghidul leneşului, Nemira 2006, pag 189-204 
11 Poate surprinde ordinea termenilor: este deliberată şi o promovăm. Suntem în situaţia cunoscutei 

întrebări “ce a fost mai întâi: oul sau găina?”. La fel aici: ce a fost mai întâi: gândul, mutaţia în mintea 

omului (cultura) sau suportul tehnic care dă “viaţă” zborului minţii (ştiinţa, tehnica) 
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"organizaţionale" a produs mutaţii adânci în procesul însuşirii de către om a resurselor 
materiale. Omenirea, pentru a se perpetua şi dezvolta, a ajuns în faza interpunerii, în 
procesul muncii, între om şi natură, a unui ansamblu cognitiv şi tehnic atât de complex 
încât acesta a început să aibă o autonomie internă, propria sa entropie, astfel încât 
"producţia" elementelor necesare supravieţuirii şi dezvoltării nu se mai limitează 
numai la transformarea materiilor naturale în produse, ci prin feed-back, se extinde la 
modificarea majoră a însăşi naturii umane, inclusiv a naturii parţial creată de om, ca şi 
a domeniilor considerate tradiţional ca "suprastructură": ştiinţă, cultură, ştiinţe 
sociale, educaţie etc. Nu se mai poate gândi astăzi, să desfăşori activităţi în ramuri de 
vârf fără prezenţa unei forţe de muncă care să nu fi încorporat şi să nu folosească 
resurse largi din domeniul cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice şi culturale, din "natura" 
cognitivă creată de om.  

Din păcate, cvasitotalitatea cercetărilor economice se apleacă asupra producţiei 
"clasice", fie de tip industrial sau agricol, transporturi etc. adică asupra structurilor 
actuale sau trecute ale vieţii economice. Destul de rar apar, la noi, lucrări asupra 
sectorului terţiar, structură a viitorului, deşi majoritatea studiilor de prognoză prevăd 
o creştere spectaculoasă, o dezvoltare rapidă, o promovare ridicată a acestui sector în 
viaţa de mâine.12 

"Este simptomatic, pentru confuzia care domină teoriile economice referitoare la 
servicii, faptul că şi în prezent continuă disputele privitoare la caracterul neproductiv al 
serviciilor"13. Omenirea se află încă sub şocul produs de conştientizarea puterii 
economice, ideologice şi emoţionale pe care o oferă imaterialul. "Controversa este în 
continuare alimentată de lipsa de informare şi mai ales de caracterul sumar şi 
inconsistent al conceptualizării noului domeniu economic – imaterialul”14. Şi, 
subliniem problematica întregului sector imaterial - din care face parte şi turismul - 
întrucât, însumând valorile tranzacţiilor internaţionale invizibile, a fluxurilor financiare 
internaţionale, rezultă că volumul fluxurilor internaţionale imateriale este de 50-70 de 
ori mai mare decât cel al comerţului internaţional cu bunuri materiale15. Contribuţia 
sectorului de servicii la formarea produsului intern brut a ajuns în medie la 67 % în 
ţările membre OECD şi chiar şi în ţările în curs de dezvoltare cu venit sub 610 USD/ loc. 
la 38 % în medie. Ponderea fluxurilor invizibilelor în comerţul mondial a ajuns la 37,4 % 
în 199716. Tranzacţiile cu servicii internaţionale reprezintă în mod constant cca. 20 % 
din comerţul mondial total 

Timp de milenii omul s-a luptat continuu, cu natura în scopul adaptării acesteia 
nevoilor sale. În ultimele decenii asistăm la un proces nou, în care omul îşi construieşte 
propria natură, care se suprapune şi înlocuieşte pe cea veche – “naturală”. Atât ca 
mediu cât şi ca univers interior. Aceasta mi se pare principala caracteristică a timpului 

                                                 
12 vezi Rotariu, I. teză de absolvire curs postuniversitar, sub conducerea Vacărel, I. 1986 publicată ca: 

“Probleme actuale ale relaţiilor economice, valutare şi fiscale internaţionale - Exportul Intern“, Editat de 

Intertourism - Sibiu 2000 
13 Cristiana Cristureanu – Economia imaterialului: tranzacţiile internaţionale cu servicii, 1999. Bucureşti. 

Ed. All Beck pag.5 
14 idem pag. 2 
15 Bretob Th. – La dimension invisible, Ed. Odile Jacob, 1994  
16 Anuarul Statistic al Băncii Mondiale 1999 
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pe care îl trăim. Economia continuă să transforme entropia înaltă în entropie joasă17, 
dar într-un mod şi cu un scop total diferite. Acest proces implică responsabilităţi 
extraordinare. Dar acest proces a dus şi la schimbare radicală a mijloacelor de 
comunicare, mai ales în cadrul şi din cauza sistemului economic. Întreaga teorie – şi 
practică – a comunicării s-a schimbat radical în ultimii ani pentru acea parte a 
omenirii care produce majoritatea PIB-ului mondial. Noua economie şi-a impus 
propriile legi şi reguli, la noi standarde de performanţă în comunicare. 

Sunt multe lucrări care au încercat să prefigureze viitorul omenirii. Unele 
pesimiste, chiar alarmiste, altele optimiste sau cumpătate. Dintre acestea menţionez 
numai lucrarea "Omenirea la răspântie " a lui M. Mesarovic şi E. Pestel18 pentru gradul 
ridicat de validare în timp. Dar, cu toată mulţimea ecuaţiilor luate în calcul, de multe 
ori se pare că pădurea nu se mai vede din cauza copacilor, realitatea amână termenele 
fatidice prezise. Fenomene noi, de substanţă, procese specifice determină dezvoltarea 
vieţii economice fără ca ele să fie între cele estimate. Să ne gândim numai la noua faţă 
a terorismului global!  

 
3.1 Conceptul de noua economie:  

 
Mai mult, azi vorbim de o nouă economie. “Nici un alt subiect nu este ignorat cu atâta 
uşurinţă de către noi, cei suficient de norocoşi să trăim în pace. În fond, cu toţii avem 
propriile noastre războaie personale de supravieţuire: câştigarea pâinii, îngrijirea 
familiei, lupta cu bolile. Totuşi, felul cum ne purtăm războaiele intime, pacifice, cum ne 
trăim vieţile 
cotidiene, este profund influenţat de către războaiele reale, şi  chiar imaginare, din 
prezent, trecut sau viitor”19 

Cu atât este mai surprinzătoare constatarea că ştiinţa economică “civilă” nu se 
ocupă de loc de economia perioadelor de război din istoria lumii sau chiar din 
contemporaneitate. Studiile realizate de militari sunt cvasi ignorate sau inaccesibile 
economiştilor “laici”. Ori, pe scara timpului, perioada de război este poate la fel de 
întinsă în timp ca şi cea de pace. 

Istoria ne arată, că marile descoperiri tehnice au fost legate de arta războiului. Nu 
ştim dacă homo sapiens a folosit la început uneltele să-şi obţină hrană sau să se apere. 
Cert este că ultimele trei secole stau sub semnul lui Marte, în ceea ce priveşte 
progresul tehnic. Abia după ce n-au mai fost un secret militar, descoperirile au fost 
extinse la domeniul civil. De la căderea mărului lui Newton, la ghilotină şi abia apoi la 
maşinile de decupat; întâi navele cu aburi de război, abia apoi marina comercială; întâi 
avioanele militare şi apoi zborurile civile; întâi Hiroşima şi apoi centralele electrice etc. 
etc. Trebuie să amintim, că Războiul Rece a dus la programul NASA, cu componenta 
militară, la nivelul actual al “războiului stelelor” mai presantă poate decât cercetarea 
ştiinţifică sau aselenizarea - investiţie uriaşă ale cărei “reziduuri” de cercetare, aplicate 
în economia civilă aveau să transforme lumea: mase plastice, fibra de nailon, 

                                                 
17 vezi Georgescu N. Roegen - Legea entropiei şi procesul economic, Ed. Politică, Bucureşti,  1996. 
18 Vezi în aceiaşi idee “Galaxia Gutemberg” a lui M. McLuhan, “Megatendinţe”a lui J. Naisbitt etc. până la 

Tofler, etc. 
19 Toffler, A., H. – Război şi antirăzboi – supravieţuirea în zorii secolului XXI, Editura Antete 1995 
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chimicalele, tehnicile de refrigerare etc. Nu putem decât să bănuim efectele cursei 
înarmărilor asupra tehnicii din fostul URSS, din China sau Israel. 

Teoria economică clasică analizează ciclurile de producţie, cu perioadele lor de 
avânt, dezvoltare maximă şi apoi de decădere. Mult mai puţine sunt studiile care se 
ocupă de ciclul pace-război-pace-război. Fenomenul este prezent de la începuturi, dar 
se limita la viaţa unei comunităţi. O dată cu apariţia statelor naţionale acest ciclu a 
început să difuzeze de la un stat la altul, pentru ca, prin cele două războaie mondiale 
să devină ciclul economiei mondiale ca ansamblu.  

Perioada premergătoare războiului a fost una de schimbare a sistemului de 
proprietate, guvernele preluând controlul asupra economiei pentru a acumula 
resursele necesare pentru luptă. Militarizarea economiei, a însemnat îngheţarea 
pieţelor libere, preluarea controlului asupra economiei de către stat, alocarea unui 
părţi consistente din buget spre domeniul militar, subordonarea muncii populaţiei 
efortului de război. Aceste fenomene nu au fost atât de vizibile ca la cele două 
conflagraţii mondiale, când efortul a fost concertat şi simţit de majoritatea populaţiei 
lumii.  

Economia de război are legile ei. Genii economice au apărut în statele beligerante 
atât în timpul pregătirii războiului, al începutului lui dar mai ales în timpul lui, când 
succesul pe câmpul de luptă depindea de victoria din economie. În această perioadă 
au loc şi marile salturi sociale, ca după cel de-al II-lea război mondial când, pentru 
obţinerea victoriei şi mobilizarea eforturilor populaţiei se fac promisiuni mari, 
imposibile înaintea războiului (reforme agrare, emancipare, accesul la abundenţă, 
eliberarea şi/sau cucerirea popoarelor de sub jugul capitalist/comunist, etc. 

După război, pe lângă reconstrucţie, ajutată substanţial prin trecerea spre 
economia civilă a noutăţilor tehnice militare are loc şi un proces radical privind 
proprietatea. Economia etatizată trebuie “democratizată”, proces obţinut prin 
privatizare, proces esenţial pentru reactivarea pieţelor libere, a liberei concurenţe, 
singura capabilă să aducă bunăstarea. Procesul are particularităţi funcţie de ţară. 

Noua economie este, în viziunea lui Hans van der Loo20, de la Samhoud Service 
Management din Olanda, urmarea trecerii de la PRODUS => SERVICII => TRĂIRI, 
EXPERIENŢE. Din punct de vedere istoric el consideră anii ’40 drept anii organizării şi 
mecanizării, anii ’50 perioada întreprinderilor, anii ’60 ai colectivităţilor urbane, ai 
ecosistemelor. Din 1970 trecem chiar la dinamica sistemelor. Perioada 1970-1980, prin 
Raportul Clubului de la Roma, din 1972 şi al World Conservation Report din 1980 este 
perioada industrializării, al manifestării vizibile a efectelor ei negative, a integrării 
activităţii umane cu activitatea ecologică şi ecofactorii, ai participării la luarea 
deciziilor.   

El distinge chiar un mod “american” versus un mod “european” de interpretare a 
“experiences” (trăiri, experienţe). Conform modului american, ilustrat de Thomas H. 
Devenport şi John C. Beck în “The Attention Economy” trăirile, experienţele sunt noua 
religie modernă, “catedrala consumului”, noua valută a afacerilor.  

Schematic evoluţia s-ar prezenta astfel: 

                                                 
20 Van de Loo, H. – The consumer perspective: quality of experience – Conferinţa ATLAS “Quality of 

Life” - Leeuwarden 2003 
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Dacă la început am avut marfa (diverse bunuri ce s-au schimbat pentru bani), 

revoluţia tehnică şi ştiinţifică a condus la „produs” (maşina de spălat de exemplu care 
implică în plus şi nişte condiţii de folosire speciale). Producţia de consum, apoi 
consumatorismul în ţările dezvoltate au mutat stocurile din sistemul de producţie, în 
cel de distribuţie şi apoi la consumator; volumul mare de produse a depăşit puterea 
fizică de consum, elasticitatea marginală sa rigidizat21 trebuia o soluţie. Au apărut 
serviciile (autoturismul are nevoi şi de Cod Rutier, de poliţie rutieră, staţii de 
alimentare, asigurări, service etc.): capacitatea de a consuma servicii era mult mai 
mare ,dar în timp şi aici asistăm la acelaşi fenomen. S-a căutat o lărgire a consumului şi 
s-a ajuns la „experiences” „trăiri”, consumatorul având o capacitatea mult mai mare 
de consum de senzaţii, deci se putea obţine profit suplimentar prin noua extindere a 
pieţii. Dar „trăirile” sunt subiective, nu au o formă materială bine definită: nimeni nu 
merge în vacanţă pentru a dormi în hotel sau a mânca la restaurant, ci pentru a se 
relaxa, a se distra etc. ceea ce obligă la includerea în „bunul” comercializat în special şi 
mai ales hotărâtor a elementelor imateriale care se transmit şi se materializează la 
consumator prin comunicare, de diverse tipuri, prin diverse tehnici ca să-i dea acestuia 
experienţa de vacanţă, unică pentru fiecare. Rezultatul „producţiei” este „plăcerea de 
a trăi”  aşa cum a demonstrat Georgescu Roegen în Legea entropiei şi procesul 
economic. Producem şi vindem comunicare prin şi pentru comunicare, dar una de tip 
special. 

Teoretic, plecând de la Max Weber cu teoria “cuştii de catifea” a anilor ‘70-’80, de 
la George Ritzer cu teoria anilor ’80 a McDonalds- izării (sub motto-ul “oricând, 
oriunde”), unde aveam  

 
 
 
(Nu valoarea produsului, ci valoarea pentru consumator, în societatea de consum!) 
O dată cu marketingul pentru servicii aceasta devine 

 
 
 

                                                 
21

 Vezi noţiunea la microeconomie 

Valoarea pentru consumator 
rezultate + “proces” 

 preţ          +   efort 
= 

Valoarea pentru consumator 
rezultate 

preţ 
= 
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incluzând şi procesul în sine, nu numai rezultatele palpabile, dar şi efortul de 
“tranzacţionare al relaţiilor”, respectiv cel legat intrinsec de prestaţia producătorului 
“actor”. Imediat ce economia a trecut în era trăirilor formula devine 
 
 
 
 
 
totul fiind subrogat atenţiei gestionării întregii trăiri a clientului. 

Hans van der Loo dă, după Michael J. Wolf – “The Entertainment Economy” şi o 
construcţie a trăirilor (experiences) care sunt formate din clasica ofertă plus: agrement 
(entertainment), senzaţie, acţiune, autenticitate, personalizare, sentiment, relaţii. 
Primele trei fiind caracteristice primei generaţii a economiei trăirilor iar ultimele patru 
celei de-a doua generaţii. 

Această teorie este, bineînţeles valabilă în ţările dezvoltate şi cu acumulări mari, 
cele care sunt şi generatoarele fenomenului de globalizare. Restul lumii poate numai 
să tindă spre o astfel de stare. Trebuie totuşi analizată, dat fiind legătura evidentă cu 
activitatea de turism, aşa cum am prezentat-o în Anexa 1 pentru a nota importanţa 
majoră a informaţiei, a comunicării în cadrul noilor procese de producţie. 

De ce am insistat atât pe tema război-pace, economie de război-economie de 
pace? Ultima jumătate de secol a schimbat multe în lume. Azi trăim a epocă ciudată, 
după Războiul Rece: starea de pace-război continuă.  

“Să nu credeţi că izbucnirea celui de-al treilea război mondial va fi marcată de 
explozia primelor arme nucleare. Războiul a început de mult. Ne aflăm chiar în miezul 
acestui conflict, dar nu o ştim, pentru că el nu îmbracă formele şi aparenţele 
exterioare ale războaielor clasice de odinioară. Singurele evidenţe militare ale acestui 
război sânt conflictele locale sau regionale. Aş mai adăuga şi terorismul…” spunea 
Contele de Marenches, şeful SDECE (Serviciul de Documentare Externă şi 
Contraspionaj din Franţa) încă în 1986. 

De altfel, nu întâmplător s-a folosit sintagma „război rece”. Armele nucleare nu 
puteau fi folosite de nici una din părţi, „prada” de război rămasă fiind teritorii 
nefolosibile pentru sute de ani. S-a folosit frica, care a permis o goană a înarmărilor, 
producţii imense acceptate de toată lumea pentru a „descuraja” adversarul, imobilizări 
imense de arme ca rezultat al obţinerii de profituri uriaşe de complexele militaro-
economice, dar şi de o largă absorbţie a forţei de muncă în sectorul de înarmare care a 
mărit artificial puterea de consum prin producţie pe stoc.  

Argumentul geo-economic este insuficient pentru a explica lumea de azi. Prin 
folosirea numai a factorilor economici şi militari se ignoră rolul ştiinţei, culturii şi 
informatizării care sunt adevăratele motoare ale progresul de azi, chiar şi în domeniul 
militar, în economiile avansate. În primul rând revoluţia în comunicare, comunicarea 
globală ieftină! 

Şi totuşi, realitatea ne arată o legătură intimă, o convergenţă a problematicii 
sistemelor economice dezvoltate ale Vestului şi cele subdezvoltate ale Estului. Zona 
comună este socialul, populaţia privită prin prisma forţei de muncă. 

Valoarea pentru consumator 
rezultate + “proces” + “trăiri” 

preţ          +  efort       
= 



18 

 

Sistemele “productive” ale societăţii postindustriale sunt atât de performante încât 
un număr foarte mic al populaţiei poate asigura producerea cantităţilor necesare vieţii 
îmbelşugate a întregii societăţi a acestor ţări, în plus şi un surplus suficient pentru 
export, care ar putea acoperi necesarul considerat normal pentru întreaga planetă. 
Totuşi acest surplus este limitat fizic. Trecând peste considerentele morale, chiar ale 
milei creştine imperativul economic al profitului prevalează.  Astfel, spre exemplu, în 
UE suprafeţele agricole exploatabile sunt strict limitate pentru a menţine un nivel 
acceptabil al producţiei care să nu ducă la supraproducţie şi deci la prăbuşirea 
preţurilor, situaţie greu de controlat şi imaginat acum când “economia simbolurilor” 
reprezintă de câteva ori volumul “economiei fizice”. Şomajul astfel rezultat trebuie 
absorbit, într-un fel sau altul. Dezvoltarea sectorului de servicii este supapa la 
îndemână.  

S-a ajuns astfel ca, în aceiaşi fermă o generaţie să se ocupe de agricultura clasică, 
deosebit de productivă iar cealaltă generaţie să se îndrepte spre servicii, ca 
agroturismul, de exemplu. UE alocă fonduri însemnate pentru astfel de conversii. 
Poate că cel mai elocvent exemplu este cel al Olandei: o bună parte a teritoriului este 
scoasă de sub ape, se cultivă un sfert, de pe care 3,5% din locuitori asigură hrana 
întregii populaţii, plus exportul, iar cca 8-9% din locuitori produc toate bunurile. 
Ceilalţi au trecut fie spre „birocraţia eficientă” fie spre domeniul de leisure. Prin 
cheltuirea timpului liber se creează cerere, deci profit din desfacere, mai ales din 
servicii. Ori aici esenţială este comunicarea, informaţia înglobată în produs sau 
serviciu. Un telefon mobil include puţină materie dar multă ştiinţă care îi dă valoarea, 
deci preţul, deci profitul oamenilor de afaceri. Şi serveşte exclusiv comunicării, mai 
ales în domeniul leisure. 

Intr-o lume a globalizării, este foarte important ca exprimarea noastră sa fie cât mai 
eficientă. Optimizarea limbajului aduce beneficii substanţiale atât pentru vorbitori, cât 
şi pentru public. E nevoie de repere de valoare bine evidenţiate care să ne călăuzească 
pe drumul ales. Scopul principal este acela de a maximiza profitul clienţilor şi al 
acţionarilor, creând în acelaşi timp oportunităţi de creştere pentru angajaţi. 
Comunicarea face diferenţa. Exemplul unei structuri multinaţionale, de turism care are 
hoteluri în ţări diferite 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

schema unei structuri multinationale 

 

Hotel 1  Hotel 2  Hotel 3  Hotel 4 ... 

 

La nivel de grup: toate au aceleaşi servicii, aceiaşi filozofie, personalul 

lucrează unitar, folosesc acelaşi sistem contabil, sistem de rezervare, etc. = 

LIMBAJE codificate etc 

În mediul local: legislaţie, furnizori, mediul de afaceri, relaţii cu statul, 

contabilitate….= toate specific locale, cu „limbaje specifice” şi limbi 

diferite 

În zona de decizie (“big picture”= imaginea de ansamblu, pentru decizie) 

trebuie unificate limbajele prin folosirea unui singur sistem informatic 
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Ori, în practică acestea sunt lucruri comune, orice supermarket poate sta exemplu, 
orice companie, oricât de mică care are relaţii internaţionale. Şi care n-are! Adăugaţi 
Internetul, telefonul mobil, sistemele computerizate la care trebuie să trimiteţi 
raportări sau informaţii şi ne apropiem de specificitatea comunicării economice 
contemporane. 
 
 Comunicarea, ca ştiinţă şi-a dezvoltat o metodologie specială22 pentru 
comunicarea de afaceri, care cuprinde atât analiza şi suportul teoretic cât şi tehnici, 
modalităţi, rutine, obiceiuri etc. practice folosite în activitatea zilnică, ultimele 
elaborate practic ca standarde globale. Complexitatea vieţii contemporane obligă 
oamenii de afaceri să studieze comunicarea ca ştiinţă în sine, atât sub aspect teoretic 
cât şi practic dar şi să-şi însuşească ţi să stăpânească temeinic teoria şi tehnicile 
comunicării de afaceri. Abordarea lor simultană le va permite să facă faţă tendinţelor 
integratoare ale noi economii. 
 Dat fiind complexitatea fenomenului comunicării  afaceri aceste note de curs 
nu se constituie decât ca argumentul care să convingă studentul să înceapă studiul ei 
sistematic, continuu şi profesionist. Abilităţile de comunicare care vor fi explicate în 
continuare nu se pot dezvolta, perfecţiona şi menţine decât prin învăţare 
permanentă din sursele teoriei comunicării de afaceri (v. bibliografia şi urmăriţi noile 
apariţii), din propria experienţă (pe care o dorim pozitivă, cu costuri scăzute) şi mai 
ales din greşelile şi performanţele celorlalţi, fie ei competitori sau coechipieri.  
 În această lume în expansiune explosivă nu încercăm o definiţie ci ne-am 
rezumat la descrierea problemei.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22

 Problemele de metodologie, ca parte a tehnicii de comunicare vor fi abordate separat 
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2. Teorii şi modele ale comunicării 
 
 

a. Obiective (rezultatele aşteptate ale temei) 
- Studentul să înțeleagă evoluţiei gândirii privind comunicarea 
- Studentul să primească minimum de informații privind complexa ştiinţă a 

comunicării urmare abordării sintetice a principalelor şcoli de gândire care 
influenţează şi  lumea afacerilor contemporane 

- Studentul să poată să-şi structureze propria viziune privind comunicarea  
 

b. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student) 
- evaluarea critică a rezultatelor cercetărilor privind comunicarea 
- capacitatea de a folosi diverse surse de informaţii (şi de pe internet) 

pentru a găsi noi modalităţi de soluţionare a problemelor   
- conştientizarea tehnicilor şi strategiilor de comunicare în context 

intercultural şi istoric 
 

c. Termeni de referinţă (cuvinte cheie) 
Şcoala semiotica, Şcoala proces, Şcoala de la Palo Alto, Teoria biostructurii 
 

d. Structura temei de studiu 
Şcolile clasice privind teoria comunicării 
Noile modele ale comunicării 
Modele contemporane  
 

e. Rezumatul ideilor principale 
Capitolul abordează principalele şcoli care s-au ocupat de teoria comunicării: 

antichitatea şi teoria discursului, cele două şcoli majore clasice: şcoala proces care 
consideră comunicarea ca un proces şi evoluţia acestei gândiri în timp până la 
asimilarea mass media contemporane şi şcoala semiotică care pune la bază sensul 
mesajului, imaginea lui în mintea receptorului. Noile modele: Şcoala de la Palo Alto şi 
teoria conversaţiei ne conduc spre modelele contemporane, încă în evoluţie: teoria 
biostructurii, teoria neurolingvistică şi analiza tranzacţională. Concluzia acestui capitol 
este că omul de afaceri trebuie să-şi găsească propriul drum sub forma 
antrenamentului continuu  

 
f. Conţinutul dezvoltat de idei al modulului 

 
În biblioteci găsim o mulţime de cărţi despre comunicare. Şi librăriile sunt pline, 

mai ales cu producţii sub sloganul „ce să faci ca să…”,”… sfaturi / metode pentru a…” 
care satisfac nevoia crescândă a mulţimii, de ieşire din condiţia comună a individului -  
mulţime mereu mai informată prin mass media – şi care exploatează mai ales dorinţa 
de îmbogăţire folosind libertăţile oferite de economia de piaţă. Lucrările de 
specialitate, cele care pot efectiv contribui la dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
sunt mai greu abordabile, având caracter ştiinţific şi deci mai dificil de însuşit. Mai 
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mult, cunoştinţele ca atare nu ajung, nu sunt suficiente pentru rezultate concrete: 
pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare e nevoie de efort şi antrenament 
continuu, calificat.  

Cu atât mai complicată e problematica comunicării de afaceri, unde o teorie 
generală e rară, fiind greu de asamblat volumul imens de informaţii privind domeniul 
economic, afacerea ca atare. Lucrări specializate pe anumite domenii sau tehnici sunt 
numeroase, dar lipsa viziunii de ansamblu îngreunează însuşirea informaţiilor şi a 
obiceiului de antrenament permanent.  

Facem aşadar distincţia între teoria şi practica generală a comunicării, a ştiinţei 
comunicării în general, fie ea ca atare fie prin prisma altor domenii ale ştiinţei şi 
comunicarea de afaceri ca parte specială care este necesară şi obligatorie 
economistului, omului de afaceri sau tehnocratului.     

Din punct de vedere al teoriei generale Mihai Dinu23 enumeră ca tipuri de 
comunicare: comunicarea intrapersonală, comunicarea interpersonală diadică, care 
presupune strict doi participanţi, comunicarea de grup, comunicarea publică, 
comunicarea de masă. Adăugăm comunicarea instituţională în expansiune pe măsura 
dezvoltării fenomenului de globalizare. La acestea vom adăuga pe cele apărute ca 
urmare a progresului din ultimele decenii. Concomitent vom aborda problemele 
specifice lumii afacerilor pentru fiecare tip în parte.  

 
Înainte însă considerăm necesară o scurtă descriere a principalelor teorii şi modele 

ale comunicării aşa cum au apărut în timp şi cum le găsim în literatura despre 
comunicare. Pentru oamenii de afaceri este esenţial să înţeleagă contextul, istoria 
sistemelor prin care îşi derulează afacerile.  

Momente de referinţă:  Ştiinţa comunicării se pierde în preistorie. „Sisteme de 
comunicare” (prin care înţelegem orice convenţie cunoscută şi folosită de un număr 
suficient de mare de emiţători şi receptori umani) au fost descrise la toate civilizaţiile 
vechi: fie că e vorba de semne scrijelite, de desene, sau de complicate sisteme de 
scriere (cuneiforme, hieroglife etc.). După dovezile păstrate ar părea că scrierea (în 
înţelesul larg) este cea care a păstrat memoria, experienţa comunităţilor, economisind 
energia prin nerepetarea unor greşeli trecute. Dar aceleaşi texte ne arată că încă din 
vechime s-au concretizat două curente: unul al memoriei scrise şi altul al celei vorbite. 
Transmiterea orală, prin indivizi dedicaţi sau prin memoria orală a colectivităţii a luat şi 
forma unor curente ştiinţifice sau religioase: şcoala pitagoriană24 (se pare că şi dacii au 
folosit un astfel de sistem, ceea ce explică lipsa „urmelor” scrise despre civilizaţia lor) 
iar până târziu druizii în vestul extrem al Europei. De altfel, cele două mari sisteme 
care convieţuiesc azi pe glob – sistemul „continental” sau de „cod napoleonian” şi cel 
„anglosaxon”– se bazează atât pe sisteme diferite de lege, care asigură funcţionarea 
coerentă şi eficientă a comunităţilor 25 cât şi pe sisteme diferite de comunicare în 

                                                 
23

 Dinu, M – Comunicarea Ed. Algos cap. 7 
24 Denumită după înţeleptul grec Pitagora, autor şi al cunoscutei teoreme. 
25 primul pe codul roman, transmis mai apoi pe continent de Biserica Catolică şi recodificat ulterior de 

Napoleon, sistem care are la baza legea şi obligaţia respectării ei, cu sancţiune pentru încălcarea 

prevederilor legale şi obligaţia de a cere legiuitorului lege în lipsa legii iar la doilea care are la bază 
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comunităţi, determinate de sistemul diferit de tezaurizare a experienţei. Pentru 
oamenii de afaceri este deosebit de important să ţină cont de acest specific pentru că 
SUA folosesc sistemul anglosaxon, şi prin influenţa pe care o au, acesta se impune 
practic în întreaga lume a afacerilor mai ales prin sistemul lanţurilor de distribuţie şi a 
producţiei globale26. Menţionăm şi faptul că Asia – cea care a reprezentat întotdeauna 
(chiar daca noi europenii am”aflat” abia de curând) şi continuă să reprezinte 
„cantitatea”, „numărul” în economia lumii – are sisteme sensibil diferite de tezaurizare 
a experienţei (v. experienţa Indiei şi Chinei din antichitate până azi) care trebuie 
cunoscute obligatoriu în condiţiile „trezirii” economiei Asiei şi tendinţei de a avea o 
pondere majoritară în producţia şi consumul mondial.  
 

1. Antichitatea: Retorica antică 
 
 Literatura de specialitate marchează ca prim eveniment marcant în sistemele 
de comunicare retorica antică respectiv ştiinţa discursului şi arta de a convinge. 
Revenirea de la sistemele totalitare ale dictaturii militare gentilice, absolutiste la 
sistemul democraţiei a obligat cetăţenii cetăţilor greceşti, încă prin secolul V î.Hr. să-şi 
pledeze singuri cauza în procese, pledoariile fiind susţinute de obicei în public în faţa 
Adunării Cetăţenilor (bărbaţi) sau a juraţilor aleşi, ceea ce a oferit avantaje celor care 
stăpânea arta comunicării persuasive, manipulative şi convingătoare, propulsându-i 
social. Arta de a comunica convingător: retorica (retorike la greci şi ars dicendi sau ars 
rhetor la romani) a fost rapid codificată şi studiată: menţionăm Arta Retoricii a lui 
Corax din Siracuza, pe Tisias apoi sofiştii (specialişti în retorică) care au introdus şi 
noţiunea de logograf, respectiv specialist în evaluarea cuvântărilor. Sofistul Antiphon 
pleda pentru construcţia unei cuvântări pe şase niveluri: introducerea, expunerea de 
motive, prezentarea faptelor, argumentaţia, probele şi concluziile. Platon aşează în 
secolul IV î. Hr. Retorica alături de filozofie şi o introduce în viaţa academică (el 

                                                                                                                                   
libertatea individului de a face orice cu excepţia faptelor sancţionate de colectivitate anterior (principiului 

precedentului)  
26 Pentru comoditate: putem admite că în lume există două mari sisteme juridice: cel anglo-saxon, bazat pe 

cutumă şi cel de tip „napolonian‟ bazat pe lege. 

  În primul, întâlnit mai ales în Anglia, fostele sale colonii, inclusiv SUA se porneşte de la 

principiul că individul are dreptul să facă orice, cu excepţia faptelor care au fost pedepsite o dată; deci, în 

faţa unui tribunal individul trebuie să convingă curtea că fapta sa nu se aseamănă cu cea pedepsită deja. 

Descentralizarea sistemului judiciar la nivelul comunităţilor a dus la o multitudine de soluţii, aplicabile în 

jurisdicţia respectivă; astfel încât aceiaşi faptă poate avea soluţii/pedepse total diferite la distanţă de numai 

câteva mile. Există totuşi şi o instituţie numită equity - apelul la regină, pentru soluţionarea unor cauze 

speciale.   

În al doilea legea spune ce are voie să facă individul şi ce nu are voie, deci şi cum se pedepseşte. 

Dacă o faptă nu se regăseşte în lege atunci trebuie cerut legiuitorului să complecteze legea. Individul 

trebuie să devedescă în faţa curţii că a respectat legea. În perioada modernă, acest sistem este strâns legat 

de dezvoltarea statelor naţionale. 

 Cum, pe de o parte transportul naval a fost multă vreme sub influenţa Angliei iar pe de altă parte 

distanţele erau mari între porturi în navigaţie s-a impus un sistem bazat pe cutumă, pe tradiţie, pe „legea‟ 

locului. Convenţiile internaţionale au apărut după „globalizarea‟ activităţii, în momentul în care statele 

naţionale trebuiau să ajungă la un compromis privind desfăşurarea normală, fluidă a traficului maritim.  Ele 

au înlocuit vechea lege a forţei (pirateria, forţa armată etc.) cu „legea‟ liber consimţită a statelor, sub 

presiunea marilor puteri. 
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stabileşte cinci etape în procesul cunoaşterii: conceptualizarea, simbolizarea, 
clasificarea, organizarea şi realizarea). Elevul său, Aristotel – profesorul lui Alexandru 
cel mare - scrie Rethorike şi mai apoi Organon introducând silogismul şi tipul de 
raţionament logic şi argumentaţia bazată pe silogism.  

Romanii vor desăvârşi ştiinţa convingerii prin discurs: Cicero (106-43 î.Hr.) prin 
De Inventione, De Oratore şi Topica iar mai târziu Seneca, creatorul celei mai 
importante şcoli de retorică a antichităţii ajungându-se la cele cinci mari etape ale 
elaborării discursului:  

- De inventione, în care se procură informaţiile, mijloacele, argumentele şi 
probele,  

- De dispositione, în care se decide organizarea părţilor discursului, durata şi 
ordine de prezentare,  

- De elocutione, care se referă la arta de a exprima şi prezenta convingător 
materialul, 

- Memoria, sau modalitatea de a ţine minte materialul pregătit şi  
- Actio, adică ceea ce ţine de îmbrăcăminte, înfăţişare, postura trupului, 

gestica, contactul vizual, tonul şi inflexiunile vocii.27  
 Retorica, ca formă e comunicare, s-a dezvoltat continuu, azi încorporându-şi 
tehnicile multimedia ceea ce  îi conferă o putere de convingere mai mare, iar prin 
utilizarea mass media o penetrare largă. E suficient să menţionăm campaniile 
electorale dar şi adunările generale ale corporaţiilor sau întâlnirea tehnocraţilor cu 
cumpărătorii cu ocazia diverselor evenimente, când fiecare gest şi cuvânt sunt gândite, 
analizate şi chiar testate în prealabil28. Pentru orice om de afaceri studiul ei, la 
parametrii contemporani, devine obligatoriu. 
 
 Şcoala proces şi şcoala semiotică29 
 
 Au fost identificate de John Fiske (Introduction to Communication Studies) care 
a definit comunicarea  ca interacţiune socială prin intermediul mesajelor, considerând 
drept propoziţii de bază asupra naturii comunicării următoarele: 

1. Toate tipurile de comunicare implică semne şi coduri 
2. Semnele şi codurile sunt transmise altor persoane, aceasta fiind  o practică 

socială 
3. Comunicarea este punctul central în viaţa culturilor, fără ea acestea nu pot 

supravieţui 
 
Plecând de aici, pe această baza au fost dezvoltate teoriile privind cele două şcoli 

pe care le prezentăm sintetic mai jos. 
 

                                                 
27 V. mai mult în Prutianu St - Manual de comunicare şi negociere în afaceri, vol I pag. 18-23 
28 Mai mult, pentru evitarea greşelilor şi eficacitate maximă Preşedintele Obama nu se sfieşte să folosească 

promterul, fără a face un secret din aceasta. 
29 Facem numai o scurtă prezentare. O descriere mai amplă la Tran, V.; Stănciugelu I – Teoria comunicării 

pag 37-57  
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2. Şcoala proces30 studiază comunicarea ca transmitere a mesajelor. 
Funcţie de modul în care emiţătorii şi receptorii codează şi decodează un mesaj, de 
modul în care emiţătorul foloseşte mediile şi canalele comunicării se determină 
eficienţa şi acurateţea transmiterii mesajului, deci modul şi gradul în care o persoană 
afectează comportamentul sau starea de spirit a altei peroane. Se evidenţiază mai 
multe modele:  
 
Modelul Shannon Weaver: poate cel mai citat are ca reprezentare 
 
 
 
 

 
 
 
 
Este un model binar întrucât are doar două alternative: transmiterea informaţiei se 
poate realiza sau nu se poate realiza. Elementele principale sunt: emiţător, receptor, 
canal, cod. La acestea se adaugă:  

Sursa este factorul care decide dacă trimite sau nu, sau pe care mesaj să-l 
trimită, apoi îl transformă în semnal şi-l trimite prin canal receptorului.  

Zgomotul este ceva ce se adaugă semnalului, posibil la oricare dintre niveluri. 
Distorsionează sau împiedică transmiterea nealterată a mesajului 

Informaţia, în acest model este definită ca „măsură a incertitudinii de sistem” 
a ceea ce este transmis, transportat de la emiţător la receptor, deci semnificaţia a ceea 
ce este transmis.  

Redundanţa / entropia: este „ceea ce poate fi predictibil sau convenţional într-
un mesaj”. Redundanţa dă predictibilitatea ridicată iar entropia predictibilitatea 
scăzută. Astfel un mesaj cu predictibilitate redusă poate fi numit entropic şi având un 
nivel ridicat de informaţie, iar unul cu predictibilitate ridicată este redundant şi cu 
nivel scăzut de informaţie.  

Canalul este mijlocul fizic prin care este transmis mesajul (undele de lumină, 
sunet, radio, cabluri, sistemul nervos – cele cinci simţuri).  

Mijlocul de comunicare: mijlocul fizic sau tehnic de conversie al mesajului într-
un semnal capabil de a fi transmis printr-unul din canale. Ele se clasifică ca:  

1. mijloace prezentaţionale: vocea, faţa, corpul;  
2. mijloace reprezentaţionale: cărţi, picturi, fotografii, decoraţiuni;  
3. mijloace mecanice: telefon, radio, televiziune, Internet.  

                                                 
30 proces procese n. 1) desfăşurare în timp a unui eveniment sau a unui fenomen. 2) succesiune de acţiuni 

sau de operaţii prin care se realizează o lucrare. * proces-verbal document în care este notat pe scurt 

continutul discutiilor desfãsurate si a hotãrârilor adoptate la o adunare sau sedintã ori prin care se 

consemneazã o constatare, un acord etc. 3) jur. actiune pentru care cineva apare în fata judecãtii; cauzã. <fr. 

procès, lat. processus 

 

SURSA EMIŢĂTOR CANAL RECEPTOR DESTINATAR 

SURSA DE 

ZGOMOT 

MESAJ MESAJ SEMNAL SEMNAL 
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Codul – un sistem de înţelesuri comun membrilor unei culturi – constă atât în 
semne cât şi în reguli şi convenţii care determină modul de combinare la semnelor. 
Acest sistem a identificat trei nivele de cercetare în studiul comunicării: probleme 
tehnice; cu câtă acurateţe pot fi transmise simbolurile; probleme semantice; cât de 
precis transmit simbolurile înţelesurile dorite şi probleme de eficacitate; cât de mult 
poate fi modificat comportamentul receptorului. 
 
Modelul Gerbner: introduce ca elemente noi:  
 
- percepţia, producţia, semnificaţia mesajului;  
- mesajul ca unitate a formei şi conţinutului,  
- intersubiectivitatea ca raport dintre producţia şi percepţia mesajelor 
  astfel încât procesul de comunicare este caracterizat drept unul subiectiv, 
selectiv, variabil şi imprevizibil.  
 El poate fi aplicat pentru analiza de conţinut a mesajelor, a corespondenţei 
între realităţi şi mesajele comunicării de masă, a receptării de către public a mesajelor, 
în analiza diferitelor situaţii de comunicare, etc. 
 
Modelul lui Lasswell: specific comunicării de masă, care încearcă să răspunde la 
întrebările:  
 

- Cine?  
- Ce spune? 
-  Prin ce canal?  
- Cui?  
- Cu ce efect? 

 
Modelul Newcomb: este primul care introduce problematica rolului comunicării într-o 
societate sau într-o relaţie socială. Comunicatorul/receptorul (A/B) pot fi indivizi sau 
conducerea unui întreprinderi/reprezentanţii sindicatului, sau guvern/guvernaţi iar de 
cealaltă parte mediul social (X) ceea ce transforma ABX într-un sistem în care relaţiile 
interne sunt interdependente 
 
 
 
 
 
 
Modelul demonstrează că într-o democraţie informaţie nu este numai un drept ci, în 
primul rând o necesitate, în strânsă legătură cu mediu şi reacţiile posibile. 
 
Modelul Westley şi MacLean: inspirat de modelul Newcomb descrie procesul 
comunicării interpersonale. El subliniază nevoia socială de informaţie şi va fi adaptat şi 
pentru massmedia. 
 

B A 

x 
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3. Şcoala semiotică: modelele propuse sunt de tip structural şi indică relaţiile 
care se stabilesc 

între elementele prin care se creează sensul, nu sunt liniare; comunicarea reprezintă o 
producere şi un schimb de sensuri (semnificaţii). Ele studiază modul în care mesajele 
(textele) interacţionează cu oamenii pentru a produce înţelesuri (semnificaţii) şi rolul 
textelor în cultura noastră. Cititul (nu emiterea) descoperă înţelesuri, receptorul 
negociind interpretarea prin prisma experienţei sale, ceea ce conduce la o multitudine 
de interpretări ceea ce poate conduce şi la eşecul comunicării dar şi la efecte 
diferenţiate după orizontul cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Tran, V.; Stănciugelu I Ed. comunicare.ro, Bucureşti, 2003 pag. 41 
 

Semiotica are trei domenii principale de studiu:  
- semnul însuşi, 
- codurile şi  
- cultura in care operează aceste semne si coduri.  

Mesajul este un element al circuitului comunicaţional dar şi un element al procesului 
de reprezentare, intermediul între realitate şi imaginea cestei realităţi. 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
Sursa: Tran, V.; Stănciugelu I Ed. comunicare.ro, Bucureşti, 2003 pag. 49 
 
Modelul lui Pierce: procesele semiotice sunt o relaţie între trei componente:  

- semnul,  
- obiectul reprezentat şi  
- interpretantul.  

„Un semn sau un reprezentat este ceva ce ţine locul a ceva în anumite privinţe sau în 
virtutea anumitor însuşiri. El se adresează cuiva, creând în mintea acestuia un sen 

Referent Producător/ cititor 

Înţeles (sens) 

Mesaj/text 

emițător 

ax
a 

receptor mesaj 

realitate 

axa 

rep
rezen

tării 

Imagine 

Axa comunicării 
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echivalent, sau poate un semn mai dezvoltat”31. (interpretantul). El identifică trei tipuri 
de semne: iconul, indicele şi simbolul. 
 
 
 
 
 
 
Modelul Ogden şi Richards: corespunde modelului lui Pierce acordând prioritate 
realităţilor (lucrurilor), psihicului, gândirii (ideilor), limbajului (cuvintelor) 
 
Modelul Saussure: considerat întemeietorul lingvisticii moderne şi al semiologiei a 
iniţiat studierea vieţii semnelor în sânul vieţii sociale. Semnul este unitatea dintre 
semnificant şi semnificat, concept mental comun tuturor membrilor unei culturi care 
folosesc acelaşi limbaj.  
 

Noile modele ale comunicării 
 
Apărute ca o reacţie la modelele precedente, ele statuează că nu putem 

reduce comunicarea la transmiterea „informaţiilor” sau „mesajelor” prin codificare şi 
decodificare şi trebuie s-o înţelegem ca o comprehensiune reciprocă, ca acces la 
subiectivitatea altuia, la intenţiile şi motivele sale, consacrând noi unităţi de analiză:  

- persoana,  
- grupurile,  
- raporturile intersubiective în experienţa vieţii cotidiene.  

Comunicarea este o activitate organizată, mediată, efectuată de către membrii unei 
comunităţi de limbaj şi de acţiune pentru coordonarea acţiunilor lor practice. Ia în 
considerare circularitatea comunicării, rolul opiniilor şi al atitudinilor, contextul social 
şi cultural, inclusiv în cazul comunicării de masă. Menţionăm studiile membrilor Şcolii 
de la Frankfurt dar şi  
 

4. Şcoala de la Palo Alto: rezultat al studiilor de la Institute of Mental 
Research consideră 

comunicarea ca un fenomen social integrat construind o punte de legătură între 
aspectele relaţionale şi cele organizaţionale, între mecanismele care reglează 
raporturile interindividuale şi cele sociale. Ea a elaborat: 
 
Axiomele comunicării32:  
 
Axioma 1: Comunicarea este inevitabilă sau non-comunicarea este imposibilă. Orice 
comportament are valoare comunicativă. Nu numai existenţa dar şi lipsa lui 

                                                 
31 Pierce, C- Comunicare şi acţiune, Humanitas, Bucureşti 1990 
32 v. pentru dezvoltare Pruteanu, S. – Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 

şi Trans V; Stănciugelu I – Teoria comunicării, Ed. comunicare.ro, Bucureşti, 2003 

    Interpretant 

 

 

 

Semn      Obiect 
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„comunică”. Distinge: mesajul – ca unitate elementară, interacţiunea – ca o serie de 
mesaje schimbate şi modele de interacţiune. 
 
Axioma 2: Comunicarea se dezvoltă pe două planuri: informaţional şi relaţional; primul 
oferă informaţii, iar al doilea oferă informaţii despre informaţii.  
 
Axioma 3: Comunicarea este un proces continuu ce nu poate fi abordat în termeni de 
cauză efect sau stimul răspuns. Comunicarea nu este numai un proces continuu de 
schimb de mesaje ci şi de influenţe ale contextului în care se desfăşoară. 
 
Axioma 4: Comunicarea îmbracă fie o formă digitală (procesată de sistemul nervos 
central) fie una analogică (procesată de sistemul neurovegetativ). Cele două tipuri nu 
există în paralel ci coexistă şi se completează în fiecare mesaj. 
 
Axioma 5: Comunicarea este ireversibilă. O dată receptată efectul imediat nu mai 
poate fi oprit 
 
Axioma 6: Orice proces de comunicare este simetric sau complementar, dacă el se 
întemeiază, respectiv,  pe egalitate sau diferenţă. Se distinge astfel un „comportament 
în oglindă”, întemeiat pe egalitate sau unul centrat pe diferenţa (elev-profesor, tânăr-
bătrân) 
 
Axioma 7: Comunicarea presupune procese de ajustare şi acomodare. Întrucât oamenii 
sunt inevitabil diferiţi comunicarea se poate ameliora numai în măsura în care 
participanţii îşi „ajustează” participarea la stilul celorlalţi. Şi se sincronizează cu ei. 
 
Teoria conversaţiei: apărută ca rezultat al studiilor privind etnometodologia în 1967 în 
SUA conversaţia poate fi definită prin trei caracteristici esenţiale: interacţiune, ordin şi 
realizare (îndeplinire). Conversaţia este creată continuu, prin interacţiunea unor 
indivizi care au obiective conversaţionale diferite şi adesea divergente; ea pune în 
evidenţa caracterul său specific de interacţiune socială; este contextuală: este 
structurată. Participanţii îşi îndeplinesc activităţile conversaţionale în mod organizat. 
„Principul cooperării” conduce la maximele cantităţii (măsura, cantitatea de informaţie 
de respectat), cele ale calităţii (veridicitatea şi adevărul susţinerilor), ale relaţiei şi cea 
a modalităţii (a fi clar şi precis!) 
 
 Ar trebui să continuăm cu şcolile contemporane, cele legate de massmedia, de 
lumea Internetului etc. Conceptual, pentru deschiderea analizei comunicării în lumea 
globală a zilei de azi şi de mâine, mai punctăm: 
 

5. Teoriile informatice 
 

Ca efect al dublării puterii omului prin tehnica bazată pe siliciu s-a impus în 
ştiinţele comunicării noţiunea de informaţie, mai ales în sensul ei matematic dar 
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generalizate şi pentru comunicare în general. Nu confundăm cu limbajele informatice 
folosite în programarea computerelor. Se defineşte astfel 
 
„informaţie”: ştire, veste („a înştiinţa”: acţiunea de a informa şi rezultatul ei) *DEX, 
1975, p. 428] - ca noutate transmisă despre ceva, de către cineva, cuiva - care, din 
punct de vedere material, se manifestă oarecum contradictoriu: 
 
A) entitate lipsită de o formă proprie: in-formaţie, unde particula „in” desemnează 
chiar lipsa unei forme proprii (vezi latinescul informis = „fără formă”) *Gutu, Gh., 1966, 
p.166]; 
 
B) entitate transpusă într-o altă formă, în lipsa unei forme proprii: in- formaţie, unde 
accentul cade pe căutarea unei forme potrivite de ipostaziere (vezi latinescul informo = 
„a forma”, „a pune în formă”) [Gutu, Gh., Ibidem.+, formă denumită în literatura de 
specialitate „purtător de informaţie” (semn, simbol, semnal etc.); 

 
Se defineşte teoria informaţiei în sens restrâns = teoria matematică a informaţiei: ca 
„o reprezentare matematică a condiţiilor şi parametrilor ce afectează transmiterea şi 
procesarea informaţiei” 
Folosirea matematicii permite informatizarea proceselor, deci automatizarea lor. Prin 
generalizarea microelectronicii puterea de calcul a computerelor devin larg disponibilă. 
Oamenii de afaceri sunt obligaţi să înveţe să folosească noile tehnici. 
 
Informaţia = opusul sau complementara materiei (substanţei şi energiei), opţiune 
venind tot dinspre abordările cibernetice (Cibernetica lui Norbert Wiener) şi dezvoltată 
îndeosebi de abordările materialiste, marxiste („materialist-dialectice”), structuraliste 
şi semiotice, potrivit cărora informaţia este informaţie, adică altceva decât substanţa 
sau energia. Principalele ipostaze sub care se manifestă informaţia astfel înţeleasă 
sunt: 
 
a. informaţia structurală: informaţia care se dezvoltă în sânul materiei (substanţă + 
energie) sub forma unor structuri relativ invariante sau legi formale ale unui univers 
(fizic, biologic, psihic, social, economic etc.), manifestându-se ca un univers aparte 
(„universul informaţional” = ansamblu de structuri sau legităţi brodat în ţesătura 
substanţial-energetică a celorlalte universuri şi orientându-le antientropic); 
 
b. metainformaţia: informaţia despre schimbul informaţional dintre 2 sisteme A şi B, 
conţinută de un sistem C aflat în raport informaţional  direct cu B şi indirect cu A 
(mijlocit de B, care devine semn sau semnal purtător de informaţie pentru C despre A 
şi despre schimbul informaţional dintre A şi B); metainformaţia joacă un rol esenţial în 
inteligenţa artificială. 
 

Şi ajungem, din punct de vedere teoretic la teoriile biostructurii iar din punct de 
vedere practic la existenţa duală, simultană a oamenilor şi computerelor. La o nouă 
abordare a comunicării contemporane. 
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6. Teoria biostructurii:   

 
Suntem obişnuiţi cu lumea tridimensională: lungime, lăţime, înălţime. De la 

Einstein avem a patra dimensiune: timpul. Şi viteza luminii, viteza maximă până de 
curând. Eugen Macovschi publică în 1958-1959 rezultatele cercetărilor sale privind 
materia vie. A făcut un experiment aparent banal: a cântărit nişte plante abia smulse 
(„muribunde”), le-a introdus într-o presă şi a cântărit plantele stoarse şi lichidul scurs. 
Apărea o diferenţă în minus, pe care a numit-o biostructură sau materie vie 
coexistentă cu materia nevie, din plante în cazul acesta. În 1980-1981 Porter pune în 
evidenţă biostructura folosind un nou microscop deosebit de puternic. Materia 
biostructurată este specifică viului şi poate fi găsită numai în celulele vii. Este formată 
din combinaţii chimice de un tip special, specifice vieţii, având o energie mai mare 
decât cea a materiei celulare ordinare, reprezentând un nivel mai ridicat de dezvoltare 
şi organizare (o nouă dimensiune!?). În spaţiile interstiţiale este stocată informaţie. 
Noua teorie dă o ipoteză biostructurală a originii vieţii pe pământ, a pluralităţii 
nivelurilor structurale ale materiei vii: materia biosică – materia vie ordinară, materia 
noesică – materia vie cu un înalt nivel de dezvoltare şi organizare (Macovschi, 1981). 
Omul este un sistem deschis. Ca să-şi păstreze entropia (viaţa) ia din mediu entropie 
joasă şi aruncă în mediu entropie înaltă. Este supus continuu (face parte integrantă) 
fluxurilor de informaţii de toate tipurile şi formele din mediul extern şi din propriul său 
corp. Preluarea mesajelor se face prin cele cinci simţuri clasice (la care adăugăm 
sistemele neurovegetative, paranormale, intuiţie etc.) de tip fizic, transformate în 
impulsuri nervoase prin chimismul celular, la limită prin modificări atomice. Tot chimic 
se face şi stocarea informaţiei (non răspunsul) sau feed back-ul, respectiv reacţia la 
mesaj. Acest proces este caracteristic atât materiei biosice cât şi celei noesice. La 
ultima însă, deşi transferul informaţiei se face chimic (transformări atomice) la viteze 
cunoscute, printr-un nivel de dezvoltare şi organizare superior în „mintea şi sufletul” 
omului are loc un proces de accelerare al vitezei la cote uriaşe, gândul fiind lipsit 
practic de limite, deşi prizonier al corpului care gândeşte. Reprezentând piramida lui 
Maslow pe trei niveluri: subzistenţa, caracteristică etapei istorice date, perpetuarea ca 
dat al ADN-ului pentru asigurarea perpetuării şi cultura ca nivel superior, care asigură 
feedback-ul şi asupra celorlalte două, constatăm şi noi că încetarea comunicării 
înseamnă moartea materiei vii, respectiv trecerea într-o altă stare/dimensiune a 
universului în expansiune. Cum omul nu poate exista decât în comunităţi, privind 
istoria umanităţii din afara timpului prezent omenirea apare ca o structură 
arborescentă, vie în univers privind prin dimensiunea vitezei noesice, unde prezentul 
este determinat de trecut (v. teoria arhetipurilor a lui Jung) şi poate imagina viitorul, 
iar părţi din prezent pot fi studiate separat (comunităţi, popoare, etc.) având 
caracteristici şi funcţionări caracteristice. Omul, folosind sistemul de ardere biochimică 
al materiei vii, foarte eficient, a fost obligat de nevoia de a economisi energia să 
apeleze la unelte sau arme şi să tezaurizeze experienţa. Mai apoi, revoluţia tehnico-
ştiinţifică duce la o transformare universală a tuturor forţelor de producţie şi pune în 
mişcare întreaga lor structură elementară şi schimbă implicit poziţia omului. Producţiei 
îi impune o unitate tehnică superioară, care devine baza auto-mişcării producţiei. Între 
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om şi natură nu se mai interpune numai o unealtă ci un întreg proces tehnic de 
producţie de sine stătător, şi care ia o structură şi dinamică interioară modelată. Forţa 
pe care o capătă omul prin mijloacele oferite de revoluţia tehnico-ştiinţifică duce la 
inversarea modalităţii percepţiei timpului: sute de generaţii omeneşti s-au străduit să 
prindă “timpul naturii” folosind istoria, ori azi “natura”, sub modelarea noilor forţe se 
schimbă atât de rapid încât “mâine” a devenit “azi”, “acum”. Dar şi sistemul tehnic a 
căpătat o autonomie proprie, o unitate internă care îşi impune propriile reguli 
societăţii omeneşti. Ori, toate aceste procese sunt numai informaţie, numai 
comunicare continuă în cadrul materiei noesice – fie ca indivizi, fie ca grupuri, 
colectivităţi -  fie între acestea şi creaţia sa tehnică. Omul nu mai poate fi privit ca un 
emiţător ori receptor ci ca un nod al fluxurilor de comunicare a informaţiilor, atâta 
timp cât este viu. Puţini încearcă să vadă fenomenul la locul lui, în cadrul ansamblului, 
ca parte a întregului şi să descifreze morfologia, fiziologia şi eventuala lui patologie: 
- Nicolas Georgescu Roengen spune: “entropia33 este un indice al cantităţii relative 

de energie legată într-o structură izolată34”. Erwin Schrodinger spune “orice 
structură vie se menţine în stare de cvasiechilibru absorbind entropie joasă din 
mediu şi transformând-o în entropie înaltă”. În acest fel se produc deşeuri. 
 

- Omul face parte din materia bionică, dar cu un grad înalt de organizare, capabil de 
gândire abstractă, deci materie noesică - spune teoria lui Macovschi. Pentru a-şi 
păstra structura, entropia, respectiv dimensiunea informaţiei legate, fiind un 
sistem foarte uşor degradabil este nevoit să preia din exterior continuu energie 
prin degradarea entropiei joase. Acest proces este cunoscut îndeobşte sub numele 
de muncă. Noi afirmăm că principiul acestui proces este economia de mijloace, 
numită popular lene. Din această cauză, omul foloseşte unelte sau forţa. 

 
- Materia noesică are trei comandamente: subzistenţa, perpetuarea şi cultura, 

caracteristici legate, concomitente şi paralele, condiţionate una de cealaltă. Dacă 
privim dimensiunea “timp” în sistem empiric, pe axa temporală35 constatăm că, 

                                                 
33 « nu împărtăşim ideile exprimate prin noţiunea de “societate entropică” (care exprimă o anumită 

degradare, dezorganizare, un anumit dezechilibru) în sensul dat de Hazel Henderson (1977) “statului 

entropic” (o societate aflată la un nivel de dezvoltare în care complexitatea şi interdependenţa au atins un 

punct în care costurile tranzacţiilor sunt egale sau depăşesc capacităţile productive…Un sistem care nu 

poate fi modelat, nu poate fi condus) nici supraaprecierea crizei ecologice, timp în care pentru obţinerea 

unor cantităţi tot mai mici de energie şi de materii prime se cheltuiesc cantităţi tot mai mari de energie (se 

ignoră calitatea noi “energii” şi “suportul” ei, atât ca individ cât şi ca societate). Deja Prigogine a enunţat 

teorema producţiei entropiei minime, în contradicţie cu principiul lui Carnot înlăturând paradoxul, arătând 

că omul nu trebuie considerat izolat (sistem închis), ci că el formează un sistem mai complex cu mediul 

ambiant formând un sistem staţionar, caracterizat ca apropiat de starea de echilibru. El a numit această 

nouă formă a “ordonării” structurale, acest “sistem deschis”  “structuri disipative” (adaptive). Dubla 

calitate a vieţii (a conserva şi a perfecţiona structura) nu mai este o particularitate ci o caracteristică 

generală a sistemelor deschise, şi adăugăm noi evolutive, adică existente ca atare pe o anumită durată 

temporală. N.G.Roengen va aplica teoria la societatea omenească, la economie şi nu numai”.– după V. 

Roman – Echilibru şi dezechilibru, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică 1978. Mai mult, între timp au trecut 

aproape 30 de ani!  
34 mai jos înţelegem entropia ca o caracteristică a sistemelor deschise de tip uman. V. nota de mai sus. 
35 După N.G.Roengen “ Măsurarea timpului, ca o mulţime de alte măsuri din fizică, se bazează pe o 

convenţie care este în mare măsură arbitrară” 
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cantitativ perpetuarea are un trend exponenţial, timpul contemporan fiind în 
partea de sus a evoluţiei cunoscute. Mai mult, “în timp” materia noesică apare ca 
o încrengătură de tip arborescent. Dar subsistemele individuale (oamenii) nu 
percep decât prezentul, îşi amintesc de trecut şi pot imagina sau previziona 
viitorul. Evoluţia încrengăturii este marcată de alternanţa război – pace, ca mod de 
rezolvare al tensiunilor acumulate. 
 

- Uneltele au fost dezvoltate de cultură într-un ritm asemănător. De la prelungiri ale 
forţelor umane devin structuri cu legi proprii de organizare. Calitatea, deci cultura 
a dus la o nouă structură cu propria ei entropie: sistemele economice de 
transformare a entropiei joase. N.G. Roengen spune: “De aceea trebuie să facem o 
deosebire netă între procesul unei unităţi de producţie (uzină sau firmă) şi cel al 
industriei. Ceea ce vreau să spun este că o industrie se poate extinde prin 
însumarea unor procese de producţie nelegate între ele, pe când dezvoltarea unei 
unităţi de producţie este rezultatul unei modificări morfologice interioare.” Azi 
coexistă simbiotic structurile de tip “noesic” şi cele de tip “productiv”; ultimele au 
căpătat o anumită autonomie impunându-şi propriile legi sistemelor noesice 
ducând chiar la transformarea lor, ajungându-se aproape la sisteme combinate 
(sau posibile în scurt timp). 

 
- “Forţa”, care acţionează între elementele noesice – numite colectivităţi – are sens 

contrar entropiei. Pentru păstrarea entropiei, organismele, ca unitate sau ca 
mulţime, transformă entropia joasă în entropie înaltă pentru a menţine 
“tensiunea”, coerenţa structurii biologice şi noesice. Ori forţa are sens contrar. Ea 
acumulează energia obţinută spre un pol, cantitativ minor, în detrimentul restului 
structurii. Acţionează ca o frână, dar de sens contrar, care prin “frecare” 
accelerează procesele precum într-o celulă canceroasă. Atunci când acest 
fenomen se extinde şi se manifestă asupra întregului sistem noesic cunoscut 
(omenirea în ansamblu) avem o situaţie similară metastazei, nu neapărat 
ireversibilă. 

- Dacă facem o secţiune transversală prin materia noesică, la timpul secţiunii, 
constatăm că întreaga materie noesică este caracterizată tot de dezechilibru, dat 
de modul de producere şi de distribuire al energiei obţinute prin transformarea 
materiei cu entropie joasă, bazat pe forţa relativă a elementelor (oameni sau 
grupări de oameni). Cele mai puternice, după completarea deficitului de energie 
individual transformă restul adjudecat în acumulare, ceea ce le dă un avantaj 
relativ ulterior sau ca o acţiune per se. “Dat fiind că din punct de vedere material 
procesul economic constă din transformarea entropiei joase în entropie înaltă, 
adică în deşeuri, şi dat fiind că această transformare este irevocabilă, resursele 
naturale trebuie neapărat să reprezinte o parte a noţiunii de valoare economică... 
adevăratul produs al acestui proces este un flux imaterial, plăcerea de a trăi” 
spune N.G.Roengen. 
 

- Dacă la începutul “istoriei” exercitarea forţei şi acumulările erau locale, o dată ce 
structurile de tip productiv au reuşit prin sistemul transporturilor şi al 
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teletransmisiilor informatice să anihileze spaţiul liber între zonele locale, 
exercitarea forţei şi acumularea au devenit globale, respectiv afectează toate 
subsistemele. Astfel încât pe de o parte procesul de exercitare a forţei (tot de tip 
exponenţial) a devenit mai intens, aplicat la întreaga materie noesică cunoscută, 
fiind denumit proces de globalizare, iar pe de altă parte, concomitent, forţa - 
condusă acum de principiul profitului maxim - realizează acumulări din ce în ce mai 
mari cerute de nivelurile mereu în dezvoltare ale sistemelor productive . 

 
- Timpul contemporan confirmă teza lui H. Bergson “O fiinţă poate evita numai 

degradarea entropică a propriei structuri. Ea nu poate împiedica creşterea 
entropiei întregului sistem, compus din structura ei şi mediu. Din contră, după cum 
ştim astăzi, entropia unui sistem creşte, în general, mai repede în prezenţa vieţii 
decât în absenţa ei” - fenomenul degradării ecologice a mediului, care poate fi o 
variantă a finalului perpetuării materiei noesice. 

 
- O altă variantă poate fi cea a desprinderii sistemului productiv de transformare a 

entropiei joase ca sisteme independente, bazate pe alt element majoritar decât 
carbon şi apă, ca în cazul materiei bionice; pe siliciu de exemplu. În paralel, 
materia noesică poate stăpâni noi viteze/dimensiuni. Gândul, deşi bazat pe 
vitezele încă nemăsurate ale proceselor chimice din materia cenuşie şi simţuri are 
o viteză încă necunoscută (nemăsurată). Din punct de vedere al încrengăturii 
noesice cantonată în trecut pot exista viteze-dimensiuni şi mai ridicate, ca în cazul 
comunicării arhetipale de masă. “De fapt numai o interpretare empatică (gr. 
emphatheia = pătrunderea, cu ajutorul imaginaţiei, în conştiinţa altcuiva) a 
tendinţelor şi stării de spirit a unei societăţi contemporane poate uşura greaua 
sarcină a cercetătorului care o studiază, sarcină ce nu poate fi transmisă nici unui 
instrument. Doar o minte omenească poate afla ce simt şi ce scopuri au alţi 
oameni...36.” sau se poate desprinde pentru a vedea ansamblul din exterior. O altă 
variantă este ca simbioza celor două sisteme să identifice materia enisică, şi atunci 
orice este posibil… 
 

7. Programarea neurolingvistică (PNL)37 
 

Programarea neoroligvistică38 s-a constituit ca disciplină de sine stătătoare 
relativ recent, urmare a acumulării cunoştinţelor legate de funcţionarea minţii umane 
şi descifrarea legăturilor care pun în mişcare mecanismele comunicării prin mintea 
umană. 

Termenul de „programare” se referă la atitudinea fiecăruia dintre noi de a 
produce şi transpune în practică o extrem de variată gamă de programe 

                                                 
36 Roegen, N. G. - Legea Entropiei şi procesul economic - Ed. Politică 1979 
37

 Avem reţineri faţă de această teorie, care pare a fi numai în dezvoltare dar o menţionăm pentru 

a sublinia evoluţiile contemporane şi previzibile în viitorul apropiat 
38

 Penu mai multe informaţii v. http://www.neurolinguisticprogramming.com şi 

http://www.nlpartgrup.ro/ sau http://ro.wikipedia.org/wiki/Programare_neuro-lingvistic%C4%83  

http://www.neurolinguisticprogramming.com/
http://www.nlpartgrup.ro/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Programare_neuro-lingvistic%C4%83
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comportamentale. Practic, fiecare dintre noi este „ programat” sau se „programează” 
să acţioneze ca un veritabil calculator în ceea ce priveşte „organizarea interioară”. 

Termenul „neuro” se referă la percepţiile senzoriale care ne determină starea 
interioară (în sens propriu, neuro-logică, în figurativ, emoţional-subiectivă ). Aceasta 
înseamnă că fiecare dintre noi percepe şi interpretează realitatea înconjurătoare 
„apropiind-o” astfel încât să poată fii capabil să îşi creeze „micul său univers”. De 
asemenea termenul ”neuro” se referă şi la modul nostru de a gândi, la 
comportamentele noastre şi la stările interne pe care le trăim, în sensul determinării 
acestora de către activitatea cerebrală şi de conexiunile neuronilor noștri. 

Termenul „lingvistică” se referă la mijloacele de comunicare apelate, respectiv 
la comportamentul nostru verbal şi non-verbal. Astfel limbaj apelat de fiecare dintre 
noi ne structurează experienţa şi reflectă propria noastră manieră de a gândi şi de a 
percepe evenimentele „trădându-ne ” sau relevându-ne personalitatea, comparativ cu 
cea a semenilor noştri. 

PNL relevă faptul că, încă de la naştere, fiecare persoană recurge la 
transpunerea în practică a unor comportamente „programate” în vederea atingerii 
scopurilor şi/sau a obiectivelor propuse, precum şi a soluţionării problemelor cu care 
se confruntă. 
poate fi utilizată pentru : 
 Recepţia şi selectarea informaţiilor: observarea; 
 Aportul de informaţii: intervenţia; 
 Verificarea rezultatelor şi concluzionarea; folosirea practica a PNL 

Ca urmare a parcurgerii acestor etape PNL oferă posibilitatea de a descoperi ceea 
ce este ascuns în canalul de comunicare dominant al interlocutorului printr-o analiză 
fină și atentă a modului de formulare utilizat de acesta, de la elemente vizuale : a 
vedea, a privi; auditive: a asculta, a vorbi etc.; kinestezice: a simţi, a atinge etc., odoro-
gustative: savoare, dezgust etc.; neutre: a înţelege, a învăţa, a ştii etc. 

 Programarea neurolingvistică reprezintă o modalitate de a devenii cei mai buni 
atât în viaţă cât mai ales în afaceri, unde o perioadă de studii şi antrenament devine 
automat benefică social, material cât şi în viața privată. 

 
8. Analiza tranzacţională 

Are o istorie cunoscută şi este îmbrăţişată de tot mai mulţi oamenii de afaceri, 
lideri de opinie, oameni din media şi showbizz etc. Este caracteristică culturii şi 
civilizaţiei Statelor Unite. Se bazează atât pe specificul intim al personalităţii 
americanilor: tranzacţiile (îşi dau ca să-mi dai) cât şi pe rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice în zona psihanalizei. Teoria este abordata în capitol separat. 

 
Considerăm că am convins oamenii de afaceri că, în complexitatea mediului în care 

îşi desfăşoară activitatea sunt obligaţi să adune suficiente informaţii privind 
comunicarea care să le permită fie să se specializeze într-o anumită direcţie, 
considerată necesară pentru afacerile lor, fie să poată apela profesionist la consultanţă 
de specialitate. 
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Pentru oamenii de afaceri contemporani este esenţial să treacă de la nivelul 
ştiinţei comunicării de tip clasic, analitic şi să se conecteze la realitatea prezentului, 
unde globalizarea, „aplatizarea lumii”, viteza uriaşă şi cantitatea imensă de 
informaţie îi transformă din simpli „actori” în elemente ale unei reţele globale 
formată din fluxuri gigantice de informaţii continue, imperativul realizării de profit 
fiind numai unul din elementele majore care girează sistemul noesic-siliciu. 

 Nu numai laptop-ul îi conectează la reţeaua globală, nu numai massmedia dar şi 
experienţa acumulată de societăţile dezvoltate, cele unde se produce profitul, deci 
oferă posibilitatea îmbogăţirii. Este necesară o nouă abordare a comunicării, nu numai 
sub aspect tehnic sau al abilităţilor, ci prin sinteză şi ca filozofie: în spatele marilor 
grupuri globale stă o anumită filozofie, o cultură (comunicare acumulată) distinctă, la 
fel în statele fiecărui mic întreprinzător. Aceştia sunt elementele active ale materiei 
noesice globale, (consumatorii rămânând elementele pasive)  prin acumularea cărora 
se realizează salturile de scară.  

Mai mult, în ultimul deceniu asistăm la trezirea Asiei39. Ori dacă în civilizaţia 
mediteraneană stăpânirea (pacea) se realiza prin acţiunea aristocraţiei militare, în 
Extremul Orient (China, India) ordinea era menţinută prin birocraţia meritorie. 
Religiile, culturile şi la limită sistemele de comunicare erau diferite. Prin globalizare, 
experienţa acumulată în Asia îşi pune amprenta asupra mijloacelor de comunicare 
moderne şi asupra modului de comunicare.  

În noua lume, în economiile dezvoltate, nu producţia impune regulile ci economia 
invizibilă, informaţia stocată, economia absolută de mijloace materiale şi avalanşa de 
informaţie ceea ce a condus la societatea serviciilor, a experienţelor, a 
transformărilor40, unde individul poate fi la fel de puternic ca grupul dar viaţa este 
guvernată de regulile comunităţii globale prin comunicarea globală.  

Ori fără comunicare individul, compania, comunitatea mor. În plus, oamenii de 
afaceri trebuie să înveţe să se acomodeze şi cu nou creata lume a siliciului. În Anexa 1 
am figurat sistemul turismului: majoritatea poziţiilor şi fluxurilor sunt numai 
informaţionale, cantitatea de substanţă implicată este mică ca pondere. Iar rezultatul 
întregului proces este plăcerea turistului, la limită „amintirea” evaluată în prin profitul 
obţinut de fiecare participant în schimbul trăirilor turistului. Fără comunicare turismul 
ar fi imposibil: viitorul client pleacă de acasă, iar vitrina agenţiei îi ia azi banii şi-l va 
trimite la destinaţie peste câteva luni, timp în care oameni necunoscuţi încep, pe baza 
informaţiilor primite prin sistemul de comunicare al turismului să pregătească 
serviciile pentru ziua când va sosi. Această schemă ilustrează complexitatea 
comunicării contemporane dar şi prefaţează turismul virtual, un nou stadiu al 
comunicării. 
 
 

                                                 
39 Europeni fiind, am avut orgoliu să credem şi să proclamăm întâietatea noastră. Weltanshauung-ul nostru 

l-am exportat peste ocean dar în înveliş anglosaxon, ceea ce  i-a potenţat înclinaţia spre întâietate. Am 

ignorat Asia, deşi acolo a fost şi este numărul, şi probabilistic şi forţa. Extinderea, în goană după profit, nu 

după resurse pentru un nivel mai mare de leisure (cheltuirea timpului liber – în engleză) a globalizat 

folosirea mijloacelor tehnice şi prin aceasta a trezit şi în Asia nevoia bunăstării prin profit. 
40 v. cap. 2 
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1. Procesul de comunicare 
 

a. Obiective (rezultatele aşteptate ale temei) 
- Studentul să înţeleagă mecanismul procesului de comunicare 
- Studentul să-şi însușească termenii folosiţi în procesul de comunicare 
- Studentul să asimileze formele comunicării  

 
b. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student) 

- însuşirea şi utilizarea  lexicului specific în comunicarea scrisă şi ora 
- deprinderea abilităţilor de interacţionare in contextul diverselor forme ale 
comunicării  
- capacitatea de a înţelege mecanismul procesului de comunicare 
 

c. Termeni de referinţă (cuvinte cheie) 
Nevoia şi scopul comunicării, termeni specifici, procesul de comunicare 
 

d. Structura temei de studiu 
- Procesul de comunicare: nevoi – scopuri 
- Vocabularul procesului de comunicare 
- Procesul de comunicare 
- Niveluri ale comunicării 

 
e. Rezumatul ideilor principale 
Comunicăm ca să ne satisfacem nevoile şi să atingem scopurile noastre. Pentru a 

realiza, analiza şi învăța procesul de comunicare e nevoie de o terminologie specifică: 
aceşti termeni trebuie însuşiţi pentru a ne putea forma deprinderi prin valorificarea 
experienţelor  altor oameni. Procesul de comunicare este determinat de acţiunea 
individului dar şi de relaţia acestuia cu semenii. Pentru analiza fenomenului complex al 
comunicării teoria a stabilit o ierarhizare a formelor de comunicare pe niveluri. 

 
f. Conţinutul dezvoltat de idei al modulului 

 
1. De ce comunicăm? Nevoia şi scopul comunicării pot fi asemuite cu 

imaginile dintr-o oglindă: 
nevoia lipseşte dar scopul recunoaşte ceea ce dorim. Oamenii sunt nevoiţi să 
comunice pentru a-ţi realiza anumite scopuri: a comunica o informaţie, o intenţie, o 
dorinţă sau a impresiona. Scopul însă explică care a fost intenţia comunicării prin 
rezultatul pe care îl obţinem. Scopurile raportate la nevoi  reprezintă ceea ce dorim să 
facem prin comunicare pentru a ne satisface anumite nevoi. Sunt câteva scopuri şi 
nevoi obişnuite care determină comunicarea: 
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Comunicăm ca  
1. să supravieţuim: fie că ne referim la nevoi de bază (hrană, căldură, protecţie), 

la evitarea unui pericol, sau la obţinerea unor servicii suntem nevoiţi să intrăm în 
legătură cu mediul, în special cu oamenii din jur;  

2. să cooperăm: singuri nu am rezista, trebuie să ne unim eforturile cu semenii 
noştri, din familie, din comunitate, din companie etc. şi să comunicăm pentru a atinge 
scopul propus;  

3. din nevoi personale: ca fiinţe umane avem nevoie cel puţin de o comunicare 
bazală cu ceilalţi pentru a schimba gânduri, sentimente care să ne satisfacă nevoile 
personale;  

4. să relaţionăm: omul nu poate trăi singur, trebuie să se perpetueze, să-şi facă 
prieteni, tovarăşi pentru a se simţi în siguranţă, deci trebuie să comunice;  

5. pentru a convinge: persuasiunea este mai prezentă în viaţă decât apreciem la 
prima vedere, fie că e vorba de reclamă, de angajare sau a determina un coleg să facă 
ceva pentru noi;  

6. pentru putere: comunicăm ca prin argumente să-i impresionăm pe ceilalţi, dar 
nu numai pentru a convinge ci pentru a obţine „putere”, pentru a obţine privilegii 
speciale pe seama celor mai slabi, pe care i-am convins. În politică prin propaganda se 
poate obţine controlul sau manipularea celorlalţi, cu scopul de redistribui accesul la 
bogăţia existentă;  

7. din nevoi sociale: comunicarea între şi dintre diferitele organizaţii ale societăţii 
este crucială pentru funcţionarea lor corectă. Instituţiile guvernamentale, şcolile, 
spitalele, afacerile etc. s-ar prăbuşi fără comunicare iar nevoile noastre ar rămâne 
nesatisfăcute;  

8. din nevoi economice: lumea modernă nu poate exista fără vânzări şi 
cumpărări, fără promovare etc.: toate înseamnă comunicare;  

9. pentru informare: informarea este fundamentală pentru existenţa umană, fie 
că citim instrucţiunile de folosinţă, lecţia de la şcoală sau ascultăm ştirile le televizor 
sau la computer;  

10. să dăm sens lumii: pentru a da sens lumii înconjurătoare copii şi adulţii îşi pun 
întrebări: în ce credem, ce cred alţii despre noi, este adevărat ceea ce credem etc.;  

11. ca să luăm decizii: fie individul, dar mai ales grupurile trebuie să stabilească ce 
şi cum vor face ceva, să ia o decizie, fie că e vorba de decizii personale sau decizii ale 
companiilor sau guvernelor;  

12. pentru a ne auto-exprima: când suntem implicaţi într-un proces creativ – 
gândirea, de exemplu - simţim nevoia să împărtăşim cu ceilalţi ceea ce am obţinut, 
numai „reflexia” noastră în ceilalţi creează starea de mulţumire; menţionăm şi artele 
vizuale (pictura, desenul, sculptura etc.), scrisul (proza, poezia etc.), muzica, dansul, 
podoabe, actoria etc.  

Majoritatea nevoilor de comunicare şi a scopurilor implicite se regăsesc şi în lumea 
afacerilor dar sub forma specifică acestui domeniu. Aici scopul general este profitul, la 
nivelul mediu al domeniului / zonei de activitate. Într-o economie de piaţă liberă întreg 
efortul se subordonează realizării profitului. Indiferent de poziţia pe care o ocupă un 
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tehnocrat sau un „free lancer”41întregul său proces de comunicare este organizat şi 
derulat pentru atingerea scopului general. Nevoile personale trec pe planul doi şi li se 
acordă timp şi efort numai după realizarea ţelurilor profesionale. De aici specificul 
comunicării de afaceri. 
 Nevoile omeneşti au fost sintetizate sub formă piramidală de Maslow, dar 
analiticul lor este infinit. Măsurate prin utilitatea marginală „nevoile de bază” sunt 
relativ finite, dar cele „invizibile”, personale sunt mult mai largi, sentimentele şi trăirile 
au o capacitate largă de experimentare, deci de consum practic nelimitat şi au condus 
la economia postmodernă. Dar ultimele implică şi o comunicare mai mare şi mai 
elaborată, o cantitate de informaţie imensă ce trebuie manipulată în procesul de 
comunicare. Acestea (sentimentele, trăirile consumatorului) au fost şi ele incluse în 
universul afacerilor postmoderne pentru a menţine rata şi masa profitului. În esenţă, 
lumea renascentistă, idealul enciclopedic au omului complet a fost înlocuit tehnicist de 
cele două extreme: consumatorul şi tehnocratul (omul de afaceri)   
 

2. Vocabularul ştiinţelor comunicării42  
Este greu de ajuns la un consens asupra unei definiţii a comunicării. Dar ştiinţa 
comunicării trebuie să opereze cu termeni care să aibă un înţeles şi funcţii acceptate 
cel puţin prin consens. Studiată ca proces social, comunicarea a devenit ştiinţă 
autonomă care şi-a definit categoriile cu care operează. 
 
Indice/semnal: denumim indice ceea ce oferă informaţii asupra unei stări psihologice, 
care nu este nici accesibilă nici vizibilă simţurilor noastre şi rămâne ascunsă. De 
exemplu înfăţişarea unui profesor la lecţie dacă nu s-a aranjat special pentru acest 
lucru sau un om de afaceri. Semnal este orice element de informaţie care a fost produs 
deliberat de cineva care se aşteptă să fie înţeles ca atare (înfăţişarea profesorului care 
s-a îmbrăcat special pentru lecţie sau omul de afaceri pregătit pentru o întâlnire 
planificată sau pentru orice eventualitate, ultima fiind „uniforma” sa).   Nu există 
comunicare fără semnal, cuvintele fiind cele mai cunoscute semnale. 
 
Mesaj: un ansamblu de semnale transmise în cursul unui act de comunicare. Enunţul 
este un mesaj lingvistic, iar textul este un mesaj scris. Semnalul este operant numai 
dacă este înţeles. Formei „materiale” a mesajului trebuie să i se asocieze un sens. 
 
Semn: este o unitate complexă compusă din alte două unităţi: semnalul şi sensul său 
(semnificantul şi semnificatul). Semnele sunt arbitrare, acelaşi semn în limbi sau culturi 
diferite pot avea sensuri diferite. Dar onomatopeele sau zgomotele etc. pot prezenta 
analogii!  
 

                                                 
41

 Free lancer: din engleză: 1. A person, especially a writer or an artist, who sells his or her services to 

employers without a long-term commitment to any one of them. 2. An uncommitted independent, as in 

politics or social life. 3. A medieval mercenary.  

 
42 Pentru detalii vezi şi Trans V; Stănciugelu I – Teoria comunicării, Ed. comunicare.ro, Bucureşti, 2003 
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Cuvânt: este prototipul semnului lingvistic, dar cuvintele, de regulă se combină în 
fraze, care reprezintă macrosemnele limbajul articulat. Unitatea de comunicare este în 
acest caz fraza. Dar comunicarea nu operează numai cu mesaje articulate: un afiş sau 
un mesaj video se descompun în semnificante, în semnale distincte având un sens 
altfel decât o frază ce se descompune în cuvinte. 
 
Cod: în sens larg este un sistem de înţelesuri comun membrilor unei culturi sau 
subculturi constând din semne şi reguli care determină în ce context sunt folosite 
semnele şi cum pot forma mesaje complexe; distingem coduri de comportament 
(numite convenţii sociale) şi coduri de semnificaţii (sisteme de semne lingvistice, 
imagistice, gestuale etc.) deşi cele două tipuri sunt interconectate. În sens „tehnic” 
codificarea desemnează operaţiunea care face să corespundă unei semnificaţii 
anumite semnale, conform unui acord prealabil între cei care îl folosesc. Un caz 
particular este codificarea de tip militar. 
 
Feed-back: este reversul fluxului de comunicare şi desemnează acele răspunsuri ale 
receptorului care formează şi deformează mesajul ulterior al emiţătorului. Emiţătorul 
devine receptor iar receptorul devine emiţător. Distingem feed-back-ul pozitiv, cel 
care încurajează comunicarea şi feed-back-ul negativ care încearcă să o întrerupă sau 
să o schimbe. Din puncte de vedere al afacerilor feed-back-ul este acţiunea sau non 
acţiunea destinatarului în sensul dorit de emiţător. Printre cele mai folosite tehnici de 
feed-back în comunicare sunt enumerate: parafraza, întrebarea directă, întrebarea 
indirectă, întrebarea cu răspuns sugerat, ascultarea activă. 
 
Zgomotul (bariere de comunicare): acel lucru care intervine în transmiterea mesajului 
şi conturbă transmisia lui. El distorsionează mesajul şi afectează media împiedicând 
receptarea fidelă de către destinatar. Distingem zgomote semantice (datorită 
diferenţelor de limbaj între emiţător şi receptor), zgomote mecanice, de natură fizică 
(zgomotul străzii, defectarea media), zgomote emoţionale şi zgomote psihologice (care 
se  amestecă cu mesajul doar în plan mental). Într-o lume în conexiune neîntreruptă şi 
globală barierele în comunicare sunt mai complexe. Astfel distingem ca bariere:  

 
A. Obstacole şi bariere culturale : au în general un caracter obiectiv, natural. 

Printre cele mai importante cităm:  
a) Anumite deosebiri între culturi. Între culturile diferitelor ţări, grupuri de 

persoane există mari deosebiri date de condiţiile istorice ale dezvoltării culturilor 
respective, de deosebirile de gândire şi formare ale membrilor lor. Uneori aceste 
deosebiri, care sunt promotorul schimburilor culturale, pot împiedica realizarea lor. Să 
ne gândim de exemplu la posibilităţile de export ale unor produse ale culturii creştine 
într-un mediu musulman. Nu trebuie să ne gândim doar la deosebirile de religie; ele 
pot opera în orice domeniu, de exemplu poluarea este blamată în ţările care au ajuns 
la un nivel de percepţie al nocivităţii ei şi pot avea mijloacele să o combată. Orice om 
de afaceri ştie că în orice negociere trebuie să ia în calcul diferenţele culturale, nu 
numai naţionale dar şi cele derivând din nivelul diferit de cultură al partenerilor. Ori, 
prestatorul turistic trebuie să preîntâmpine şi să evite eventualele tensiuni. 
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b) bariere şi obstacole, datorate nivelului de cultură: vom cita aici 
analfabetismul, acel flagel care privează o bună parte a omenirii de binefacerile cărţii. 
În altă ordine de idei, lipsa unei culturi muzicale adecvate face dificil schimbul de 
muzică clasică, de exemplu. Etc. 

 c) bariere lingvistice: la ora actuală se vorbesc un număr important de limbi, 
bariere redutabile în calea comerţului cu cultură şi artă. Deşi se admite că 12 limbi 
principale sunt vorbite de mai mult de 3/4 din umanitate, chineză 25 %, engleză 11 %, 
rusă 8,9 %, spaniolă 6,25 % germană 3,75 %, japoneză 3,75 %, arabă 3 %, bengală 2,7 
%, franceză 2,7 %, portugheză 2,5 %, italiană 2,1 % restul limbilor 22,7 %, totuşi 
aceasta nu rezolvă problema pentru că majoritatea sunt cantonate în regiuni distincte 
ale globului (chineză, rusă, germană, japoneză, italiană) iar cele plasate pe tot globul 
sunt relativ slabe (engleză, spaniolă, franceză).  

 
B. Obstacole politice. Încă de timpuriu statul şi-a asigurat monopolul asupra 

vânzării, uneori şi asupra producţiei exportului şi importului. Oficial, astăzi cenzura 
politică a fost suprimată. Există însă mii de posibilităţi de-a controla schimburile 
culturale, ridicând bariere de neîntrecut. Totuşi în această direcţie se observă o 
evoluţie lentă spre liberalizare, evoluţie, legată de tensiunile şi contradicţiile din lumea 
modernă 

 
C. Bariere economice. Le putem clasifica în cinci categorii:  
a) reglementări şi restricţii monetare privind devizele, se aplică atât importului 

cât şi cesiunii dreptului de autor, azi puternic puse în discuţie de marii producători de 
“neo-cultură” pentru încasarea copyright-ului de pe pieţele ţărilor rămase în urmă în 
dezvoltarea acestui tip de producţie. Exemplu: diferendul americano-chinez privind 
copyright-ul pentru produsele informatice a blocat relaţiile reciproce o bună perioadă 
de timp.  

b) tarife poştale: în general sunt comune pentru toate tipurile de material 
cultural.  

c)   reglementări de vamă, licenţe sau taxe advalorem  
d) taxe diverse, bariere netarifare etc.  
f)  costul ridicat al şcolarizării în anumite instituţii ceea ce duce la situaţia de a 

exclude accesul anumitor categorii sociale sau elevi din anumite ţări. 
 
Denotaţie / conotaţie: unele cuvinte au un plus semantic, conotaţie Exemplu: 
„American” este un cetăţean al SUA, dar prin conotaţie poate căpăta înţelesuri diferite 
pentru membrii unei comunităţi. 
 
Simbol: nu există un acord în definire. Îl înţelegem ca un semn arbitrar pentru a 
desemna un semnal emblematic căruia i se identifică un grup, o idee, etc.: drapelul, 
crucea, semiluna, MacDonald etc.  
 
Sens: fiecare semnal are un sens, astfel încât mai multe semnale, un mesaj re un sens. 
Ne există sens decât pentru mintea umană. De aici concluzia că prin comunicare se 
transmit elemente „materiale” (perceptibile) dar rezultatul este sensul acordat de 
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mintea receptorului. De aici deosebirea esenţială între sistemele operaţionale din 
siliciu care folosesc energia electrică bazată pe dihotomia plus – minus. Sistemele 
mixte (carbon – siliciu) se pot apropia de paradoxul comunicării umane. 
 

3. Comunicarea ca proces 
 
Indiferent de şcolile, domeniile sau opiniile care definesc comunicarea, se pot 

identifica câteva aspecte comune: 
• comunicarea reprezintă un proces de transmitere de informaţii (informaţia 

fiind privită ca un termen general referindu-se atât la concepte, cât şi la semne, 
simboluri etc.); 

• comunicarea necesită cel puţin doi poli (individ-individ, individ-grup etc.). 
Înţeleasă ca proces, comunicarea implică o derulare a operaţiilor de codare, 

recodare şi decodare asupra mesajelor. Prin procesul de comunicare se transmit 
informaţii pentru atingerea anumitor scopuri. 

Comunicarea are un caracter dinamic. Este un proces complex, ce se 
particularizează în contexte diferite: există informaţii care se transmit genetic, 
informaţii care circulă în mediul social (cutume, obiceiuri etc.), în organizaţii. 

Mintea omului, în baza stimulilor senzoriali receptaţi din mediul înconjurător, 
are în interiorul ei o hartă a realităţii care conţine toate credinţele personale despre 
lume. Dar această hartă nu este realitate, ea doar are o structură asemănătoare care 
ajută la explicarea a ceea ce se întâmplă. Formarea hărţii personale este supusă unor 
procese distincte, fapt care o face unică şi diferită de cea a altor fiinţe umane şi are ca 
mecanisme: 

 SELECŢIA - deoarece, dintre toate datele aflate la dispoziţie în mediul 
înconjurător se pot selecţiona doar o mică parte;  

DISTORSIUNEA - deoarece datele pot fi greşite sau alterate de prejudecăţi;  
GENERALIZAREA - când transportaţi în situaţii asemănătoare ceea ce aţi 

învăţat într-o situaţie particulară.  
 Aceleaşi mecanisme intră în joc când comunicaţi verbal cu alţii sau când 
încercaţi să daţi o descriere verbală a modelului propriu în lume. Este fundamental 
deci să aveţi la dispoziţie un instrument lingvistic care să vă permită, dincolo de 
procedurile de selecţie, distorsiune şi generalizare, să recuperaţi experienţa senzorială 
care stă la baza unei afirmaţii specifice. 
 Jesf Luft şi Harry Ingham au elaborat o reprezentare metaforică a sinelui sub 
forma unei ferestre cu patru ochiuri: sinele deschis, sinele orb, sinele ascuns şi sinele 
necunoscut. 
 

 Cunoscut de sine Necunoscut de sine 

Cunoscut de alţii ZONA DESCHISĂ ZONA OARBĂ 

Necunoscut de alţii ZONA ASCUNSĂ ZONA NECUNOSCUTĂ 

 
Zona deschisă este ansamblul informaţiilor cunoscute atât de tine cât şi de 

alţii. Zona necunoscută este partea necunoscută (de regulă raţional) şi de tine şi de 



42 

 

alţii. Zona oarbă reprezintă ceea ce alţii ştiu despre tine dar tu nu ştii iar zona ascunsă 
reprezintă tot ceea ce tu ascunzi de alţii şi aceşti nu au aflat încă. Cele patru zone sunt 
interdependente şi complementare, astfel încât când un ochi se măreşte altul de 
închide corespunzător. 

De aici decurge imediat conceptul imaginii de sine, adică ceea ce subiectul 
gândeşte şi simte faţă de sine însuşi. Ameliorarea imaginii de sine este mijlocul 
principal de îmbunătăţire a comunicării prin potenţarea modului de raportare al 
individului faţă de lumea sa interioară ca şi faţă de lumea exterioară, mărind 
încrederea în forţele sale. Conştientizarea fizicului, practica afirmării de sine, alegerea 
anturajului, creşterea şanselor de succes, puterea de a trăi în prezent, eliminarea 
tensiunilor faciale, controlul vocii, abandonarea dorinţei de a place tuturor sunt câteva 
exerciţii folositoare.43 
 După elaborarea mesajului în mintea emiţătorului (care are un sens pentru el, 
menit să-l facă pe receptor să reacţioneze conform dorinţei emiţătorului) acesta este 
codat de acesta corespunzător canalului de transmisie, culturii receptorului şi 
convenţiilor reciproc admise. Mesajul este încredinţat pentru transmisie şi este supus 
zgomotului care poate distorsiona masajul până la alterarea lui. Uneori acest proces 
este folosit deliberat pentru obţinerea unei anumite reacţii din partea receptorului prin 
inducerea lui în eroare. Receptorul recepţionează mesajul prin mijloacele sale fizice şi îl 
supune procesului de decodare conform hărţii sale interne, diferite de cea a 
emiţătorului. Ajunge astfel să construiască în mintea sa un sens pe care îl compară cu 
setul său de valori şi reacţionează în consecinţă. Informaţia primită poate fi stocată dar 
fie prin abţinere fie prin acţiune receptorul trimite un mesaj de răspuns (feed-back-ul) 
emiţătorului, care se supune aceloraşi reguli. V. schema la pag. 24. În explicaţia de mai 
sus am abordat însă şi elemente de semiotică privind sensul care se atribuie personal 
semnalului transmis / receptat. 
 Elementul activ, cel care declanşează procesul este emiţătorul. El este obligat 
să observe cu atenţie eventuale bariere care pot distorsiona sau anula mesajul, deci 
efectul său asupra receptorului. Se recomandă să se ia în considerare analiza 
prealabilă a imaginii pe care o au emiţătorul şi receptorul despre sine şi despre 
interlocutor, sentimentele diferite ale participanţilor la procesul de comunicare, 
caracterizării şi valorizării diferite a comunicării de către receptor. Se indică folosirea 
planificării comunicării, determinarea precisă a scopului fiecărei comunicări, alegerii 
momentului potrivit, clarificarea ideilor şi scopurilor înaintea comunicării, folosirea 
unui limbaj adecvat, antrenarea(exerciţiu sau repetiţia) prealabilă. Tot acest proces 
poate fi decisiv fie că e vorba de un vânzător care doreşte reacţia de a cumpăra a 
clientului sau de un actor care doreşte aplauzele publicului.  

Comunicarea este esenţială şi pentru emiţător şi pentru receptor. Amândoi sunt 
nevoiţi, de aceea să depună eforturi comune pentru succesul procesului de 
comunicare. Nu pot să lase responsabilitatea pe seama canalului, nici pe un zgomot 
favorabil, chiar atunci când folosesc mijloacele moderne de comunicaţie. Amândoi 
trebuie să depună eforturi într-o direcţie comună pentru o comunicare eficientă, 
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pentru că un proces de comunicare începe numai când cei doi an stabilit un acord 
prealabil privind declanşarea procesului de comunicare şi au acţionat ca atare.   
 

Este obligaţia emiţătorului să  
 
conceapă mesajul cu grijă, să decidă care sunt obiectivele sale (să informeze, să 

amuze, să convingă, să obţină o informaţie, să determine o acţiune a receptorului 
etc.),  

să manifeste empatie (să înţeleagă de unde vine receptorul, credinţele sale, 
sentimentele, sistemul de valori şi interesele), să se pună în locul receptorului pentru a 
evita greşeli de concepţie sau decizie de canal,  

să aleagă o codificare şi un mediu de comunicare corespunzător (să aleagă un code 
cunoscut de receptor, să aleagă un canal cunoscut receptorului),  

să ia în considerare contextul – momentul şi locul – (să nu comunice când 
receptorul nu este disponibil sau într-o situaţie incomodă pentru acesta),  

să verifice feed-back-ul (să verifice dacă a fost înţeles, să întrebe dacă este „OK”)  
 
Este obligaţia receptorului  
 
să acorde atenţie (o dată acceptată primirea mesajului trebuie acordată 

concentrarea necesară unei recepţii normale),  
să decodifice mesajul (trebuie să verifice dacă mesajul a fost corect înţeles, să 

ceară clarificări, precizări, să evalueze implicaţiile mesajului),  
să trimită feed-back-ul (întotdeauna trebuie informat emiţătorul că mesajul a fost 

recepţionat, dar prin feed back, funcţie de interesul receptorului, pe lângă confirmare 
e nevoie şi de o judecată asupra mesajului, altfel va fi luată în considerare „lipsa 
răspunsului” e un răspuns).  
 

4. Niveluri ale comunicării 
 

Funcţie de numărul participanţilor, de natura relaţiilor şi de mesajele efective 
putem clasifica comunicarea umană: 

 
• După participarea indivizilor la procesul de comunicare: 
- comunicare intrapersonală (comunicare cu sinele); 
-  comunicare interpersonală (cu alţii); 
- comunicare de grup 
- comunicare publică 
- comunicare de masă (prin instituţii specializate, cu adresabilitate generală). 
-  
• După contextul spaţial-temporal al mesajelor: 
− comunicare directă (faţă în faţă); 
− comunicare indirectă (mediată). 
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• După instrumentele folosite: 
− comunicare verbală; 
− comunicare nonverbală; 
− comunicare paraverbală. 
• După obiectivele comunicării: 
− comunicare incidentală (fără scop bine stabilit); 
− comunicare consumatorie (consecinţă a stărilor emoţionale); 
− comunicare instrumentală (când este urmărit un scop precis). 
• După interacţiunea sistemelor care comunică: 
− comunicare omogenă (om-om, animal-animal); 
− comunicare heterogenă (om-animal, om-maşină). 
• După poziţia în cadrul unei organizaţii: 
− comunicare ascendentă (cu superiorii); 
− comunicare descendentă (cu subalternii); 
− comunicare orizontală (emiţătorul şi receptorul au poziţii egale). 
• După poziţia în cadrul unei organizaţii: 
- comunicare exteriorizată,  
- metacomunicarea  
- intracomunicarea. 

 
În lumea afacerilor se pune cu acuitate problema eticii comunicării umane,44 mai 

ales că în lumea contemporană, prin coexistenţa uneori civilizaţii puternice, dar 
diferite substanţial (v. pedeapsa pentru furt în ţările creştine dezvoltate şi în ţările care 
aplică sharia) este dificil să impunem o singură regulă ci trebuie să „negociem” o 
situaţie de „coexistenţă”. Comunicarea comportă şi un aspect moral. Cum apreciem şi 
observăm, respectăm acest imperativ într-o lume multipolară, în intercomunicare 
continuă? Singura alegere realistă pare a fi consensul asupra  condiţiilor privind 
comunicarea şi respectarea lor pe tot parcursul schimbului de mesaje. 

Comunicarea de afaceri este, spre deosebire de comunicarea comună puternic 
codificată şi normată. Din nevoia de precizie, din nevoia de a se încadra în limite 
temporale stricte (termene etc.) din diversitatea situaţiilor din economie dar şi dat 
fiind principiile ei unitare, în comunicarea de afaceri cutuma sau experienţa au impus 
forme specifice, adevărate şabloane. Cea mai puternică presiune în această direcţie a 
fost pusă de limbajul juridic: orice afacere este întâi de toate un raport juridic între 
participanţi. Profitul se obţine de la oameni, nu din utilaje sau materia prima ca atare. 
Ori oamenii intră în raporturi juridice care în lumea afacerilor sunt precise şi esenţiale: 
orice efort poate fi spulberat sau dimpotrivă potenţat prin folosirea judicioase a 
legislaţiei. Stăpânirea limbajului juridic (şi a legislaţiei) este esenţială pentru orice om 
de afaceri şi îi marchează modul de comunicare impunându-i o disciplină interioară 
strictă care se manifestă prin comportament. 
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2. Comunicarea intrapersonală 
 
Obiective (rezultatele aşteptate ale temei) 
 

a. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student) 
- Studentul învaţă elementele de bază ale comuncării intrapersonale 
- Studentul învaţă să-şi cunoscă resursele interne 

 
b. Termeni de referinţă (cuvinte cheie) 

Comunicare intrapersonala, imaginea de sine, respectul de sine  
 

c. Structura temei de studiu 
- Comunicarea interpersonală 
- Imaginea de sine 
- Respectul de sine 

 
d. Rezumatul ideilor principale 
Prima formă a comunicării este comunicarea intrapersonală, respectiv discuţia 

individului cu sine însuşi. Elementul primar este imaginea de sine pe care individul şi-o 
crează şi car etrebuie validată de realitate. De aici poate rezulta conceptul respectului 
de sine, prin interacţiunea eu, ei, eu-ei. Pentru oamenii de afaceri auto antrenamentul 
este esenţial în canalizarea energiilor şi bilităţilor spre realizarea scopurilor şi victoria 
în competiţia cu ceilalţi. 

 
e. Conţinutul dezvoltat de idei al modulului 

 
1. Comunicarea intrapersonală: „este consilierea individului uman cu sine 

însuşi, atunci când 
ascultă „vocea interioară”. Astfel se cunoaşte şi se judecă pe sine”45. Individul nu 
numai gândeşte, analizează şi reflectează, dar evaluează şi ia decizii. 
 Am arătat că gândirea este specifică unui anumit nivel de organizare al 
informaţiei al materiei biologice. Cauzele şi mecanismele gândirii sunt încă nebuloase. 
E nevoie de îndelungi observaţii asupra individului sau asupra grupului de indivizi 
pentru a putea realiza predicţii valide privind comportamentul previzibil.  
 De regulă, manualele de comunicare se ocupă mai puţin de acest tip de 
comunicare existând tendinţa de a „pasa” spre medicină, spre psihologie sau psihiatrie 
problemele deviaţiei de comportament, care în majoritatea cazurilor au ca origine 
comunicarea defectuoasă, de cele mai multe prin „refularea” stimulilor externi care 
pot răni. Freudismul a stat la baza psihoterapiei moderne. Şi nu întâmplător numărul 
psihoterapeuţilor şi al oamenilor de afaceri care apelează la ei este deosebit de ridicat 
în ţările dezvoltate, mai ales în SUA, unde numărul cabinetelor specializate este mult 
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mai mare decât cel al bisericilor. Este evident că un om de afaceri cu probleme de 
comunicare intrapersonală va avea rateuri în lumea reală.  
 Azi, însă, în economia postmodernă, nivelul „transformării” presupune deja 
intervenţia asupra celuilalt. Acesta trebuie să devină predictibil, deci planificabil. 
Înainte de a apela la tehnicile comunicării interpersonale sau de grup e nevoie de 
stăpânirea perfectă a principiilor şi tehnicilor comunicării intrapersonale care stă la 
baza comunicării individului cu semenii. Aici trebuie intervenit pentru a avea rezultate 
în modificarea comportamentului celuilalt! Trebuie nu numai să te cunoşti pe tine 
perfect, să ştii cât, cum şi când poţi să scoţi din tine dar şi să poţi determina rapid ce 
tip de personalitate are partenerul din faţa ta sau grupul de oameni căruia vrei să-i 
modifici comportamentul. Omul de afaceri se transformă din ce în ce mai mult în 
psihanalist! Şi încă, datorită noilor tehnici de comunicare, de cele mai multe ori 
partenerul său e o simplă adresă! Iar el însuşi e supus unui „stres” greu de suportat! 
 Percepţia pe care o avem despre noi înşine este deosebit de importantă 
pentru că afectează determinant felul cum comunicăm (deci şi rezultatele). Ne place 
să credem că ne-am născut buni şi generoşi, calmi, plăcuţi. Dar majoritatea 
aprecierilor noastre sunt achiziţionate în timp, prin trăire. Normal, avem capacitatea 
(până la apariţia stării patologice!) să ne schimbăm; şi asta nu ţine numai de noi ci şi de 
mediul, de sistemul de valori etc. în care trăim. Sunt două aspecte care trebuie 
abordate: imaginea de sine şi respectul de sine; cele două sunt pilonii unui psihic 
considerat normal de societatea contemporană46.    
 

2. Imaginea de sine: e întotdeauna un amestec de optimism şi pesimism. 
Bineînţeles noi nu ne 

vedem – de regulă – aşa cum ne văd alţii. Imaginea de sine se dezvoltă prin relaţionare 
în timp cu mediul, cu ceilalţi („spune-mi ce prieteni ai ca să-ţi spun cine eşti” sau 
greaua sarcină de a trece dintr-o castă în alta, nu numai în India!) Tipul de caracter pe 
care credem că-l avem, calităţile şi însuşirile (abilităţile) ne formează imaginea despre 
sine: una pozitivă sau una negativă. Funcţie de autopercepţia noastră se pot 
automobiliza energiile noastre pentru realizarea unui anumit scop. Omul de afaceri 
este obligat să se rupă de trecut, de mediu şi să-şi construiască o imagine optimistă 
pentru a fi determinat în acţiune şi a folosi „ascultarea” numai pentru informare. De 
regulă, el trebuie să se apropie cât poate mai mult de imaginea de sine ideală care 
zace în subconştientul său (dar mai întâi trebuie s-o descopere!) 
 
 
    
 
 
 
 
 

                                                 
46 Avem exemple numeroase, în istorie sau în anumite culturi când bolnavii psihici erau consideraţi 

„speciali”, chiar tabu 

Nevoi

d 

Imaginea de sine 

Trăsături personale 

Respectul de sine 

comunicare 
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Sursa: Dimbleby R.; Burton G – More than Words, Routledge, 1998 
 

3. Respectul de sine:  Respectul de sine este percepţia bună pe care o avem 
despre noi. El 

poate fi şi negativ şi atunci e o problemă, mai ales în afaceri: soldatul care porneşte la 
bătaie cu îndoieli, mai mult ca sigur va cădea în luptă. Privindu-ne mai atent şi mai des 
putem să ne îmbunătăţim această imagine, deci şi resursele proprii pe care le putem 
mobiliza mai rapid în acţiune. Uneori, respectul de sine poate fi exacerbat ca în cazul 
nevoii de respect al mafioţilor larg ilustrat de literatură şi film.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Dimbleby R.; Burton G – More than Words, Routledge, 1998 
 

4. De o egală valoare este percepţia celorlalţi despre noi. Noi nu avem decât 
informaţii 

mediate privind imaginea pe care o avem în mintea altora. Dar mai greu este să putem 
aprecia care este această imagine. O apreciere corectă ne dă posibilitatea să evaluăm 
real cum ne văd ceilalţi şi să putem reacţiona ca atare. Reacţia noastră este esenţială 
nu numai într-o negociere dar în întreg procesul de comunicare. Ori, o imagine falsă, 
greşită (supraestimată sau subestimată) este de natură să nu mai permită finalizarea 
procesului de comunicare, respectiv reacţia pe care am intenţionat-o atunci când am 
iniţiat un proces de comunicare. Să nu uităm că de cele mai multe ori „ambalajul vinde 
marfa”. Aici intrăm în problematica percepţiei mesajelor, dar şi a „realităţii” pentru că 
de fiecare dată comparăm informaţia primită cu cea stocată deja în mintea noastră şi 
pe această bază „cumulată” luăm decizii.  Orice apreciere corectă e un avantaj pentru 
cel care comunică.  
 

5. Antrenamentul în cominicarea intrapersonală  
 

 Pentru oamenii de afaceri este esenţial să-şi organizeze un program sistematic 
de antrenament privind comunicarea cu sinele pentru coagularea tuturor energiilor în 
vederea înfruntării realităâii, a situaţiilor neşteptate cu care se vor confrunta. 
Repetarea in imaginaţie, să-ţi imaginezi că poţi face totul, că totul iese bine este o 
tehnică folosită instictiv, dar care poate aduce un plus semnificativ de forţă atunci este 
exersată sistematic.  

Imaginea de sine 

EU 

aşa cum 

cred 

eu că sunt 

EU 

aşa cum 

aş vrea 

să fiu 

EU 

aşa cum cred 

că mă văd alţii 
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De cele mai multe ori, lucrurile devin realitate după ce noi le gândim47. In 
momentul în care putem să ne imaginam că suntem capabili să facem un anumit lucru, 
acel lucru devine realitate atunci când noi l-am făcut. Ceea ce gândim, influenţează 
fiecare lucru pe care îl facem. Lucrurile devin realitate după ce sunt gândite. Gândul 
provoacă ceea ce urmează. De exemplu, vă imaginaţi pe dumneavoastră ca un om de 
succes, vizualizaţi acest lucru, cum ar fi să fiţi un om de succes, şi va imaginaţi, 
probabil, că ar fi frumos. Mulţi oameni nu pot să se imagineze pe ei ca având succes, 
pur şi simplu nu pot. In acel moment, de cele mai multe ori, acea persoană nici nu va fi 
o persoană care va avea succes.  

Probabil vă întrebaţi care e legătura cu realitatea. Poate sunt simple coincidenţe 
sau pur şi simplu nu ies lucrurile aşa cum presupune această putere a gândului. 
Lucrurile sunt extrem de simple. In momentul în care noi ne gândim o dată la un 
lucru, a doua oară, a treia, a patra oară, în mintea noastră se creează anumite sinapse 
care ne modelează modul de a gândi. In momentul in care va gândiţi, va imaginaţi pe 
dumneavoastră ca alergând pe un teren, de exemplu, citind o carte, sau va imaginaţi 
intr-un club sau la o coada la administraţie publica sau în tratative cu un partener. 
Când va imaginaţi, in realitate se întâmpla la fel. 

Acest lucru s-a demonstrat prin experimente, in sensul ca au fost conectaţi sportivi 
la anumite aparate si au fost puşi sa-si imagineze ca sunt intr-o competiţie si ca 
aleargă, sa se imagineze pe ei in competiţia respectiva. La fel, s-a organizat o 
competiţie si a fost din nou măsurata activitatea cerebrala. Mintea noastră nu face 
foarte mare distincţie intre a imagina si a face efectiv lucrul respectiv.  

Acest antrenament mental de a ne imagina pe noi intr-o anumita situaţie, ne 
ajuta la a vedea mai uşor oportunităţile. Oportunităţile exista peste tot in jurul 
nostru, unii le vad mai mult, alţii mai puţin. Drept urmare, este esenţial sa puteţi sa va 
vizualizaţi pe dumneavoastră intr-o anumita situaţie. Ce înseamnă acest a vizualiza? Sa 
va vizualizaţi, sa simţiţi ca sunteţi in situaţia respectiva, cu cat va veţi gândi mai mult 
la situaţia respectiva, cu atât probabilitatea sa se întâmple acel lucru, creste.  
De exemplu, aveţi examen pentru scoala de soferi si va imaginati pe dumneavoastra ca 
făcând o greşeala foarte mare. 

Va imaginaţi într-o discuţie de afaceri, o negociere importantă si va gândiţi ca veţi 
face o greşeala foarte mare, nu veţi fi atent la partener, nu veţi vedea un detaliu. In 
acest caz, va programaţi pe dumneavoastră sa reacţionaşi intr-un anumit fel, intr-un 
anumit moment. Adică, daca ne-am programat pe noi, am putea sa ne imaginam ca 
mă sunt foarte atent, mă imaginez pe mine ca vad toate detaliile, percep fiecare 
nuanţă s.a.m.d. Daca noi am putut sa facem mental aceasta operaţiune, cu siguranţa o 
vom putea face si fizic atunci când ajungem in situaţia respectiva 

Practic, aceasta forţa a vizualizării este un antrenament mental pe care îl puteţi 
face in mod gratuit. Va perfecţionaţi de fiecare data când faceţi acest antrenament 
mental. Vizualizaţi, lăsaţi-vă visele să devină realitate. Nu degeaba se spune “Mi-am 
văzut visul cu ochii”. Acest lucru înseamnă ca înainte de a se întâmpla in realitate, 
visaţi, va doreaţi acel lucru si va imaginaţi ca este posibil, intr-o măsura mai mare sau 
mai mica, dar va imaginaţi ca ar fi posibil.  

                                                 
47 După Marian Rujoiu www.traininguri.ro 



49 

 

In momentul in care putem sa ne imaginam pe noi intr-o anumita situaţie, 
reacţionând intr-un anumit fel, ne putem imagina pe noi ca pe acele persoane care vad 
oportunităţile din jurul lor, cu siguranţa ca si in realitate se va întâmpla acest lucru. 
Exista o vorba veche care spune: ai grija ce gândeşti pentru ca gândurile tale vor 
deveni vorbe, ai grija ce vorbeşti pentru ca vorbele tale devin fapte. ASA este. Sau cum 
spunea Henry Ford: daca tu crezi ca poţi, poţi, daca tu crezi ca nu poţi, nu poţi. 

O tehnică des uzitată este motivarea48, automotivarea. Drumul de la motivare la 
automotivare se poate face printr-un îndelungat studiu teoretic şi apoi aplicat pe tine 
însuşi ca subiect şi obiect. De reţinut: cel mai sceptic elev eşti tu însuşi.  

Deosebit de importantă este concentrarea, atenţia. Distingem două forme ale 
atenţiei. Prima formă este atenţia focalizată. In acest caz eşti foarte atent la 
subiectul/obiectul atenţiei tale şi nu mai vezi nimic în rest.  De exemplu, dacă eşti în 
trafic şi vrei să verifici vitezometrul sau turometrul, atenţia ta se focalizează pentru un 
timp pe acel cadran. A doua formă este atenţia defocalizată, caz în care se pierd din 
vedere anumite detalii, dar se percepe mult mai bine ansamblul şi schimbările care au 
loc în mediul înconjurător. Este atenţia pe care o folosim în trafic atunci când 
observăm mişcările celorlalţi şoferi, schimbarea culorii la semafor sau apariţia unui 
biciclist în preajma ta. 

Din păcate, suntem educaţi în şcoli să ne focalizăm atenţia, dar nu suntem educaţi, 
decât foarte puţin, să ne antrenăm a doua formă de atenţie. 

 
Comunicarea intrapersonală poate reunii energiile spre a face faţă competiţiei cu 

ceilalţi actori ai pieţei cu care omul de afaceri se confruntă în adjudecarea maximului 
de profit din cel posibil existent fie prin adjudecarea unui parţi mai mari fie prin 
deschiderea unor zone neexploatate până atunci unde poate, temporar exercita un 
monopol (v. şi teoria nişei). Un exemplu privind felul în care îşi spui numele 
http://www.youtube.com/watch?v=5ukfQlkhTCk&feature=player_embedded#   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Cateva consideraţii pe tema motivării http://www.youtube.com/watch?v=0Xhz1cEg2Ik&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=uhV3HBZ7X64 , http://www.youtube.com/watch?v=K9DGSovEjvM  
 

http://www.youtube.com/watch?v=5ukfQlkhTCk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=0Xhz1cEg2Ik&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uhV3HBZ7X64
http://www.youtube.com/watch?v=K9DGSovEjvM
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3. Comunicarea interpersonală 
 
a. Obiective (rezultatele aşteptate ale temei) 

- Studentul învaţă comportamentele caracteristice comunicării interpersonale 
- Însuşirea punctelor cheie ale cunoaşterii interlocutorului 
- Studentul învaţă principiile comunicării verbale şi paraverbale, relaţia dintre ele în 

cazul comunicării interpersonale 
 

b. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student) 
- capacitatea de a utiliza in comunicare informaţiile dobândite privitoare la 

comunicarea verbală ţi paraverbală 
- deprinderea abilităţilor privind comunicarea interpersonală 
- capacitatea de a elabora şi a răspunde la mesaje orale şi paraverbale în 

comunicarea interpersonală 
 

c. Termeni de referinţă (cuvinte cheie) 
Comunicare interpersonală, comunicare verbală, comunicare paraverbală, 
tehnici şi legi de comunicare 
 

d. Structura temei de studiu 
-comunicarea interpersonală şi comportamentele posibile 
- punctele cheie ale cunoaşterii interlocutorului  
- comunicarea verbală şi paraverbală  
- principalele tehnici şi legi  ale comunicării interpersonale 
 

e. Rezumatul ideilor principale 
Comunicarea interpersonală se rezumă la transmiterea de mesaje între 

oameni ca indivizi singulari, între un emiţător şi un receptor. Ea presupune o serie de 
comportamente posibile: empatia, percepţia duală, Autoconfesiunea, acceptare / 
refuz, conflict şi căile de rezolvare a acestui. Cunoaşterea interlocutorului este 
esenţială pentru obţinerea reacţiei dorite de la acesta. Comunicarea verbală este 
caracteristică oamenilor şi este însoţită de elemente paraverbale. Comunicarea 
paraverbală poate fi una în sine folosind tehnicile specifice. O serie de tehnici şi legi 
specifice au fost elaborate pe baza experienţei  

 
f. Conţinutul dezvoltat de idei al modulului 

 
1. Definiție:  

 
Comunicarea interpersonală diadică presupune strict doi participanţi având 

drept scop persuadarea interlocutorului dar şi în completare: autocunoaşterea, 
descoperirea lumii exterioare, stabilirea şi menţinerea de relaţii semnificative cu alte 
fiinţe umane pentru a-şi satisface nevoia de incluziune - aşa numitul efect „primus 
inter pares”, cea de control – „eminenţa cenuşie”, nevoia de afecţiune – ajutorarea 
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semenilor, jocul şi distracţia: „specie ludi”: războiul, justiţia, filozofia, poezia, retorica, 
artele etc. datoare propensiunii omului către joc. 

Acest tip de comunicare se referă la transmiterea de mesaje între oameni ca 
indivizi singulari (nu neapărat numai doi interlocutori, ci mai puţini decît un grup). Ea 
include comunicarea verbală şi cea non-verbală, felul cum ne prezentăm altora şi  
cum percepem noi alte persoane. Comunicarea interpersonală implică doi 
participanţi: emiţătorul şi receptorul, dar se desfăşoară într-un anumit mediu ceea ce 
complică simplitatea aparentă a schemei.    
 

2. comportamentele posibile în comunicarea inerpersonală:  arta de a te 
face simpatic şi credibil, arta de a seduce 

 
„În limbajul comunicării, ceea ce s-a realizat între tine şi partener se numeşte 

raport49” A crea un raport implică alegerea din comportamentele posibile pe acela 
care îţi asigură cea mai bună bază de înţelegere cu partenerul, la limită este arta de a 
te face simpatic şi credibil, arta de a seduce. Raportul este un climat de destindere 
care permite bunăvoinţa reciprocă, folosirea unui limbaj foarte apropiat. Asta nu 
înseamnă însă şi simpatia reciprocă: unul dintre interlocutori, poate, pentru realizarea 
procesului de comunicare (schimb repetat de mesaje şi răspunsuri) să-şi disimuleze 
antipatia. 

 
Principalii termeni enumerați de literatura de specialitate pentru comunicarea 

interpersonală sunt: 
Empatia:  înseamnă capacitatea de a simţi ceea ce simte celălalt, de al 

înţelege. Nu e întotdeauna posibil, dar e necesar să se facă eforturi, pentru că cu cât 
înţelegerea poziţiei celuilalt este mia bună cu atât rezultatele sunt mai uşor de atins.  

 
Perspectiva duală: legat de empatie, pentru o comunicare eficientă trebuie 

înţeleasă şi luată în considerare poziţia, punctul de vedere al celuilalt. E posibil ca o 
poziţie de forţă să va aducă câştigul pe moment, dar în timp se poate răzbuna: celălalt 
nu trebuie numai convins ci şi încredinţat de bunăvoinţa reciprocă, cheia de boltă a 
unor relaţii de durată.  

 
Climatul comunicării: este considerat ca sentimentul general, modul de a 

comunica între cei doi parteneri. Modul relaxat, atmosfera de încredere, climatul 
constructiv sunt elemente care construiesc un climat propice. Nervozitatea, iritarea, 
tendinţa de a ridiculariza sau critica sunt inhibitori. 

 
Autoconfesiunea: mai ales în lumea afacerilor, unde lipsa de încredere (mai 

precis teama de celălalt, de intenţiile sale reale), lipsa informaţiilor despre partener 
sau despre modul cum s-a schimbat de la ultima întâlnire poate fi dezvăluirea 
informaţiilor personale despre noi înşine pe care altfel celălalt nu ar avea cum să le 
obţină. O astfel de acţiune nu câştigă numai încredere dar îmbunătăţeşte climatul. 

                                                 
49 Pruteanu, S. – Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 
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Normal, sunt nivele diferite de confesiune funcţie de relaţiile anterioare, de 
personalitatea celuilalt, de încrederea pe care o avem şi, de multe ori de gradul în care 
dorim să folosim această tehnică în manipulare. Există însă o limită clară: adevărul 
obţinut de partener prin verificare separată. 

 
Acceptare / refuz: nimănui nu-i place să nu fie acceptat: el ca persoană sau 

ideile sale (adică intenţia sa). Acceptarea poate lua forma recunoaşterii, confirmării 
sau aprobării şi se manifestă prin contact vizual, strângere de mână, zâmbet sau 
manifestarea atenţiei ascultării sau chiar „Da” sau aprobarea mesajului „de acord cu 
ce spuneţi”. Refuzul este comunicat prin evitarea privirii, tăcere sau schimbarea 
subiectului sau simplu „nu” (de evitat în afaceri) 

 
Conflict:  poate apare din interese divergente, priorităţi sau scopuri diferite. 

Un conflict inevitabil va conduce la evitarea comunicării. Numai dorinţa de colaborare 
duce la comunicare, cu excepţia situaţiilor armate. Conflictele pot fi deschise, când se 
acceptă de la început de cei doi existenţa lui, întâlnit întotdeauna în situaţiile de 
negociere. Conflictele pot fi ascunse când nu sunt expuse explicit de una din părţi, 
această evitând angajarea în finalizarea comunicării. Modul de reacţie în situaţiile de 
conflict sunt larg analizate de teoria negocierilor.  

 
Din punct de vedere al comunicării interpersonale menţionăm numai că 

răspunsul poate duce la ruperea sau strângerea relaţiei.  
 
3. Răspunsul poate fi: 

 
 1. Activ: atunci când facem ceva să-l rezolvăm;  
 2. Pasiv: atunci când nu facem nimic să-l rezolvăm 
 3. Constructiv: dorim să continuăm relaţia. 
 4. Distructiv: rupem relaţia.  
Iată răspunsurile specifice rezultate din combinare:  
a. plecare: este activ (reacţionăm) dar distructiv.   
b. ignorare: este pasiv (nu răspundem) şi distructiv.  
c. loialitate: este pasiv (nu reacţionăm) dar constructiv. d.  discuţie: este activ 
şi constructiv.  
 

 
 
 

activ 

pasiv 

constructiv distructiv 
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4. Cunoașterea interlocutorului  
 
Punctele cheie ale cunoaşterii interlocutorului asupra cărora trebuie să vă 

concentraţi pentru a obţine rezultatul dorit sunt50: 
 
Fizice: 
 
- Respectarea distanţelor. Fiecare persoană, într-o conversaţie particulară, are o zonă 
proprie de distanţă optimă, care va fi descoperită şi respectată. Zona se descoperă cu 
uşurinţă întrucât, încălcând-o, persoana se lasă puţin pe spate sau se retrage cu un 
pas51. 
- Poziţia corpului şi gestica. Oglindirea poziţiei corpului interlocutorului, cu o tehnică 
potrivită, induce imediat o senzaţie de afinitate pe care persoana o percepe şi pe care 
nici ea însăşi nu ştie să o explice. 
- Ritmul respiraţiei. Sincronizarea cu ritmul respiraţiei interlocutorului, chiar dacă 
poate părea un lucru ciudat şi nenatural, este unul dintre cele mai puternice mijloace 
pe care le aveţi la dispoziţie pentru instaurarea raportului optim. 
 
Verbale şi paraverbale: 
 
- Copierea canalului senzorial predominant al interlocutorului. 
Fiecare persoană utilizează cu predilecţie un anumit canal senzorial (vizual, auditiv, 
kinestezic) şi exprimă acest lucru folosind cu predilecţie anumite cuvinte "cheie". 
Astfel, ea dă o semnificaţie aparte anumitor cuvinte iar dumneavoastră sunteţi cei 
care trebuie să le descoperiţi şi să le folosiţi. 
- Tonul vocii şi viteza. Ca şi în cazul gesticii, copierea se va face cu extremă atenţie, 
pentru a evita depăşirea limitei conştientului. 
 
Mentale: 
 
- Către/Dinspre: o persoană poate fi motivată pentru a obţine ceva plăcut sau pentru a 
evita ceva neplăcut. 
- Referinţa internă/Referinţa externă: o persoană ia decizii bazându-se pe propriile 
senzaţii sau în funcţie de ceea ce spun alţii. 
- Adecvate/Neadecvate: persoana se poate concentra masiv asupra afinităţilor sau 
diferenţelor. 
- Posibilităţi/Necesităţi/Motive: în funcţie de justificarea pe care o persoană o găseşte 
pentru propriile acţiuni. 
 
Valori: 
 

                                                 
50 Nicula V. – Comunicare şi negociere în afaceri, Editura Alma Mater, Sibiu 2002 
51 V. detalii Pruteanu, S. – Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 pag. 64-

72 
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Ele privesc modul în care fiecare persoană decide ceea ce este bun sau rău, corect sau 
greşit. Pentru a le afla trebuie să răspundeţi la întrebarea: "Ce este important pentru 
mine?" 
Valorile sunt ordonate ierarhic, de la cea mai importantă la cea mai puţin importantă ţi 
pot fi uşor descoperite cu câteva întrebări cheie. 
 
Criterii echivalente: 
 
Reprezintă modul în care valorile sunt înţelese în practică, deoarece aceeaşi valoare 
poate fi percepută în moduri foarte diferite. 
 
Credinţe: 
 
Credinţele se referă la convingerea că anumite lucruri sunt adevărate şi altele nu şi la 
secvenţele cauză-efect (“dacă..., atunci...”). Ele se formează pe parcursul întregii 
noastre existenţe pe baza: mediului social, evenimentelor, cunoştinţelor şi rezultatelor 
precedente. 
Nici o persoană nu ar putea, în mod normal, să reacţioneze în afara propriilor credinţe, 
aşadar şi acestea trebuie descoperite şi copiate cu grijă. A nu ţine cont de credinţele şi 
de valorile altei persoane reprezintă principala cauză a neînţelegerilor. 
 
Ataşamente: 
 
Acestea însoţesc valorile şi credinţele şi privesc un element specific. 
 
Amintiri: 
Ataşamente 
Amintirile influenţează profund percepţiile şi răspunsurile comportamentale ale 
persoanelor. Este evident ca nu puteţi şti tot ceea ce îşi aminteşte cineva, dar 
informaţiile pe care o persoană le păstrează din anumite experienţe pot fi de folos în 
conducerea unei conversaţii. 
 
Decizii: 
 
Deciziile se refera la oameni şi la mediu şi sunt luate în mod inconştient în primii ani de 
viaţă şi preponderent conştient ulterior (raţional sau afectiv). Ele exprima credinţe, 
valori, ataşamente. 
Utilizarea acestor puncte cheie are drept scop orientarea conversaţiei în beneficiul 
dumneavoastră fără ca interlocutorul să conştientizeze acest lucru. În acest moment, 
interlocutorul vă va percepe ca o persoană deosebit de simpatică căreia, nu ştie de ce, 
dar este înclinat să-i facă anumite favoruri pe care nu le-ar face altei persoane. 
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5. Comunicarea verbală:  
 
 Cuvântul rostit este un mesaj verbal. Limbajul articulat este nivelul cel mai 
înalt de comunicare din lumea biologicului, fiind precis, analitic şi complex. Mesajul 
verbal depinde de rezolvarea satisfăcătoare a problemelor legate de înţelesul 
cuvintelor, de abilităţile vorbitorului şi de atenţia ascultătorului, de claritatea sau 
ambiguitatea limbajului, de folosirea argoului sau jargonului, de conotaţii şi de jocuri 
de cuvinte. 
 
 Obiectul comunicării este întotdeauna prezent în comunicarea de afaceri şi 
poate fi relativ uşor de identificat (dacă nu este deliberat ascuns). Pentru ca el să fie 
atins e nevoie ca mesajul să fie emis, recepţionat (auzit, pipăit, citi, mirosit); mesajul să 
fie recepţionat şi decodificat corect; să fie înţeles şi acceptat; receptarea să producă o 
reacţie aşa cum a dorit-o emiţătorul. Pentru ca această funcţie să poată fi realizată se 
foloseşte limbajul articulat. Acesta include şi onomatopeele sau gestica simplă. 
Noţiunea de limbaj implică învăţarea limbii, sistem de comunicare în care semnalele 
orale capătă înţelesuri acceptate de ambii parteneri. Limbajul exprimă o stare 
interioară şi are o funcţie comunicativă prin care semnalizează ceva şi intenţionează să 
provoace o anumită reacţie, un anumit comportament. Omul însă foloseşte şi funcţia 
descriptivă sau reprezentativă care îi deosebeşte de animale şi le permite printre altele 
să mintă sau să falsifice conştient. De asemenea numai limbajul uman permite 
argumentaţia, mai ales ca parte a unui schimb continuu de mesaje.  
 

Sensul cuvintelor: comunicarea verbală implică o serie întreagă de niveluri de 
codificare şi decodificare care depind de personalitatea fiecărui partener. În procesul 
de învăţare a cuvintelor fiecare om, funcţie de experienţa sa, a mediului în care 
trăieşte le poate da înţelesuri sensibil diferite faţă de laţi oameni. Aceasta poate 
conduce la ambiguităţi şi dificultăţi în comunicare. Sensul exact poate fi arbitrat de 
dicţionar, procedeu esenţial pentru lumea afacerilor unde sensul poate modifica 
esenţial rezultatele unei afaceri. Nu întâmplător, urmare globalizării şi „trădării 
traducerii” (unele cuvinte îşi distorsionează sensul din limba de origine) atât actele 
normative, dar şi înţelegerile încep prin definirea termenilor şi a înţelesului lor.  
 

Ambiguitatea:  poate apărea de folosirea cuvintelor cu mai multe înţelesuri 
sau prin frazarea defectuoasă. Putem constata o ambiguitate deliberată în cazul unor 
strategii speciale de comunicare, dar, fiind la limita convenţiilor orice mică greşeală 
poate costa mult. Uneori ambiguitatea poate apărea din gradul ridicat de abstractizare 
care poate da naştere la neînţelegeri sau interpretări diferite.  
 

Jargonul: numim jargon limbajul specific unor categorii sociale sau 
profesionale. Folosirea jargonului poate individualiza individul faţă de ceilalţi 
conferindu-i o poziţie specială în cadrul grupului. Atunci când e folosit de lumea 
interlopă poartă numele de argou. Folosirea lor trebuie făcută cu deosebită atenţie. 
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Prima formă este atenţia focalizată. In acest caz eşti foarte atent la subiectul/obiectul 
atenţiei tale şi nu mai vezi nimic în rest.  De exemplu, dacă eşti în trafic şi vrei să 
verifici vitezometrul sau turometrul, atenţia ta se focalizează pentru un timp pe acel 
cadran. 

A doua formă este atenţia defocalizată, caz în care se pierd din vedere anumite detalii, 
dar se percepe mult mai bine ansamblul şi schimbările care au loc în mediul 
înconjurător. Este atenţia pe care o folosim în trafic atunci când observăm mişcările 
celorlalţi şoferi, schimbarea culorii la semafor sau apariţia unui biciclist în preajma ta. 

Din păcate,  suntem educaţi în şcoli să ne focalizăm atenţia, dar nu suntem educaţi, 
decât foarte puţin, să ne antrenăm a doua formă de atenţie 

Mesajul paraverbal al comunicării verbale: orice mesaj verbal este însoţit de o 
mulţime de stimuli încorporaţi mesajului. Acestea provoacă reacţii afective diverse, 
asociate mesajului verbal în sine: tonul, vocea, ritmul, pauzele, accentul, bâlbâielile, 
clipitul genelor, expresia feţei, atingerea, gesturi etc. El permite influenţa şi chiar 
controla interlocutorii, fiind esenţial în captarea atenţiei şi prin aceasta a bunăvoinţei. 
Sub denumirea de „metacomunicare” reunim totalitatea elementelor paraverbale şi 
non-verbale.  
 

Principalele instrumente ale limbajul paraverbal sunt: 
 
Calităţile vocale: cuprind nu neapărat calităţi oratorice ci însuşiri prin care se 

pot controla mecanismele vorbirii şi factorii care influenţează sunetul vocii. Controlul 
vocii prin volum, intonaţie, pauze, accente, timbru permit potenţarea efectului 
mesajului, mai ales prin captarea atenţiei ascultătorului. 
 

Mecanismele vorbirii: sunetul vocii este dat de vibrarea aerului la ieşirea din 
plămâni prin cavitatea bucală. Drumul este lung şi complicat şi implică a tehnică 
laborioasă. Funcţie de exerciţiul vorbitorului se poate obţine o calitate eficientă, care 
să declanşeze la ascultător reacţia avută în vedere.  
 

Înălţimea vocii:Poate face plăcere sau dimpotrivă, însă poate trăda 
nervozitatea, neliniştea, emoţia. 
 

Volumul vocii: Depinde de factori multipli şi presupune un exerciţiu prealabil 
funcţie de mărimea încăperii, mărimea grupului şi zgomotul de fond  
 

Dicţia: abilitatea de a articula şi pronunţa corect cuvintele nu este numai o 
tehnică ci şi o dovadă a educaţiei şi profesionalismului. 
 

Accentul: accentuarea cuvintelor este importantă dar este esenţială 
accentuarea (şi punctuaţia în comunicarea scrisă) în frază, putând schimba total sensul 
„Eva spală veselă” 
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Pauzele: sunt la fel de importanta ca şi cuvintele şi pot transmite cantităţi 

impresionante de informaţie cu o putere de convingere mare. Dar pot duce şi la 
obosirea audienţei. 
 

Intonaţia: Timbrul şi variaţia înălţimii vocii transmit emoţii, sentimente, 
atitudini. Ele pot să-l trădeze pe emitent dat şi pot induce la receptor sensuri nuanţate 
ale mesajelor. 
 

Ritmul vorbirii: Se poate vorbi repede, lent, calm, nervos, furios, trist, vesel, 
dictatorial sau umil. Un bun vorbitor îşi alege ritmul apropiat efectului scontat.  
 

6. Comunicarea scrisă:  
 
Este expresia palpabilă a comunicării verbale. Oamenii au încercat să-şi 

conserve experienţa folosind diverse suporturi pentru comunicare: lemn, piatră, argila 
arsă, pieile de animale, papirusul, hârtia, ecranul computerului. Materializarea 
verbului în cuvânt scris se face prin metode de încriptare, cunoscute ca alfabet, 
acestea cunoscând o îndelungată evoluţie. Azi majoritatea oamenilor folosesc 
ideograme (chinezeşti, japoneze etc. deşi nu oricine le poate citi!) alfabetul latin şi cel 
arab. Comunicarea scrisă trebuie abordată separat dat fiind separarea între sensul din 
mintea emiţătorului, forma scrisă şi sensul materializat în mintea receptorului. În 
lumea afacerilor, nevoia de precizie a condus la folosirea unor forme prestabilite, 
uzitate, larg acceptate. În plus, raporturile de drept cer o precizie maximă în exprimare 
dat fiind principiul verba volent scripta manent.   

Dintre documentle folosite intens în comunicarea scrisă prezentăm 
 

6.1 Curriculum Vitae (CV) 
 

 Este poate documentul cel mai cunoscut şi mai întrebuinţat de orice salariat. Şi 
nu numai, şi tehnocraţii au tot timpul unul în sertar. Sistemul anglosaxon foloseşte 
contractele de muncă pe viaţă (pe perioadă nedeterminată) numai ca excepţie. Regula 
este contractul pe perioadă limitată, aşa cum a început să se extindă şi la noi. Şi în 
acest caz un CV este obligatoriu. 
 Puţini ştiu însă că de când suntem membrii ai UE CV-ul s-a formalizat. Dacă 
planificaţi să vă înscrieţi într-un program de studii sau de formare profesională, 
căutaţi un loc de muncă sau să obţineţi experienţă în străinătate, este important să 
vă puteţi face aptitudinile şi competenţele clar înţelese. După normele UE  Europass 
reprezintă un nou mod de a ajuta oamenii să:  
 îşi facă aptitudinile şi competenţele uşor şi clar de înţeles în Europa (Uniunea 
Europeană, EFTA/EEA şi ţările candidate);  
 să se mişte oriunde în Europa.  
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Europass este compus din cinci documente:  
 două documente (Curriculum Vitae Europass (CV)52 şi Paşaportul Lingvistic 
Europass) pe care le puteţi completa singuri; şi  
 alte trei documente (Suplimentul Europass la Certificatul profesional, Suplimentul 
Europass la Diplomă şi Mobilitatea Europass) completate şi emise de organizaţii 
competente.  
Europass este sprijinit de o reţea de Centre Naţionale Europass.  Europass a fost 
stabilit prin Decizia Nr. 2241/2004/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 
decembrie 2004, referitoare la transparenţa cadrului unic pentru calificări şi 
competenţe profesionale. Mai multe pe 
 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=ro_
RO 
 
 Totuşi, piaţa muncii fiind globală câteva noţiuni generale trebuie 
menţionate53: Mulţi au impresia că trimiterea unui curriculum vitae firmei despre care 
au auzit că face angajări este de ajuns, ceea ce este greşit. Un CV este însoţit de 
scrisoarea de intenţie şi de referinţe 
 

6.1.1. SCRISOAREA DE INTENŢIE 
 

Abordarea problemei solicitării unui loc de muncă include obligatoriu ataşarea unei 
scrisori de intenţie. Scrisoarea de intenţie acompaniază curriculum vitae în momentul 
în care îl trimiteţi unui posibil angajator. Ea are rolul de a vă prezenta ca pe un 
candidat capabil. 
Elementele pe care trebuie să le conţină scrisoarea de intenţie sunt: 
- Solicitarea efectivă a postului pe care îl doriţi. 
- Explicaţi în cuvinte puţine şi ferme de ce doriţi postul respectiv, care ar fi principalele 
calităţi pe care le aveţi şi pentru care meritaţi postul, ce doriţi să realizaţi în cadrul 
firmei. 
- Menţionaţi ce anume din activitatea, prestigiul firmei, v a determinat să solicitaţi 
acest post. 
- Manifestaţi-vă încrederea că angajarea dumneavoastră va fi de bun augur pentru 
ambele părţi. 

Scrisoarea de intenţie conţine motivaţia, calificările şi exprimă disponibilităţile 
dumneavoastră faţă de firma la care intenţionaţi să vă angajaţi, într-un format concis 
şi atractiv. Este prima dumneavoastră şansă de a face o impresie bună, iar o scrisoare 
concepută exclusiv pentru firma respectivă arată interesul deosebit pe care îl acordaţi 
acesteia. 

Scrisoarea de intenţie trebuie să-l facă pe cititor să se gândească un minut în 
plus să vă aleagă pe dumneavoastră şi nu pe oricare alt candidat. 
Scrisorile de intenţie sunt de două tipuri: 

                                                 
52

 V. anexa pentru model 
53 Preluat după Nicula Virgil - Comunicare si negociere in afaceri, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2002 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+Language+Passport.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+Language+Passport.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+Language+Passport.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassMobility.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Information+and++Support/National+Europass+Centres.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/MiscDocs/EuropassDecision.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=ro_RO
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=ro_RO
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1. “Cover letters” sunt acele scrisori care se trimit pentru o poziţie precisă, în urma 
unui anunţ al organizaţiei angajatoare. Numai 20% dintre posturile valabile la un 
moment dat sunt anunţate (este ceea ce se numeşte “piaţa de munca vizibilă”). Vor 
exista, deci, foarte mulţi competitori în încercarea de obţinere a posturilor anunţate. 
In fapt, 90% dintre persoanele care caută un loc de muncă se orientează numai către 
acest sector de 20%, al posturilor anunţate. Nu limitaţi aria de trimitere a scrisorilor 
numai către posturile anunţate. Postul pe care îl doriţi este posibil să nu fie anunţat în 
presă sau în alte surse. 
2. “Broadcast letters” sunt scrisorile care se trimit către locuri de muncă neanunţate. 
Ele informează managerii asupra potenţialului dumneavoastră, cu scopul unei 
eventuale abordări ulterioare. 

Posturile care nu sunt anunţate le puteţi localiza prin consultarea cataloagelor, 
ziarelor, periodicelor, organizaţiilor profesionale şi a Internet-ului. Căutaţi oportunităţi 
în mediul de afaceri, în industrie, servicii sociale, educaţie, guvern etc. Mulţi oameni 
doresc să vă ajute dacă pot, aşa că trebuie doar să cereţi asistenţa lor. Întrebaţi care 
este numele şi adresa angajatorului. 

Mergeţi personal să vedeţi potenţialele locuri de muncă (direct sau prin 
telefon pentru stabilirea unui interviu). Dacă aceste metode nu vă sunt accesibile 
puteţi trimite o scurtă scrisoare prin care solicitaţi o scurtă întâlnire. 

Cele două tipuri de scrisori au similarităţi şi trebuie să includă următoarele 
elemente: accentul va cădea pe punctele forte cerute de post astfel încât angajatorul 
să facă o conexiune uşoară cu cerinţele organizaţiei sale. Punctele forte vor fi 
elaborate pornind de la calificările prezente. Exemplele ce conţin numere, cifre conduc 
la creşterea încrederii în acurateţea scrisorii. Prin scrisoare vă veţi diferenţia net faţă 
de ceilalţi competitori. Motivaţi-l pe angajator, faceţi-l să-şi dorească să vă întâlnească. 

Linia generală trebuie să fie pozitivă, să păstreze caracteristici de 
confidenţialitate, dar nu trebuie să treceţi limita spre egoism. 

Scrisoarea tip "cover" este adresată şi trimisă unei persoane sau unui 
departament specificate într-un anunţ. Dacă nu este specificat nici un nume, încercaţi 
să-l obţineţi din alte surse, pentru a personaliza trimiterea. In primul paragraf trebuie 
trecut titlul postului din anunţ. Trebuie menţionate beneficiile pe care le puteţi aduce 
şi care este interesul dumneavoastră faţă de organizaţie şi postul solicitat. După ce 
consideraţi că angajatorul a primit scrisoarea, telefonaţi pentru a restârni interesul 
asupra dumneavoastră şi pentru a stabili data unui interviu. 

Scrisoarea tip "broadcast" este adresată şi trimisă şefului de departament 
unde doriţi să lucraţi. Dacă organizaţia este mică, trimiteţi scrisoarea direct 
preşedintelui sau directorului executiv. In primul paragraf, pe baza cercetărilor făcute, 
menţionaţi exact poziţia de care sunteţi interesat, ceea ce puteţi oferi, ceea ce ei au 
nevoie şi de ce ar apela la dumneavoastră. Menţionaţi şi numele persoanelor (cu 
permisiunea lor) de la care aţi obţinut informaţiile. 

Scrisorile trebuie să aibă la bază activităţile pe care le puteţi presta pentru 
angajator. Pentru acest tip de scrisoare se admite maximum o pagină.  
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6.1.2. Scrisorile de mulţumire 
 
Trimiteţi scrisori de mulţumire oricărei persoane care v-a ajutat. Mulţumiţi 

fiecărei persoane cu care aţi susţinut un interviu, menţionând câteva aspecte din care 
aţi avut de învăţat. 

Promptitudinea scrisorilor este un element esenţial. Menţionaţi în scris 
aprecierile dumneavoastră pentru informaţiile pe care le-aţi primit. Mulţumiţi 
persoanelor care v-au dat referinţe. 
Scrisoarea de mulţumire post-interviu 

Folosiţi această scrisoare, cea mai neglijată dintre toate tipurile de scrisori, 
pentru a informa un posibil angajator cu privire la interesul dumneavoastră pentru 
postul oferit. Rezumaţi-vă punctele dumneavoastră puternice şi exprimaţi-vă dorinţa 
de a fi inclus în următorul set de interviuri. Promptitudinea (max. 24 ore) cu care 
trimiteţi scrisoarea după interviu este foarte importantă. Puteţi menţiona şi alte 
informaţii pe care aţi uitat să le transmiteţi la interviu. Reamintiţi-i intervievatorului 
calificările dumneavoastră pentru poziţia pe care o doriţi şi beneficiile pe care le va 
obţine compania dacă vă angajează. 
Scrisoarea ca urmare a respingerii candidaturii 

După ce primiţi un "ne pare rău, dar...", scrieţi încă o scrisoare. Veţi demonstra 
astfel atitudinea pozitivă faţă de organizaţia care v-a respins. Sugeraţi că sunteţi 
interesat de un post similar celui pentru care aţi fost intervievat sau de un posibil alt 
post care se eliberează în cadrul companiei. Se mai pot scrie scrisori pentru scoaterea 
CV-ului dumneavoastră din baza de date a candidaţilor, pentru refuzarea unei oferte 
de muncă, de acceptare a unui loc de muncă etc. In principiu, orice aspect nou apărut 
poate fi un bun motiv pentru o scrisoare. 
 

6.1.3. CURRICULUM VITAE 
 

Un curriculum vitae este o schiţă biografică întocmită de un candidat care solicită un 
post sau o poziţie. În general informaţia conţinută de un CV trebuie atent selectată, 
ordonată şi inclusă în secţiuni bine cântărite şi anunţate de titluri şi subtitluri adecvate. 
Se pot distinge următoarele tipuri de Curriculum Vitae: 
a. Cronologic - este organizat în ordinea datelor angajărilor anterioare, începând cu 
cele mai recente. Angajatorii preferă acest stil de CV şi îl consideră cel mai relevant şi 
uşor de parcurs. 
Utilitate: Cei care îşi caută un nou loc de muncă, având o experienţă solidă şi un istoric 
al angajărilor anterioare relevant, pot folosi acest stil cu eficienţă maximă. Cei care vor 
să-şi schimbe domeniul de activitate sau cei cu puţină experienţă vor întimpina 
dificultăţi în a-l întocmi. 
b. Propriu-zis - este prezentarea detaliată a studiilor, publicaţiilor, proiectelor, 
premiilor şi a locurilor de muncă anterioare. 
Utilitate: Va fi folosit de cei cu activitate ştiinţifică, academică, fiind necesar la 
solicitarea unor posturi în învăţământ sau cercetare. 
c. Funcţional - este rearanjată cronologia angajărilor, 
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acestea fiind grupate în secţiuni pentru a sublinia abilităţile şi realizările personale. 
Unora dintre angajatori le displace acest gen de CV, mai ales dacă nu pot corela cu 
uşurinţă abilităţile cu poziţiile ocupate, nivelele de responsabilitate cu datele privind 
experienţa. Trebuie să evitaţi pe cât posibil acest fapt şi prin menţionarea firmei 
pentru care aţi lucrat, în fiecare secţiune care descrie o realizare personală. 
Utilitate: Acest tip de CV vă dă posibilitatea să subliniaţi şi să corelaţi între ele 
abilităţile şi realizările la care acestea au condus, lucruri care nu pot fi atât de evidente 
într-un CV cronologic. Dacă una din descrierile de mai jos se potriveşte situaţiei 
dumneavoastră, puteţi lua în considerare întocmirea unui CV funcţional: 
- Aveţi o experienţă "mixtă", nu aveţi o continuitate clară între poziţiile deţinute. 
- Sunteţi proaspăt absolvent. Trebuie să arătaţi cum abilităţile şi cunoştinţele folosite 
în trecut (chiar în realizarea proiectelor la cursuri) vă pot ajuta la locul de muncă dorit. 
- Funcţiile deţinute (ex: Asistent Administrativ sau Coordonator Marketing) nu reflectă 
clar nivelul de pregătire pe care îl aveţi. 
- Faceţi o schimbare de carieră - schimbaţi domeniul (ex: plecaţi dintr-un spital la o 
companie farmaceutică) sau vă schimbaţi ocupaţia (ex: plecaţi din producţie la 
vânzări). 
d. Electronic - este un CV cronologic sau funcţional 
formatat grafic astfel încât să poată fi scanat sau trimis în formă electronică (dischete, 
e-mail). Firmele mari folosesc sisteme automate de stocare a informaţiilor. Căutarea 
unui candidat la un moment dat se face prin cuvinte cheie. De asemenea, aceste CV-
uri pot fi adunate în baze de date în care firmele interesate vin să caute potenţiali 
candidaţi. 
Utilitate: Băncile de CV-uri devin tot mai utilizate de multe firme. Oricum, este bine să 
fiţi pregătiţi pentru această eventualitate care va deveni practică curentă în foarte 
scurt timp. 
 

7. Comunicarea paraverbală: 
 

Este forma de comunicare care foloseşte alte mijloace de transmitere a 
masajelor decât cuvântul. Rolul ei este adesea neglijat deşi studiile arată că numai 7% 
din mesajul unei comunicări se reţine prin cuvinte, 3(% prin paralimbaj (în principal 
intonaţia şi inflexiunile vocii) şi 55 % prin limbajul non verbal. Limbajul nonverbal este 
cel mai apropiat de emitent şi de aceea, prin experienţă şi intuiţie receptorul îi acordă 
mai mare atenţie. Facem însă observaţia privind cantitatea: verbul se adresează unui  
singur simţ şi-i solicită receptorului un intens proces conştient de decodare, analiză, 
recodare. Limbajul paraverbal se adresează celorlalte simţuri şi mai ales sistemului 
vegetativ sau „rutinelor” deja stabilite la nivel de cortex, astfel încât efortul solicitat 
receptorului este mai mic iar cantitatea de informaţii este prelucrată mai rapid şi 
aparent fără efort.  

Mai trebuie să menţionăm şi mijloacele de comunicare parapsihologice, cele 
din domeniul cuantificabil şi evidenţiat de ştiinţă, inclusiv transmiterea gândului. În 
acest domeniu ştiinţa este numai la început. Dar din cele mai vechi timpuri a fost 
observată şi încurajată concentrarea, acumularea forţelor şi energiilor spre realizarea 
scopului. Moralul – ca produs final al acestui proces – este esenţial pentru un luptător 
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care urcă în ring. Tehnici speciale de concentrare au fost şi sunt folosite diverse şcoli 
asiatice pentru pregătire luptătorului. Ori comunicarea în afaceri este o luptă: nimeni 
nu comunică ca să se afle în treabă, ci ca să câştige, şi nu oricât ci maximum de profit!    

 
Kinetica: este teoria care studiază ansamblul semnelor comportamentale emise în mod 
natural sau cultural. Gestica este amănunţit studiată şi clasificată.  

O grupă distinctă este formată de expresia feţei54: mimica55 (acea parte a feţei 
care comunică), zâmbetul, privirea (durata contactului, dilatarea pupilelor, evitarea 
contactului etc.). De regulă se citează patru funcţii importante ale comunicării vizuale: 
cererea de informaţie (privirea are rol major), semnalul dat partenerului că poate 
vorbi, orientarea naturii relaţiei (interes sau ostilitate) şi compensarea distanţei fizice. 
Subliniem că nu atât studiul gesticii este important cât stăpânirea propriei feţe şi 
reacţia deliberată în contrast cu gândirea.   

Mişcarea corpului: este un mijloc complex de comunicare conştientă sau 
involuntară. Gesturile sunt la fel de numeroase ca şi vorbele, poate mai numeroase. 
Orice mesaj verbal este însoţit de o multitudine de gesturi: ale mâinilor, capului, 
picioarelor care pot avea valori variate funcţie de cultura în care ne aflăm. Diferenţele 
culturale sunt esenţiale azi când comunicarea on line te pot pune în contact cu 
parteneri din medii culturale diferite. Postura corpului: comunică în primul rând 
statutul social al indivizilor şi dau informaţii despre atitudine, emoţii, grad de 
curtoazie, căldură sufletească. Corelate cu relaţia dintre ei, posturile pot fi: de 
includere / neincludere, de orientare corporală sau congruenţă / necongruenţă56. 
Modul de mişcare al corpului: poate da informaţii privind tipologia interlocutorului 

 
Proxemica: limbajul spaţiului trebuie interpretat simultan după: mărime, grad de 
intimitate, înălţime, apropiere – depărtare, înăuntru – în afară. Proxemica studiază 
aceste relaţii ca limbaj de comunicare. Ea defineşte „distanţa intimă”, „distanţa 
personală”, „distanţa socială” şi „distanţa publică” stabilind standarde funcţie de 
diferite culturi.  
Nu e lipsit de interes studierea limbajului culorilor, dependent şi el de culturi dar cu 
mare impact emotiv şi putere ridicată de convingere.  
Cel mai important însă rămâne limbajul timpului: precizia timpului (fiind preţios, 
întârzierea, „evitarea abordării problemei” pot fi factori de rupere a legăturilor), lipsa 
timpului (poate arăta lipsa de importanţă sau de interes) şi timpul ca simbol (ritmul, 
organizarea şi cadenţa muncii). Cel care îşi structurează bine timpul prezintă deja o 
diferenţa de statut.  
 
 
 

                                                 
54 Vezi şi http://www.youtube.com/watch?v=V25qu1xpJOc&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=PQwGrQ3S980&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=P4kyEyqPbYc&feature=related 
55 pentru exersarea mimicii fetei vezi http://video.google.com/videoplay?docid=9051512543708981409#  
56 Trans V; Stănciugelu I – Teoria comunicării, Ed. comunicare.ro, Bucureşti, 2003 pag 90- 97 
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7.1. LIMBAJUL TRUPULUI 
 
 I. Consideraţii generale 

Unul dintre aspectele comunicării non-verbale cele mai intens studiate, 
documentate, în ultimii ani, este reprezentat, fără îndoială, de către ceea ce oamenii 
de ştiinţă au denumit „limbajul trupului”. Aspect aproape ignorat în perioada 
premergătoare ultimilor 30 de ani, acest „limbaj” deţine o serie întreagă de informaţii 
despre felul în care partenerii noştri de discuţie comunică cu noi.  
 Lucruri pe care nici nu le bănuiam într-o posibilă discuţie cu un amic, cu cineva 
apropiat, cu un partener de afaceri, se dovedesc uşor a fi descifrabile în condiţiile în 
care vom cunoaşte bine aspectele legate de limbajul trupului.  

Acum câtăva vreme, era aproape de neconceput de pildă că cineva nu ne 
ascultă atunci când vorbim cu el / ea, semnul fiind, de pildă, mâinile încrucişate, 
element al refuzului comunicării. În acest subcapitol, vom încerca să pătrundem în 
aspectele practice, pragmatice ale acestui concept, din ce în ce mai complex şi care 
dobândeşte valenţe noi în evoluţia sa.  

Importanţa termenului este din ce în ce mai ridicată odată cu dezvoltarea şi 
sporirea ponderii sectorului terţiar (sectorul serviciilor), un sector caracterizat 
eminamente prin interacţiune directă cu clienţii. Să ne gândim la bănci, la felul în care 
suntem trataţi în corporaţiile multinaţionale (companii de telefonie mobilă, etc.) 
inclusiv la instituţiile publice (impozite / taxe – deşi la majoritatea aceste aspecte sunt 
încă deziderate), iar apoi vom putea înţelege importanţa limbajului trupului pentru 
oameni în general, şi pentru oamenii de afaceri în special. Extrapolând, pentru aceştia 
din urmă se pot stabili strategii, ei îşi pot da seama de seriozitatea / lipsa de seriozitate 
a adversarului, inclusiv buna credinţă a acestuia (un partener de afaceri care îşi freacă 
mâinile prea des, care se „joaca mult prea des cu un anume obiect – pix, de exemplu”, 
care se scarpină deseori după ceafă, are clar ceva de ascuns), ş.a.m.d.  

Ca să realizăm importanţa acestui limbaj, îl cităm pe prof. John Borg57, care 
afirma în lucrarea sa că cca 93 % (da, 93 %!) din comunicare constă în limbajul trupului 
(comunicare paravervală şi nonverbală) şi doar 7 % din comunicare este atribuită 
cuvintelor însele. Alţi specialişti atribuie însă acestui tip de comunicare un procent de 
60 – 70 %58.  

Totuşi, indiferent de procent, acesta este mult peste 50 %, aşadar studiul şi 
stăpânirea noţiunilor de „body language” este esenţială pentru viitorii oameni de 
succes, nu doar în afaceri, ci şi în viaţă.  

Menţionăm de asemenea că, limbajul acesta nu este ceva cu care te naşti sau 
nu, ci este ceva care, în mare măsură, se poate şi educa, aşadar problematica 
respectivă ar trebui să suscite interesul atât al studenţilor, dar şi al oamenilor de 
afaceri, curioşilor, specialiştilor în domeniu. Vom face, pe parcursul dezbaterii acestor 
aspecte, trimiteri la anumite lucrări, care ar putea ajuta la însuşirea noţiunilor şi 
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 Engleberg,Isa N. Working in Groups: Communication Principles and Strategies. My 
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aspectelor legate de aceste probleme.  Argumentele sunt avantajele potenţiale în 
cadrul perspicacităţii, intuiţiei, pentru a numi doar câteva elemente, unde pot fi 
dobândite atuuri deosebit de importante în mediul de afaceri cotidian. Să ne gândim 
de câte ori cineva este sau nu „perspicace”, în cuvintele noastre. Se observă însă că, 
atunci când facem astfel de afirmaţii, ne referim de fapt la capacitatea cuiva de a 
interpreta sau nu semnele legate de „interpretarea corectă a elementelor de 
comunicare non-verbală, aşadar, limbajul trupului59” 
 
 II. Elemente componente ale limbajului trupului 

Se constată că acest limbaj, acest cod, este definit de o serie de elemente 
componente, precum poziţia corpului, gestică, dar şi mişcările ochilor.  

Ceea ce este cu adevărat interesant este faptul că oamenii, în marea 
majoritate a cazurilor, emit şi recepţionează (impicit interpretează) aceste mesaje în 
subconştient. Având în vedere faptul că, deseori, subconştientul nu poate fi controlat, 
nu poate fi decât, eventual, influenţat, este cu atât mai important să cunoaştem 
aspectele legate de un element capital al oricărui demers comunicativ.  

 
 

Figura 1 – Elementele componente ale limbajului trupului 
 
 II.1 Poziţia corpului 

Experţii în limbajul trupului sunt deosebit de căutaţi, iar marile corporaţii îi 
utilizează, pe lângă participarea la negocieri importante, şi în alte procese, inclusiv cele 
de recrutare şi selecţie a personalului. Amintim, în acest sens, o tehnică des folosită la 
interviurile de angajare şi selecţie a personalului, denumită „tehnica oglinzii”, care 
presupune imitarea, de către intervievator, a comportamentului (non-verbal) al celui 
intervievat. Acest lucru este realizat pentru ca cel care se află în faţa comisiei să fie mai 
relaxat, aşadar să crească prestaţia sa în cadrul interviului.  

Poziţia corpului este importantă deoarece poate denota fie agresivitate, fie 
dominanţă, tendinţă de superioritate, sau, din contră, bunăvoinţă şi deschidere spre 
dialog. Un individ care discută cu corpul aplecat spre dinainte de pildă, reprezintă un 
om cu tendinţă relativ agresivă, care v-a încerca să îşi subjuge adversarul prin 
argumente mai mult sau mai puţin corecte / logice. Agresivitatea poate fi extinsă de 
tonul vocii precum şi de mişcarea mâinilor (gesticularea excesivă este semn de 
nesiguranţă, dar şi de agresivitate). O poziţie aplecată spre spate a corpului, în mod 
antitetic, reprezintă fie un individ ignorant, care este foarte puţin interesat de ceea ce 
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avem să îi spunem, fie un individ slab. Elementele suplimentare para-verbale şi non-
verbale indică starea de indiferenţă / pasivitate a partenerului de discuţii.  

O descriere extinsă a tuturor gesturilor aparţine lui Allan Pease, în cartea sa, 
„Limbajul Trupului – cum pot fi citite gândurile altora din gesturile lor”, carte pe care o 
recomandăm cu căldură, fiind un adevărat ghid în acest sens.  

Iată câteva interpretări ale specialiştilor privind postura (poziţia corpului). De 
fapt, să remarcăm şi jocul de cuvinte între postura / impostură / impostor, cuvinte 
preluate din descrierea limbajului trupului, dar cu sensuri mult mai vaste, prin 
expansiune.  

 Aşadar, un spate drept coroborat cu capul sus, dar şi poziţia trasă în spate a 
umerilor va sugera interlocutorului încredere în sine, hotărâre şi determinare.   

Figura 2 – Elementele componente ale unei atitudini determinante 

 
În acelaşi fel, o poziţie a corpului aplecată în faţă, dar cu masură, poate crea 

beneficii la un interviu pentru un post, sau la un curs sau chiar la o şedinţă, deoarece 
sugerează interlocutorului că receptorul mesajului / mesajelor este interesat de ceea 
ce are acesta de spus.  

Similar, poziţia corpului lăsată pe spate, sprijinită de spătarul scaunului poate 
să sugereze, antitetic cu cele menţionate anterior, fie dezinteres, fie o atitudine 
refractară faţă de ceea ce are de spus interlocutorul. Această atitudine poate genera 
răspunsuri ostile din partea celui care o percepe.  

În fine, o poziţie a corpului cu bazinul puţin împins inainte şi cu mainile în 
buzunar, deseori cu degetele mari în exteriorul pantalonilor va însemna încredere în 
sine, aspect apreciat de către majoritatea managerilor.  

De asemenea, poziţia ridicată cu mâinile aşezate pe masa şi cu corpul aplecat 
înainte va însemna o atitudine de autoritate absolută, precum şi dorinţa de a se 
impune. Tot superioritate, dar condescendentă, este reprezentată şi de către o poziţie 
lăsată pe spate cu mâinile împreunate la ceafă. Şi acest semn este perceput ca 
element negativ în procesul de comunicare.   
 

II.2 Gestica 
Un alt aspect important al conceptului este dat de elementele denumite 

„expresii fizice”. Aceste expresii subsumează de fapt gesturi precum „salutul cu mâna” 
şi / sau atingeri, toate acestea fiind elemente ale comunicării non-verbale.  

Studiile efectuate pe diverse eşantioane reprezentative de indivizi, arată că 
procentul ridicat alocat comunicării non-verbale şi paraverbale, cu precădere „limbajul 

HOTĂRÂRE, DETERMINARE 

SPATELE DREPT CAPUL RIDICAT UMERII TRAŞI ÎN SPATE 
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trupului”, este datorat concepţiei generale a indivizilor conform căreia mişcările 
corpului, poziţionarea, tonul vocii, ajută şi simplifică efortul „mintal” în înţelegerea 
unui mesaj ce încearcă să fie transmis.  

Aşa cum şcolile de comunicare (semiotică, şcoala proces, Palo Alto, etc.) arată, 
există distorsiuni în transmiterea mesajelor de la un individ la altul. Acestea pot afecta 
în unele cazuri semnificativ, demersul de comunicare. Tocmai de aceea, oamenii, 
inclusiv cei de afaceri, apelează la „body language” în încercarea de a se asigura că 
mesajul lor este bine recepţionat de persoana / persoanele cărora le-a fost destinat.   

Totodată, iar acest aspect este esenţial repertoriului unui om de afaceri, 
limbajul trupului spune foarte multe despre persoana care îl foloseşte. Continuând 
această idee, am putea spune că poziţia corpului poate, aşa cum am afirmat, denota 
plictiseală, interes, în aceeaşi măsură în care, de pildă, o atingere poate însemna fie 
încurajare, fie atenţionarea unui individ60. Toate aceste gesturi trebuiesc citite, 
interpretate rapid, pentru a pregăti un răspuns pe măsură, mai ales în cadrul unei 
întruniri de afaceri. Să ne imaginăm doar o intâlnire de afaceri care are ca scop 
semnarea unui contract important, aşadar sume de bani considerabile.  

Comportamentul părţilor denotă multe aspecte, care pot fi percepute ca 
nervozitate – mai ales în cazul în care ceva este ascuns, bucurie – pentru posibilitatea 
de colaborare (de remarcat diferenţa comportamentală în cazuri de semnare a unor 
alianţe strategice – moment de bucurie, şi decizii de vindere a unor activităţi ale 
firmei, devenite neprofitabile).   
 Probabil că unul dintre elementele cele mai importante ale limbajului trupului, 
extrem de des întâlnit în lumea de afaceri, este dat de semnalul conform căruia o 
persoană îşi încrucişează mâinile la piept. Acest semnal este extrem de puternic atât 
în sensuri, cât şi din perspectiva influenţării procesului de comunicare. Primul şi cel 
mai puternic sens al acestui gest este acela de „barieră” în calea comunicării. Există şi 
situaţii în care această barieră este inconştient ridicată. Desigur, şi contextul în care 
gestul este făcut este important, deoarece, câteodată, ar putea însemna faptul că o 
persoană se apără de frig. În anumite situaţii, când discuţia este amicală, interlocutorii 
se cunosc, semnificaţia acestei acţiuni este o gândire profundă asupra aspectelor care 
se discută, dar totodată şi concentrare asupra unei probleme. Mai ales daca persoana 
respectivă este aplecată în spate faţă de interlocutor. Însă, în cazul în care persoana 
respectivă prezintă şi o expresie facială „inexpresivă”, sensul este clar de ostilitate, fie 
ea ascunsă sau nu.   
 
 II.2.1 Elemente ale limbajului trupului agresiv61 

Cel mai uşor comportament de depistat în cadrul comunicării în general, şi a 
comunicării de afaceri în special, este cel agresiv. Acesta este relevat de prezenţa 
anumitor semne sau expresii faciale, declaraţii verbale, manifestarea de “falsă 
simpatie”, precum şi o întreagă pleiadă de astfel de elemente.   
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 Expresiile faciale sunt probabil cel mai uşor de detectat, acestea fiind vizibile 
prin încruntări, interjecţii, grimase de supărare sau chiar furie. Şi ochii joacă un rol 
important în acest sens, încruntarea privirii, micşorarea ochiilor, fixarea 
interlocutorului pentru perioade îndelungate, toate acestea sunt semne evidente de 
agresivitate. Menţionăm că sunt folosiţi 13 muşchi faciali pentru a schiţa un zâmbet, şi 
de 69 de muschi ai feţei pentru a face o grimasă. Asta ca să nu mai vorbim despre 
înroşirea feţei. Expresiile faciale agresive sau “de punere în gardă” a interlocutorului 
sunt des întâlnite în lumea de afaceri. Să ne gândim doar la negocierile dintre oamenii 
de afaceri, deseori tensionate, să ne gândim la negocierile dintre sindicate, patronate, 
guvern, mai tot timpul tensionate şi dificile.     
 Aceste expresii pot fi însă secondate de alte elemente (de fapt, de regulă şi 
sunt), fie semnale de atac, precum încleştarea pumnilor (să ne gândim la parlamentarii 
care îşi impart pumni prin statele vecine sau care îşi toarnă paharele în cap unii altora). 
Totodată, expunerea sau adresarea de provocări, verbale sau prin orice alte mijloace , 
întoarcerea cu spatele în timpul discuţiei, gesture din mâini pentru desconsiderarea fie 
a interlocutorului, fie a celor spuse de acesta.  

Un alt element secundar poate fi oferit şi de “invadarea spaţiului personal”. Cu 
excepţia câtorva persoane apropiate, nu permitem multor oameni să intre în acest 
spaţiu, denumit şi zonă de comfort. Majoritatea dintre noi suntem foarte sensibili la 
acest spaţiu (după anumite lucrări, cca 2 metri pătraţi), iar atunci când ne este încălcat 
(trespassing), retaliem de regulă destul de violent, fie verbal, fie prin gestică. Legat de 
încălcări “fără invitaţie”, amintim şi “falsa prietenie”, altfel spus auto-invitarea, fără a fi 
chemat, de fapt, de către nimeni. Acest tip de comportament poate genera două 
acţiuni din partea interlocutorului, fie respingerea politicoasă sau nu a “intrusului”, fie 
acceptarea dominanţei intrusului. Coroborat cu cele menţionate anterior, amintim şi 
atingerea fizică, tot ca o formă de invaziune, de agresivitate. Prinderea mâinii, a 
umărului, ca să nu mai vorbim de gesture precum prinsul de gulerul cămăşii. Această 
tehnică, de invadare a spaţiului personal, este deseori utilizată de oamenii de afaceri, 
fie în negociere, fie faţă de proprii angajaţi. O altă aplicabilitate ridicată a acestui 
concept este în domeniul vânzărilor, unde “salesmen” sunt educaţi să fie cât mai 
agresivi (în sensul non-violent) cu potenţialii clienţi, pentru a încerca să-i domine pe 
aceştia.   
 Alte gesturi care pot simboliza agresiunea, sunt reprezentate de aşa-numitele 
“atacuri de paradă”, fie fluturarea degetelor, fie agitarea pumnilor sau alte asemenea. 
Nu trebuie uitat limbajul, care este prima modalitate de exprimare a violenţei sau 
agresivităţii.  Gesturile urmează, de regulă, unor cuvinte ofensatoare sau jignitoare. 
Apoi, după gesturi, ar putea exista şi mişcări bruşte efectuate de către interlocutori, 
care sunt menite de regulă pentru a verifica “vigilenţa adversarilor”. Comunicarea 
în general, comunicarea de afaceri în special este îngreunată puternic de 
comportamentul agresiv al unuia sau alteia dintre părţi. Fie că este vorba despre 
comunicarea interpersonală (două persoane), fie comunicarea de grup, acest tip de 
comportament dăunează, în ultimă instanţă ambelor părţi, poate distruge dialogul, 
poate „fura” din beneficiile unei negocieri, ale semnării unui contract între două firme, 
de pildă. Dintre toate tipurile de comportament, cel agresiv este cel mai antitetic cu 
procesul de comunicare de afaceri, putând crea daune în relaţiile dintre diverşi agenţi 
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economici. Şi totuşi, deşi nu este indicat, există mulţi manageri care consideră că, prin 
intimidare, fie a propriilor angajaţi, fie a diverselor elemente din mediul proximal al 
firmei, reuşesc să obţin ceea ce doresc. Nimic mai departe de adevăr.  

 
II.2.2 Elemente care arată interesul în limbajul trupului   
Opus comportamentului agresiv, este cel cooperant, marcat de elemente de 

limbaj ale trupului care denotă interesul unei persoane pentru o anumită idee, 
discuţie, problemă. Acest lucru este observabil printr-o serie de semnale pe care, de 
regulă, receptorul mesajelor, le emite. Semnalele care denotă interesul sunt de regulă, 
considerate oarecum măgulitoare pentru cel ce emite mesajele, astfel acesta este 
încurajat să continue cu expunerea ideilor. Acest tip de comportament este important 
în cadrul comunicării de afaceri, dacă ne gândim la faptul că toate marile corporaţii, 
dar şi întreprinderile din categoria IMM organizează deseori astfel de şedinţe, fie 
pentru prezentarea de rezultate financiare (targeturi), politici de diverse feluri, noi 
orientări strategice ş.a.m.d.   
 Din punctul de vedere al comunicării, semnalele pot fi constituite de elemente 
precum ascultarea. Acest aspect este esenţial pentru orice demers comunicativ, să nu 
uităm că cineva care doreşte să vorbească trebuie în primul rând să ştie să asculte. Un 
proverb elocvent în acest sens este acela conform căruia “un ascultător bun nu este 
cineva care tace deseori. Un ascultător bun este o persoană vorbăreaţă care are o 
durere de gât.” De asemenea, este importantă constatarea unui om de ştiinţă care 
spunea, “am avut nevoie de 3 ani ca să învăţ să vorbesc şi de 40 de ani ca să învăţ să 
tac”. A asculta pe cineva, mai ales în domeniul afacerilor, crează beneficii sinergice, 
deoarece, cel mai probabil, la rândul dumneavoastră, veţi fi ascultat de acea persoană 
atunci când veţi vorbi. “Tăcerea e de aur”, este un dicton care nu se referă doar la a 
tăcea din perpectiva informaţiilor deţinute, dar şi în sensul de “a tăcea” atunci când 
altcineva vorbeşte. Respectul este un element la care oamenii de afaceri ţin mult şi 
acesta poate cântări greu în lumea afacerilor.    
 Un alt tip de semnal pentru manifestarea interesului este ignorarea 
elementelor perturbatoare, aşa numitele “distractions”. Vorbitorul, interlocutorul 
dumneavoastră va observa captivarea faţă de subiectul prezentat şi va acorda, la 
rândul său, o doză ridicată de respect pentru dvs. Acest element poate fi coroborat cu 
un altul pentru manifestarea interesului, şi anume nemişcarea.  În momentul în care 
suntem în general nemişcaţi, este o dovadă în plus pentru cel care emite mesaje, 
discuţii, că suntem interesaţi de punctele de vedere pe care le expune.  

Cărţile de specialitate menţionează de asemenea o mulţime de alte semne 
care pot marca momentul de “captatio benevolentie”, de fascinare a publicului, a 
auditoriului. Printre acestea se numără privirea, element esenţial, o oarecare 
încruntare a sprâncenelor, chiar intervenţia în cadrul unor speech-uri interactive (să ne 
gândim la întrunirile AGA, la cursuri de training pentru personal, ş.a.m.d). totodată, s-
ar putea ca ascultătorul să indice interesul prin capul aplecat uşor înspre înainte, 
răbdarea manifestată, chiar anumite încuviinţări din cap sau, aşa cum spuneam, 
solicitarea de informaţii din ce în ce mai multe, dar, totodată şi anumite murmurări de 
încuviinţare, interjecţii care au ca scop relevarea manifestării interesului.     
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Cercetătorii americani au introdus un concept novator în materie de ascultare 
şi interes, şi anume acela de “open body listening”. De ce “open body”62? Se consideră 
că atunci când o persoană nu adoptă o atitudine defensivă (closed63) şi este deschisă 
spre comunicare, automat şi semnele de limbaj al trupului sunt, la rândul lor deschise.   
 

II.2.3 Elemente de decepţie ale limbajului trupului 
Sun Tzu, autorul celebrei „Arte a razboiului”, afirma că decepţia este cheia 

succesului în orice război. Parafrazând, şi în afaceri, cheia succesului constă în a şti să 
„te arăţi puternic atunci când eşti slab şi slab atunci când eşti puternic”. Din fericire, 
există o întreagă paletă de semne care denotă fără echivoc faptul că fie un partener de 
afaceri, fie un client, fie un furnizor, fie orice altă persoană, poate încerca să vă „tragă 
pe sfoară”.   

Din punctul de vedere al trupului, acesta adoptă, atunci când doreşte să 
ascundă ceva, un limbaj evident în acest sens.  

Un prim semn este dat de anxietate, aşadar o astfel de persoană are un 
comportament febril, iar acest comportament nu poate fi ascuns decât dacă persoana 
respectivă se pricepe la actorie. Ca semne corporale amintim transpiraţiile, mişcările 
bruşte, contracţii mici, involuntare ale muşchilor. Mişcarea febrilă, rapidă a ochilor, a 
buzelor, bâlbâielile, schimbările în ritmul, tonul vocii sunt toate semne care indică 
faptul că persoana are ceva de ascuns. Semnele de anxietate sunt variate de la 
persoană la persoană, cum ar fi muşcatul buzelor (interior sau exterior), mângâierea 
capului, mâinile în buzunare. Aici intervine şi educaţia, ca factor de dezvoltare al 
personalităţii individului, aşadar aceste semne / reflexe apar încă de la primele etape 
de dezvoltare ale individului.  

De fapt, chiar şi atunci când un individ încearcă să se controleze prea mult, 
faptul că încearcă să ascundă ceva iese la iveală. De pildă, momente în care deşi gura 
zâmbeşte, nimic altceva nu dă impresia că persoana este relaxată, fie perioade de 
oscilaţie puternice între comportamente de tip open body şi comportamente de tip 
defensiv. Argumentele unei persoane aflată sub semnul anxietăţii sunt de cele mai 
multe ori neconvingătoare, persoana pare distrasă, ezită în expunerea şi susţinerea 
ideilor. Mişcările dese ale corpului, „kilometrii” făcuţi în birou / sală / încăpere, toate 
denotă elemente ascunse ale acestor persoane.  

Prin prisma comunicării de afaceri, aceste aspecte trebuiesc cunoscute şi 
însuşite de persoanele care conduc, pentru a-şi cunoaşte cât mai bine angajaţii / 
subordonaţii.  Un angajat stresat de astfel de elemente, un furnizor sau partener de 
afaceri aflat sub spectrul acestui tip de comportament, care are ceva de ascuns, de 
regulă negativ, este imposibil de a nu fi reperat. Aşa cum spuneam anterior, semnele 
sunt de cele mai multe ori evidente iar  prinderea celui care încearcă astfel de tertipuri 
este doar o problemă de timp.  
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II.2.4 Elemente de evaluare ale limbajului trupului  
Comportamentul unei persoane atunci când gândeşte, când ia o decizie 

importantă, este de asemenea un obiect important de studiu în cadrul limbajului 
trupului.  
 Semnele care denotă că un individ se află intr-o astfel de stare sunt relevate 
de poziţia mâinilor (în faţa corpului, împreunate), sau cu podul palmelor lipit, de 
asemenea, cu degetele arătătoare lipite de buze. Alte asemenea semne ar putea fi 
date de lovirea uşoară a nasului sau, totodată de privirea deasupra ochelarilor (asta în 
cazul în care interlocutorul poartă ochelari). Orice evaluare presupune un anumit grad 
de concentrare, o anumită intensitate intelectuală, aşadar o privire intensă este de 
asemenea un element important. Bărbia sprijinită în mâini poate denota interes sporit 
pentru problema discutată.  

Momentele decisive, dinaintea luării unei decizii importante, sunt marcate 
puternic de comportament para şi / sau non-verbal.  Intensitatea acestor clipe este 
ridicată.  

 
II.2.5 Elemente de relaxare ale limbajului trupului  

 Deşi pare oarecum paradoxal, şi în afaceri mai există anumite momente, de 
relaxare. În astfel de momente, care apar chiar în momente de negocieri sau alte 
elemente asemănătoare. Lipsa tensiunii schimbă complet datele „problemei” pentru 
interlocutor. Se constată o fluiditate fără precedent a mişcărilor corpului, precum o 
stare boemă, fericită, a persoanei. Deseori, această stare este cunoscută ca lipsa 
grijilor.   
 Umerii nu sunt apăsaţi, ritmul respiraţiei este bine definit. Tonul vocii este mai 
scăzut decât în general, calmul pluteşte efectiv în aer. Membrele corpului sunt 
relaxate. Toate elementele corpului, mâini, picioare, cap, sunt într-o stare de relaxare, 
tensiunea este practic inexistentă. Nu există bruscare în mişcări, sau alte aspecte care 
să indice tensiunea.  
 În ceea ce priveşte gura, se poate vorbi de un zâmbet general, discret, 
neexistând mişcări bruşte.  
 
          III. Mişcările ochilor 
 Acestea denotă fie interes (clipire rara, ochii parcă citesc buzele şi sorb 
cuvintele), dar denotă totodată şi lipsă de interes sau dezacord. Ochii închişi în timpul 
conversaţiei exprimă dezacord puternic, la fel cum de pildă, se poate citi pe o privire 
încă din primele momente ale unei conversaţii, fie interesul fie dezinteresul.  
 Ochii sunt printre cei mai expresivi, reuşind să exprime şi teamă, spaima, 
încredere, să schiţeze zâmbetul înainte de regulă, ca gura să zâmbească.  

Aveţi aşadar grija la clipit, încercaţi să vizualizaţi doar ochii unei persoane 
pentru a putea pătrunde sensul celor declarate de persoana respectivă. Nu degeaba se 
spune că „ochii sunt oglinda sufletului”, iar în lumea afacerilor, deşi aparent nu există 
suflet...interpretarea corectă a mişcărilor ochilor este extrem de importantă.    
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 III. Concluzii  
Importanţa limbajului trupului este extrem de ridicată, cu precădere în lumea 

afacerilor. Din acest punct de vedere, menţionăm ca importantă, pentru orice 
manager sau viitor manager, cunoaşterea tuturor acestor semne. Valenţa este dublă: 
relaţia internă, dar şi cea externă dintre manager şi angajaţi, sau manageri şi parteneri, 
poate fi influenţată puternic de diversele elemente ale acestui tip de limbaj. De fapt, 
importanţa termenului este covârşitoare prin simpla expresie de „limbaj” al trupului.  
 Ca mod de comunicare, se observă că reprezintă cu mult mai mult decât 
cuvintele. Un gest, pozitiv sau negativ interpretat, valorează mai mult decât 1000 de 
cuvinte. Limbajul corpului este cea mai importantă formă a comunicării non-verbale, 
care utilizează gesturi stilizate, posturi, semne fiziologice diverse care stârnesc 
anumite reacţii din partea interlocutorilor noştri.  
 Menţionăm, încă odată, că acest limbaj se poate educa, de fapt există şcoli 
pentru aşa ceva, cursuri (de regulă incluse în cadrul cursurilor de comunicare).  

Deşi această prezentare nu este nici pe departe exhaustivă, aspectele 
esenţiale ar trebui să servească cu rol de stimulent în cercetarea amănunţită a acestor 
concepte. Allan Pease descria în lucrarea sa, amintită anterior, peste 180 de semne. 
Limbajul trupului are însă, după alţi specialişti, câteva mii de poziţii, de semnificaţii şi 
reprezintă un domeniu fascinant nu doar pentru manageri, ci şi pentru orice persoană 
interesată de dobândirea unui autocontrol mai bun asupra aspectelor de limbaj al 
corpului unde se consideră deficitară. 

Puşi faţă în faţă cu multitudinea de astfel de comportamente, gesturi, ne 
simţim parcă nevoiţi să punem sub „lupă” propriul comportament, propriile reacţii, 
propriile stări de spirit, gesturi. Reverberaţiile nu pot fi decât pozitive, servind la 
sporirea capacităţii de percepţie, de interpretare a acestor elemente.  Putem obţine 
prin urmare informaţii preţioase despre partenerii de discuţie, iar, dacă luăm în 
considerare ceea ce Albert Einstein spunea, şi anume că „informaţia înseamnă putere, 
iar un om informat este un om puternic”, rezultă că, la rândul nostru, vom deveni mai 
puternici. Mai ales că, majoritatea dintre noi, emitem şi recepţionăm astfel de mesaje, 
fără a fi conştienţi de importanţa lor, sau de emisia / recepţia acestora. Dar, având în 
vedere că aceste mesaje reprezintă aproximativ 70 % din întregul demers de 
comunicare, dacă nu le cunoaştem, cum am putea comunica corect? 
   

8. Tehnici de comunicare în relaţiile interpersonale:  
 

Relaţia dintre trăsăturile de personalitate şi actul comunicării se situează la 
intersecţia celor două orizonturi: psihologia persoanei şi ştiinţele comunicării. 
Psihologia persoanei prezintă sintetic structurile personalităţii şi nivelurile de 
manifestare (Eul, Sinele, Supraeul), dar şi principalele componente ce intervin în 
comunicare la nivelul personalităţii: afectivitatea, motivaţia, atitudinea, 
comportamentul. 

Dezvoltarea competenţelor de comunicare se realizează prin analizarea unui 
program de sugestii şi reguli practice prezent în fiecare din componentele actelor 
interpersonale: a conversa, a argumenta, a seduce, a sugestiona, a manipula, a tăcea, 
a asculta, a scrie. 
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A conversa: reguli ale conversaţiei în limbajul logic şi limbajul afectiv; stiluri de 
conversaţie, forme eficiente şi forme aberante, percepţia interpersonală, atribuirea. 
 
A argumenta: pragul construirii unei teorii a argumentaţiei, condiţiile şi metodele de 
eficientizare a argumentării şi o tipologie a sofismelor, descrierea unui model 
explicativ al procesului de persuasiune. 
 
A seduce: principiile atracţiei interpersonale, factorii care intervin în formarea primei 
impresii sau la apariţia atracţiei interpersonale, inclusiv în situaţii dificile. 
 
A sugestiona: relaţia dintre argumentare şi sugestie; tipurile de mesaje pe care se pot 
aplica elemente sugestive, condiţiile eficienţei sugestiei şi strategiile de a rezista 
intervenţiilor sugestive. 
 
A manipula: structura manipulării comportamentale prin comunicare, tipuri şi tehnici 
de manipulare interpersonală. 
 
A tăcea: ipostaze ale tăcerii, tipuri de oameni care tac şi oameni care nu ştiu să tacă; 
modalităţile de a păstra o taină. 
 
A asculta: tipurile ascultării, caracteristicile psihologice ale persoanelor care ştiu sau 
nu să asculte, ascultarea activă, ca abilitate. 
 
A scrie: planificarea mesajului, sugestii pentru dezvoltarea competenţei de comunicare 
scrisă, caracteristicile psihologice ale personalităţii în scris, accentuarea şi estomparea 
comunicării în scris. 
 

9. Tehnici şi legi de manipulare interpersonală 
 

În acţiunile fiecăruia apare dorinţa de a-i influenţa pe ceilalţi, utilizând 
instinctiv tehnici mai mult sau mai puţin corecte: de la copilul care plânge ca să obţină 
o jucărie, până la spălătorul de parbrize din intersecţie, care întâi stropeşte parbrizul şi 
apoi îl întreabă din ochi pe şofer dacă este de acord, toţi duc o luptă permanentă 
pentru a obţine ceva de la altcineva. 

Lumea contemporană este atât de complexă, încât, pentru a se descurca în 
sarcinile cotidiene, fiecare persoană şi-a dezvoltat încă din copilărie o serie de 
programe de comportament în baza cărora reacţionează automat la situaţiile întâlnite. 
De exemplu, dacă cineva vă face un cadou, sunteţi "programaţi" să vă simţiţi datori şi 
să căutaţi să vă revanşaţi cât mai curând. Cine cunoaşte aceste programe de 
comportament le poate utiliza în avantajul propriu, pentru a constrânge la un 
comportament determinat. Fiecare tehnică este cu atât mai eficientă cu cât o 
persoană îşi dă seama mai puţin ca ea este aplicată. 



73 

 

Marea majoritate a tehnicilor folosite de manipulatori au la bază una sau mai 
multe din legile următoare64: 

 
9.1 Legea contrastului 
Această lege spune că două lucruri diferite par şi mai diferite atunci când sunt puse 
alături sau, alt sens, un lucru poate căpăta dimensiuni diferite în funcţie de contextul în 
care este plasat. 
Cine o foloseşte poate profita din plin de dumneavoastră fără a avea nici un moment 
aerul că o face. 
 

Vorbind despre metodele de convingere trebuie amintită “Retorica” lui 
Aristotel, care ar merita să depăşească perimetrul universităţilor de filologie, pentru a 
fi introdusă în cursurile de vânzare şi management. El scria că persuasiunea cuprinde 3 
elemente: ETHOS (partea morală sau caracterul), LOGOS (partea raţională) şi PATHOS 
(partea emoţională sau pasiunea). Fiecare element este necesar, dar nu poate realiza 
persuasiunea de unul singur. 

 
- ETHOS. Etica este piatra unghiulară a persuasiunii. Dacă nu inspiraţi încredere şi 
integritate, nimeni nu va fi dispus să va creadă, indiferent cât de perfecţionate ar fi 
tehnicile dumneavoastră. Este posibil să exersaţi crearea unei aparenţe de sinceritate 
şi onestitate, dar nici o acţiune de persuasiune pe termen lung nu a fost construită pe 
fundamente nesincere. Etica semnifică şi pregătirea şi profesionalismul. 
 
- LOGOS. Partea raţionala este, evident, foarte importantă, dar singură nu va obţine 
decât consensuri firave. Oricare ar fi mesajul prezentat, trebuie să fiţi clari, simpli, 
direcţi. Dacă aveţi o logică în vorbire, sunteţi uşor de urmărit, iar dacă vă ajutaţi şi cu 
exemple, mesajul este mai uşor de vizualizat, de înţeles. 
Această parte trebuie menţinută cât mai scurtă posibil şi limitată la strictul 
indispensabil. 
 
- PATHOS. Logica poate convinge la nivel teoretic, dar ceea ce determină acţiunea este 
întotdeauna emoţia. Este necesar să vorbiţi cu pasiune şi convingere, utilizând imagini 
puternice şi exemple care antrenează direct interlocutorul. Doar dacă ceea ce spuneţi 
îi va crea sentimente profunde, veţi reuşi să-l convingeţi de ceea ce îi propuneţi. 
Ori de câte ori căutaţi să convingeţi pe cineva de ceva, apelaţi la acest model simplu - 
ethos, logos, pathos. Veţi descoperi că în 25 de secole nu şi-a pierdut nimic din 
eficacitate. 
 
9.2 Legea reciprocităţii 
Ideea de a fi "programat" pentru a da anumite răspunsuri şi a avea anumite 
comportamente automate deranjează pe foarte mulţi. Comportamentul stereotip şi 

                                                 
64 Bruno Medicina - Articole în revista “Idei de afaceri” nr. 12/1996, 1/1997, Editor Rentrop & Straton, 

Bucureşti. 
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automat se întâlneşte în cea mai mare parte a acţiunilor umane. Legea reciprocităţii 
este formulată astfel: dacă cineva vă dă ceva ce vi se pare valoros, simţiţi dorinţa să 
daţi ceva în schimb. Acest lucru nu înseamnă că întoarceţi imediat gestul sau cadoul 
respectiv, ci că vă simţiţi obligaţi să vă revanşaţi. 

Această lege permite fiecărei persoane să-şi alcătuiască un fel de "bancă a 
favorurilor", ştiind că ce a dat nu este pierdut, pentru că o să-i vină într-un fel sau altul 
înapoi. Întreaga societate are un beneficiu extraordinar din faptul că membrii ei 
respectă această lege. Cineva care nu restituie o favoare sau o restituie greşit este 
exclus din mecanism şi capătă o serie de etichete negative: profitor, ingrat, 
nerecunoscător, parazit etc. Însă, din teama de a căpăta o astfel de etichetă, se 
exagerează adesea în cealaltă direcţie, devenind astfel o pradă uşoară pentru cei care 
vor să profite de pe urma acestei situaţii. 
O persoană poate să utilizeze abil această lege pentru a vă face să vă simţiţi datori şi să 
consimţiţi la cereri pe care, în mod normal, le-aţi fi refuzat. Obligaţia de a vă revanşa 
există şi atunci când cadoul sau favoarea nu au fost deloc solicitate, lucru care permite 
manipulatorului să aleagă cadoul iniţial şi felul în care dumneavoastră să vă plătiţi 
datoria. Mai mult, este foarte greu să vă opuneţi unei astfel de acţiuni chiar şi atunci 
când intenţia de manipulare este evidentă. 
 
9.3 Legea coerenţei 
Legea coerenţei spune că atunci când cineva ia o poziţie, verbal sau în scris, în legătură 
cu ceva, o să tindă apoi să apere acea poziţie şi se va comporta în consecinţă, 
indiferent dacă poziţia lui are sens şi, deseori, în ciuda evidenţei contrariului. 
 
1. Primul tip de coerenţă este cea "publică". Exemplu: de câte ori într-o discuţie v-aţi 
apărat punctul de vedere, chiar dacă argumentele interlocutorului erau superioare, 
doar pentru a păstra coerenţa cu ceea ce aţi declarat la început? De câte ori faceţi 
ceva care nu vă place sau nu vă convine, pur şi simplu pentru că aşa aţi promis? 
 
2. Coerenţa internă şi imaginea de sine 
Dacă vă retrageţi afirmaţia făcută înainte sau dacă acţionaţi în contradicţie cu ceea ce 
aţi spus, vă puteţi pierde reputaţia de om serios şi încrederea celorlalţi. Există însă 
persoane pentru care aceste lucruri nu sunt chiar aşa de importante, care obişnuiesc 
să spună ceva şi să facă altceva. Dar chiar şi pentru acestea există o coerenţă care 
trebuie respectată, mult mai puternică: cea interioară. Coerenţa interioară se referă la 
faptul că o persoană nu poate acţiona împotriva imaginii pe care şi-a creat-o. 
 
9.4 Legea dovezii sociale 
Această lege spune că unul dintre mijloacele utilizate de o persoană pentru a hotărî ce 
este corect constă în a urmări ceea ce ceilalţi consideră că este corect. 
Trăind în societate, o persoană nu poate controla toate informaţiile care ajung la ea şi 
trebuie să-şi adapteze într-o bună măsură comportamentul în funcţie de ce fac ceilalţi. 
De multe ori se poate spune că majoritatea face ceva anume, dar acest lucru nu 
înseamnă că are întotdeauna dreptate. Încercaţi, din când în când, să vă comportaţi 
altfel decât cei din jurul dumneavoastră. 
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9.5 Legea supunerii faţă de autorităţi 
Este foarte util pentru societate faptul ca cetăţenii recunosc o autoritate comună şi că 
i se supun. Supunerea este un element de bază în structura vieţii sociale; anarhia nu ar 
face posibilă nici măcar simpla convieţuire, cu atât mai puţin dezvoltarea societăţii, a 
comerţului, a ştiinţei etc. Supunerea faţă de autorităţi scapă o persoană de 
responsabilitatea rezultatelor acţiunilor proprii; în plus, cei aflaţi de obicei într-o 
poziţie de autoritate (părinţi, medici, judecători, politicieni, experţi etc.) sunt într-
adevăr mai bine pregătiţi într-un anumit domeniu şi, în mod sigur, aţi constatat cel 
puţin o dată că este mai bine să-i ascultaţi pe ei, decât să procedaţi după capul 
dumneavoastră. Problema nu este legea în sine (de obicei pozitivă), ci felul mecanic în 
care omul reacţionează: odată ce a fost educat să se supună autorităţii, riscă să se 
supună chiar dacă ordinele acesteia sunt complet absurde (experimentele făcute în 
locuri unde structura ierarhică este foarte importantă, de exemplu în armată sau într-
un 
spital, au dovedit că un ordin deliberat aberant nu este analizat critic, ci este executat 
fără discuţie). 

Nu se poate pune în discuţie orice autoritate, nici nu se poate controla orice 
ştire, dar puteţi încerca să fiţi atenţi la veridicitatea autorităţilor cu care aveţi de-a 
face. Obişnuinţa de a verifica măcar ceea ce vi se pare ciudat previne multe greşeli. 

 
9.6 Legea simpatiei 
Această lege spune că o persoană va accepta mult mai uşor o cerere dacă ea este 
făcută de un prieten sau de o persoană pe care o cunoaşte şi o stimează. In schimb, 
când cererea vine din partea unui necunoscut, disponibilitatea sa va fi în funcţie de cât 
de simpatică şi plăcută i se pare persoana respectivă. 
Factorii care determină creşterea simpatiei faţă de o persoană sunt: 
 
1. Aspectul fizic 
Faptul că persoanele cu un aspect plăcut au mai multe avantaje în majoritatea 
situaţiilor vieţii sociale este de necontestat. Cercetările au demonstrat că persoanele 
frumoase, indiferent că este vorba de bărbaţi sau de femei, par mai talentate, mai 
inteligente, mai pregătite şi chiar mai cinstite şi mai de încredere. Prin urmare, lor le 
este mai uşor să-şi găsească o slujbă, să obţină salarii mai bune şi pedepse mai blânde, 
dacă sunt găsite vinovate de ceva. Agenţii comerciali cu aspect plăcut încheie 
sistematic mai multe afaceri decât colegii lor cu un aspect comun; la fel, politicienii 
care arată bine au şanse mai mari de a câştiga alegerile, fără nici o legătură cu 
adevăratele lor capacităţi. Acest mecanism acţionează la nivelul subconştientului şi, 
drept urmare, nu vom analiza cât de mult suntem influenţaţi de astfel de lucruri. 
Acesta este motivul pentru care toţi cei care au făcut din manipulare o meserie sunt 
persoane drăguţe, puse întotdeauna la patru ace. 
 
2. Asemănarea 
Omul are tendinţa de a accepta mai uşor cererile persoanelor cu care se aseamănă. 
Asemănările de păreri, trăsături de caracter, stil de viaţă, fel de a se îmbrăca, loc de 
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origine, zodia comuna etc. sunt elemente care, deşi par mici şi nesemnificative, ne 
determină să-l considerăm pe un interlocutor mai simpatic şi mai de încredere. 
Iar un manipulator poate găsi foarte uşor puncte de contact, adevărate sau presupuse, 
pentru a se arata cât mai asemănător cu dumneavoastră. 
 
3. Complimentele 
Din dorinţa de a plăcea celorlalţi, o persoană este tentată să creadă, fără să stea pe 
gânduri, toate laudele, indiferent de cine le face, chiar şi atunci când sunt false, făcute 
cu scopul de a se obţine ceva. Dacă laudele ţintesc un aspect la care dumneavoastră 
ţineţi în mod special, acesta poate fi un dispozitiv diabolic de a crea simpatie şi 
disponibilitate. Un manipulator expert este în stare să descopere aceste "zone" 
sensibile cu numai doua-trei întrebări bine puse şi apoi să le folosească din plin în 
avantajul lui. 
 
4. Cooperarea 
Apreciem mai mult pe cineva şi suntem mai dispuşi să-l ascultăm dacă avem 
convingerea că munceşte împreună cu noi pentru un obiectiv comun. Profesioniştii 
manipulării ştiu perfect acest lucru şi vor încerca să sublinieze orice element de interes 
comun (dacă nu există un astfel de element, îl vor inventa pur şi simplu), pentru a 
demonstra că scopul urmărit este acelaşi, iar avantajul-reciproc. 
 
5. Asocierea de idei 
Daca cineva ne dă o veste proastă, suntem tentaţi să-l privim cu antipatie, deşi nu are 
nici o vină; este suficientă simpla asociere de idei pe care o facem. Din acest motiv, 
fiecare încearcă din instinct să se asocieze cu lucruri pozitive şi să se ţină departe de 
cele negative. 
Adevăraţii maeştri în domeniu sunt creatorii de reclame, care sunt în stare să facă 
asocieri pozitive cu, practic, orice; uitaţi-vă la multitudinea de obiecte de consum care, 
în reclame, apar alături de o fată frumoasă şi aproape dezbrăcată. 
 
9.7 Legea insuficienţei 
Legea aceasta spune că dorinţa unei persoane de a avea un anumit produs creşte 
foarte mult dacă produsul respectiv îi este prezentat ca fiind în cantitate limitată sau 
greu de obţinut. Mai mult, interzicerea accesului la ceva care îi era de obicei la 
îndemână, o face să dorească imediat acel lucru, chiar dacă înainte nici nu se gândea 
că există. 
Principiul insuficienţei bunurilor stă la baza oricărui sistem economic şi constituie, 
alături de utilitate şi de dezirabilitate, un element fundamental al legii cererii şi ofertei. 
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4. Comunicarea de grup 

 
a. Obiective (rezultatele aşteptate ale temei) 

- Studenţii să înţeleagă specificul comunicării de grup şi tipologia lor 
- Studenţii să-şi însuşească modul de comunicare în cadrul grupurilor 
- Însuşirea unor proceduri specifice lumii afacerilor privind comunicarea în cadrul 

grupurilor 
 

b. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student) 
- capacitatea de a utiliza in comunicare informaţiile dobândite privitoare la tipuri de 

comunicare specifice grupurilor economice 
- deprinderea de a aplica într-o situaţie reală de comunicare a noţiunile dobândite 

în timpul cursului în comunicare de afaceri 
- deprinderea abilităţilor de interacţionare in contextul comunicării de grup 

economic 
- dezvoltarea capacităţii creative prin expunerea cursanţilor la situaţii specifice 

domeniilor propuse: producerea, manipularea şi arhivarea informaţiilor în cadrul 
unui grup economic 

 
c. Termeni de referinţă (cuvinte cheie) 

Grup, comunicare în cadrul grupului, grup economic 
 

d. Structura temei de studiu 
- Tipologia grupurilor 
- Regulile funcţionării grupurilor 
- Comunicarea în cadrul grupurilor 
- Comunicarea în cadrul întreprinderii 
- Capcanele limbajului  

 
e. Rezumatul ideilor principale 
Comunicarea de grup presupune mai mulţi participanţi. Ea se desfăşoară după 

principii care au fost studiate cu atenţie stabilindu-se tipologia grupurilor, funcţionarea 
lor, regulile comunicării în interiorul grupului şi ale acestuia cu exteriorul. Grupurile 
sunt baza vieţii economice, a afacerilor. Numai în grup oamenii au reuşit să transforme 
diviziunea muncii într-o forţă de dezvoltare. Studierea funcţionării grupurilor în 
întreprinderi este obligatorie pentru omul de afaceri: atât a celor formale, 
reglementate de la care trebuie obţinut maximum de randament cât şi a celor 
informale care trebuie dirijate să potenţeze activitatea celor formale: regulile sunt, 
prin practică îndelungă stricte. 

 
f. Conţinutul dezvoltat de idei al modulului 
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1. Definiție:  
 

Comunicarea de grup: formă a comunicării interpersonale ce presupune mai 
mult de doi participanţi. Sunt considerate tipice pentru această formă de comunicare 
grupurile „mici”, cu cel mult zece participanţi, grupurile mai mari având tendinţa să se 
fragmenteze în „bisericuţe”. Formarea grupurilor este urmarea dorinţei de cooperare 
în vederea atingerii unui ţel comun sau datorită proximităţii, deşi azi întâlnim grupuri 
conectate prin noile media (conferinţe, bloguri etc.). Cea mai studiată este 
comunicarea în cadrul grupurilor de specialişti, pentru eficientizarea activităţii.  

Brainstormingul este o formă specială:  
- are 3-10 membri,  
- se constitue pe timp limitat,  
- cu accent pe cantitate,  
- interzicerea strictă a emiterii unei opinii critice la adresa unui participant, 
- înregistrarea şi reţinerea tuturor ideilor,  
- dreptul participanţilor de a se asocia liber.  
Succesul său e pus pe seama shiftingului65 şi privirii proaspete a outsiderului.66 Normal, 
participanţii sunt de regulă familiari cu tehnicile de comunicare.  

 
2. Tipologia grupurilor este foarte variată: ea poate merge de la familie până 

la grupuri mari, 
de câteva mii de persoane, de genul meciurilor de fotbal sau adunărilor de tip „event”. 
Fiecare aparţinem în acelaşi timp mai multor grupuri, prin convenţiile acceptate de 
ele, convenţii ai căror purtători şi depozitari suntem. De regulă comunicăm numai în 
cadrul unui grup în acelaşi timp (dacă nu coexistă şi unul sau mai multe grupuri 
informale, ascunse67) . 

Unele grupuri au o durată mai mare (familia, comunităţi mici – sate, membrii 
unui cult etc. -) altele sunt formate repede, fie pentru un anumit scop sau pentru 
rezolvarea unui sarcini transmise ierarhic şi se dizolvă imediat, sau foarte curând după 
atingerea obiectivului.  

Indiferent de tipul grupului, membrii lui sunt conştienţi de apartenenţa la el şi 
ştiu ce rol au în cadrul lui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 abordarea de către specialişti a unor probleme din afara domeniului lor 
66 Dinu, M – Comunicarea Ed. Algos cap. 7 
67 De regulă astfel de grupuri exprimă alte interese şi îşi finalizează 

existenţa prin „trădare” când fie dispar, fie devin formale, preluând puterea 

EU 

Grup 

religios 

Grup 

familial 

club 

Status 

symbol 

etc Grup 

social 

Grup de 

muncă 
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De regulă putem alege singuri şi liberi cărui grup aparţinem (chiar în cadrul unei familii, 
cărui grup din ea…). O meditaţie asupra acestui subiect şi întocmirea unei liste poate fi 
folositoare…  

Uneori apartenenţa la un grup nu implică şi cunoaşterea fiecărui membru al 
grupului (facem cumpărăturile la acelaşi brand fiindcă îl considerăm că ne diferenţiază 
de cei care merg la altele, sau obişnuim să schiem, nu îi cunoaştem pe ceilalţi de pe 
pârtie deşi împărtăşim aceleaşi „valori”).  

Un grup se formează numai dacă există interacţiune între membrii săi (activă 
sau nu), dar o şcoală, de exemplu,  rareori devine UN grup, fiind formată din 
subgrupuri care nu interacţionează între ele, decât rareori.  

Un grup se poate descrie după funcţiile şi calităţile pe care le are: pot fi mici, 
locale, internaţionale, mari, cu tradiţie sau strict conjuncturale etc. Deşi membrii unui 
grup urmăresc aceleaşi interese, unii dintre ei se regăsesc în ansamblu dar pot avea şi 
păreri diferite ceea ce conduce la lupta pentru putere în cadrul grupului.  
Grupul familial este cel mai cunoscut: comunicarea în cadrul lui urmează reguli precise 
fiind determinată de o ierarhie strictă - chiar în familiile moderne – bazată în principal 
pe rolul fiecărui membru în asigurarea protecţiei grupului sau pe tradiţie.  
Grupul de prieteni: este de tip informal, de membri egali68 şi „rezolvă” nevoia de 
apartenenţă, de siguranţă şi de valorizare a egoului. Pot fi stabile sau deosebit de 
labile: ignorarea apartenenţei la ele poate duce la însingurare, chiar boli nevrotice 
grave.  
Grupuri organizate formal: au originea în diviziunea muncii şi în apărare. Au reguli 
clare, urmărite de membri sub sancţiunea excluderii costisitoare. În societăţile 
dezvoltate pot lua forme sofisticate: cluburi exclusiviste, asociaţii, secte etc. 
 

3. Caracteristicile care definesc un grup:  
Pentru a evalua un grup e nevoie sa întocmim o listă a caracteristicilor care 

definesc grupul respectiv.  
Apartenenţa este condiţia principală, în dublu sens: de la membru spre grup (ceilalţi 
membrii) şi de la grup la membru. Aceasta generează coeziunea grupului determinând 
cooperarea şi gestionarea tensiunilor.  
Interese, ţeluri, obiective comune: sunt elementele care îi „adună” pe membrii 
grupului şi îi ţine uniţi.  
Valori, scopuri, credinţe comune: pe baza lor se stabilesc normele şi regulile privind 
obedienţa membrilor, eventual chiar uniforma.  
Comportamente comune: trebuie luate în considerare comportamentele în interiorul 
grupului, faţă de membri şi cel spre exterior, în relaţiile cu mediul. Sunt structurare pe 
o diviziune a „muncii” pentru o comunicare simplă şi eficientă.  
Organizarea caracteristică: teoretic e posibilă şi o egalitate perfectă între membri, în 
realitate avem întotdeauna o „ierarhie” acceptată în interiorul grupului.  

                                                 
68 peer group în engleză 
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Identitatea comună: în cazul grupurilor formale aceasta se poate exprima prin 
îmbrăcăminte, logo-uri etc. iar în cazul celor informale avem conceptul de status 
symbol69 .     
 

4. Motivele pentru care oamenii caută apartenenţa la un grup sunt 
numeroase. Le grupăm în două mari categorii:  
 

- Dorinţa de a atinge un scop sau de a rezista unei ameninţări 
- Pentru sentimentul de apartenenţă şi securitate 

Constatăm că ne asumăm apartenenţa la un grup mai ales din motive de 
securitate, grupul asigurând un „plus” şi pentru membru, prin percepţia apartenenţei, 
a existenţei „ocrotirii” dar şi pentru exterior, „ceilalţi” fiind obligaţi să considere 
puterea grupului. Suntem în zona forţei.  

Dar la fel de importantă este credinţa că prin grup poţi atinge mai uşor un scop iar 
„frica” de singurătate este învinsă mai uşor prin acceptare de către grup. Suntem în 
zona economiei de resurse. 

 
5. Un grup funcţionează după reguli bine descifrate. Subliniem că avem cazul 

special al grupurilor 
legate de organizarea muncii care sunt studiate în management: organizarea 
întreprinderii (regulament de organizare şi funcţionare, organigramă, fişa de post, 
atribuţiile de serviciu, organizarea formală şi cea informale, comunicarea între 
diferitele grupuri dintr-o întreprindere). În general subliniem  
a. rolurile,  
b. grupurile, echipele şi rolurile,  
c. regulile (normele),  
d. conducerea70.  
„Rolul” poate fi definit drept comportamentul unui membru aşa cum este aşteptat de 
ceilalţi într-o situaţie dată. Este valabil şi în ceea ce priveşte comportamentul 
membrilor grupului faţă de membrii săi. 

 Realizarea „rolului” se face prin comunicarea în interiorul grupului, fie ca 
necesitate interioară a sa fie ca atitudine faţă de mesaje externe. Fiecare membru îşi 
asumă o anumită „funcţie” în cadrul grupului, un „rol” pe care îl îndeplineşte pentru 
realizarea sa dar şi a obiectivelor grupului. Această asumare îl face predictibil ca 
reacţie faţă de membrii grupului şi este un rezultat a diviziunii sarcinilor între aceştia, 
deci şi al regulilor privind comunicarea atât calitativ cât şi cantitativ. Dar şi aşteptările 
grupului de la membrul său devin cuantificabile, deci „predictibile” pentru fiecare 
dintre membrii săi.  

Teoria menţionează rolurile profesionale prin diferenţierea comportamentului 
(a comunicării atât din partea emitentului cât şi din partea receptorului) între un zidar, 
recepţioner, doctor sau politician. Sau rolurile vârstei unde comportamentul şi 
aşteptările, ca rezultat al modului de comunicare sunt diferite funcţie de vârsta 

                                                 
69 v. pentru detalii Escarpir R.; La Revolution du livre, Flammarion, Paris 1965/1970 
70 Dimbleby R.; Burton G – More than Words, Routledge, 1998 
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celui/celor implicaţi. Sau rolurile sexului, fiind diferite pentru bărbaţi, femei sau 
persoane cu o altă orientare sexuală. Şi nu în ultimul rând rolurile sociale, clasa socială 
marcând prin sistemul de valori acceptat şi uzitat de membrii ei comunicarea şi 
rezultatul ei.  
 
„Grupurile, echipele şi rolurile” devin evidente observând din comportamentul 
grupului (sau echipei) tipurile de roluri pe care le pot îndeplini membrii săi. Pot fi 
identificate comportamente: 
- de lider,  
- de executant,  
- de mediator,  
- de incitator etc. 
Sunt membrii care ajută grupul având roluri funcţionale, constructive sau membrii care 
îl păgubesc având roluri nefuncţionale, distructive.  
 
 „Regulile, normele”  apartenenţa la un grup presupune acceptarea respectării unor 
reguli, norme impuse fie formal (statute, regulamente) fie informal (tradiţii, obicei). 
Dintre modelele propuse îl menţionăm pe cel al lui Michael Argyle71 organizat pe patru 
stagii:  
 
formarea: frica, dependenţa de lider, învăţarea sarcinilor, regulilor şi 
comportamentului în diverse situaţii;  
rebeliunea: conflicte între membri sau subgrupuri, rebeliunea împotriva liderului, 
rezistenţă la sarcini;  
normarea: stabilizarea structurii grupului, norme sociale, conflicte rezolvate, 
dezvoltarea coeziunii;  
cooperarea:  problemele interpersonale au fost rezolvate, energia este dirijată spre 
rezolvarea sarcinilor şi obiectivelor.  
 
Conducerea: este ciudat că omul care s-a dorit întotdeauna liber să aloce în realitate o 
mare parte din viaţă problemelor de conducere (de „ascultare”, de subordonare). 
„Nevoia” de a conduce nu apare numai din nevoia de securitate (fiind şef eşti mai 
„apărat”) ci şi dintr-un impuls interior specific materiei vii (poate ca o formă finală 
evoluţiei prin selecţie!). S-a cheltuit şi se va mai cheltui multă energie în elucidarea 
acestei „nevoi”, nu numai în domeniul politic sau economic (avem acum o întreagă 
ştiinţă a „managementului”72) sau al vieţii sociale: unde sunt doi unul devine lider! 
Importanţa liderului nu mai trebuie demonstrată. Modul de a conduce poate merge de 
la dictatură la „vid de putere”. De regulă se admit  
- stilurile autocratic (prin impunerea prin forţă a voinţei liderului membrilor grupului 

ceea ce conduce la ostilitatea unei părţi a grupului; opoziţia se rezolvă fie prin 
eliminarea liderului fie a celui care obiectează);  

                                                 
71 Argyle, M- Social interaction, Londra, Menthuen, 1969 
72 To manage in engleză înseamnă a te gospodări (spre deosebire de to administrate care presupune 

gospodărirea bunurilor comunităţii. 
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- laissez faire (liderul nu ia decizii şi lasă lucrurile să se desfăşoare prin inerţia 
faptelor; de regulă se constată o stare de confuzie);  

- democratic (orice iniţiativă din partea membrilor e bine venită iar deciziile se iau în 
comun; sistemul democratic a cunoscut o întreagă evoluţie de la democraţia 
militară primitivă, la democraţia grecească – numai bărbaţii înarmaţi – la 
democraţiile contemporane);  

- colectiv (în astfel de grupuri se evită conceptul de lider şi se cere ca grupul să 
acţioneze ca o echipă de egali; şi aici subliniem multitudinea de variante ale 
acestui mod).  

 
6. Comunicarea în cadrul grupurilor: implică de fapt două niveluri: scopul, 

sarcina, interesul 
care îi adună pe membrii unui grup şi procesul social, de comunicare care permite unui 
grup să acţioneze ca grup.  

Pentru analiza dinamicii unui grup, a comunicării în cadrul lui se foloseşte 
observarea modelelor de participare şi interacţiune a membrilor grupului. Cercetătorul 
din exterior măsoară, de exemplu, cine cât vorbeşte şi cine cui vorbeşte.  
 
Modelelor de participare şi interacţiune: se poate cronometra cât timp şi de câte ori 
vorbeşte fiecare membru. O diagramă mai clară include şi elemente de comunicare 
non verbală. Pentru măsurarea interacţiunii se întocmeşte o sociogramă care ne indică 
şi cui, cât şi eventual (după numărul de variabile) ce comunică. Astfel de analize sunt 
obligatorii pentru „inventarierea” anumitor grupuri asupra comportamentului cărora 
avem interes să avem date, spre a putea prezice acţiunea lor în diferite situaţii (în sens 
larg luaţi comportamentul românilor la revoluţie când putem vorbi de o „repetiţie” 
pentru transmisia on line a primului război – cel din Irak)  
 
Comunicarea în grup: sarcini, relaţii, nevoi individuale: pentru omul de afaceri este 
important să cunoască modul de reacţie al angajaţilor, partenerilor sau membrilor 
unui rup format ad-hoc. Pentru aceasta se pot face simulări sau analize de teren 
privind contribuţia la rezolvarea sarcinilor grupului (aportul de informaţii, căutarea de 
informaţii, organizarea ideilor, clarificarea ideilor, tragerea concluziilor, evaluarea, 
deciziile), contribuţia la menţinerea relaţiilor de grup (încurajarea partenerilor, 
armonizarea, difuzarea ideilor, ascultarea, compromisul şi eliminarea tensiunilor) în 
legătură cu nevoile personale (blocarea ideilor, atragerea atenţiei, dominarea, 
sustragerea) care, sub forma unor diagrame pot permite un pronostic privind reacţia 
grupului respectiv într-o situaţie similară. 
 

Concluzia unor astfel de cercetări trebuie să răspundă întrebării simple „cum 
poate cineva deveni un membru efectiv şi eficient al unui grup”: 
-  ce motivează oamenii să devină membrii unui grup,  
- care sunt aşteptările privind rolul pe care îl vor juca în grup,  
- cum îşi imaginează relaţiile între membrii grupului, aptitudinile privind 

comunicaţia non verbală (şi lipsa de replică poate fi compensată de „reacţiile” 
limbajului corpului),  
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- cum un număr de indivizi devin un grup şi acceptă normele coercitive, care sunt 
aşteptările lor,  

- cum îşi imaginează identitatea manifestă a grupului ca întreg şi a lor ca membrii şi 
indivizi?  
Întrebări care, prin analiză sistematică, permit omului de afaceri să-şi organizeze 

propria strategie de abordare a grupului sau modul de mobilizare a lui spre un scop 
anumit. Pe de altă parte, astfel se pot selecta componenţii unui grup desemnat pentru 
realizarea unei anumite sarcini. Aparent e o cheltuială de energie mare, dar atunci 
când miza este mare prevenţia poate evita dezastrul sau pierderea totală.  

 
Abilităţi privind comunicare în grup: şi membrii grupului trebuie să 

conştientizeze interacţiunea, participarea la grup. Pentru a deveni un membru eficient, 
deci necesar grupului e posibil să-ţi dezvolţi o serie de abilităţi care te pot ajuta. Astfel: 
- „ţinerea unui scor” poate mobiliza membrii grupului şi-ţi poate ridica prestigiul;  
- capacitatea de a „relaxa” fără a diminua concentrarea asupra scopului, manifestarea 
apartenenţei la ideile, acţiunile şi deciziile grupului (lipsa reacţie e în astfel de situaţii 
interpretată drept opoziţie posibilă),  
- oferirea de informaţii şi idei pentru utilizarea lor de către grup,  
- capacitatea de a evalua calitatea ideilor oferite grupului,  
- capacitatea de a implica alţi membrii în manifestarea opiniilor,  
- cea privind „concluzionarea” ideilor sau acţiunilor realizate, sau sugerarea ideilor în 
care se poate implica întreg grupul.  

Sunt câteva exemple prin care un membru al grupului poate câştiga o poziţie mai 
bună în cadrul grupului.   

 
7. Comunicarea de grup: forme specifice în cazul afacerilor.  

 
Unele aspecte sunt studiate la Economia întreprinderii, altele la Management. 
Sfătuim studenţii 

să revadă lecţiile privind organizarea întreprinderii: comunicarea formală realizată prin 
ROF (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare care cuprinde fişele de post şi 
organigrama – aprobate de Adunarea Generală a acţionarilor, ROI (Regulamentul de 
Ordine Interioară, noţiunea de atribuţii de serviciu aprobate temporar de conducerea 
operativă, cea de notă de serviciu, notă internă şi referat etc.) precum şi comunicarea 
informală cu formele ei specifice în cadrul unei întreprinderi, instituţii, organizaţii etc. 
Completăm aceste cunoştinţe cu unele deosebit de importante în economia reală73.  

                                                 
73 Prelucrat după un material elaborat de prep. Georgiana Popa 
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Managerul organizaţiei are obligaţia de a integra în strategia organizaţiei şi strategia 
de comunicare pentru a asigura astfel un climat intern optim pentru atingerea 
obiectivelor şi pentru a crea o imagine pozitivă a organizaţiei în exterior. 
În prezent mediul de afaceri este foarte dinamic. Într-un studiu desfăşurat de Chart 
Course şi condus de Gregory Smith, la întrebarea „Ce aţi dori să observaţi în 
comportamentul colegilor, responsabililor, directorilor, pentru a se îmbunătăţi mediul 
de muncă?”, 69% din cei intervievaţi au răspuns „O mai bună comunicare”. În mod 
normal, am putea crede că în condiţiile existenţei unui număr ridicat de mijloace de a 
comunica – telefoane mobile, Internet, e-mail etc.- capacitatea noastră de comunicare 
ar creşte de la sine. Cu cât tehnologiile avansează, cu atât calitatea comunicării scade. 
Astfel, există un raport invers proporţional între evoluţia mijloacelor de comunicare şi 
calitatea procesului comunicaţional clasic: cu cât creşte numărul mijloacelor de 
comunicare, cu atât scade calitatea comunicării. 
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În 1995, firma Boeing a înregistrat cea de-a doua mare criză din punct de vedere al 
duratei, odată cu declanşarea grevei Sindicatului Mecanicilor care a ţinut 69 de zile. 
Boeing a pierdut sute de milioane dolari şi a înregistrat nenumărate probleme în 
relaţiile cu clienţii, nerespectând termenele de livrare pentru 36 de linii aeriene. O parte 
a problemei generale a constat în faptul că în timp ce Boeing provăduia munca în 
echipă şi creşterea productivităţii, în realitate numărul locurilor de muncă era în 
scădere datorită subcontractării unor activităţi la costuri cu mult mai reduse. Această 
neconcordanţă între ceea ce spunea şi ce făcea în realitate conducerea Boeing, a 
determinat apariţia şi manifestarea unor tensiuni deloc neglijabile între sindicat şi 
conducere. Preşedintele Boeing dezaproba greva şi punea pe seama „propriei 
incapacităţi de înţelegere a sentimentelor muncitorilor şi a eşecului de a comunica 
efectiv cu forţa de muncă”. În acelaşi timp a recunocut şi că cealaltă parte a problemei 
a reprezentat-o „incapacitatea de a comunica efectiv despre ceea ce urma şi de ce 
urma să se întâmple”. 
Efectele unor asfel de evenimente au un dublu impact: asupra mediului intern (adică 
asupra activităţii şi implicit asupra rezultatelor financiare ale firmei) şi asupra mediului 
extern (asupra clienţilor, furnizorilor, partenerilor financiari etc). 

 

 
Comunicarea internă nu este o invenţie a unor “guru” în management. Este pur si 
simplu o nevoie de bază, veche de când lumea. Într-o formă scrisă, o enunţare a 
acestei idei poate fi găsită în Regulile ordinului religios al Benedictinilor. Benedikt din 
Nursia, care a trăit între 480 şi 550 a scris: «De fiecare dată când o hotărâre 
importantă trebuie luată în mănăstire, abatele trebuie să convoace întreaga 
congregaţie şi să explice despre ce e vorba … Motivul pentru a îi convoca pe toţi este 
acela că astfel, Domnul îşi arată calea minţilor tinere. » 
 Comunicarea interumană este procesul prin intermediul căruia un individ este 
în legătură cu un altul. Comunicarea interumană este o necesitate în familie, în 
societate şi, nu în ultimul rând, în cadrul organizaţiei, la locul de muncă, pentru a 
îmbogăţi conţinutul propriei personalităţi şi pentru a putea integra informaţiile primite 
şi a transmite noi informaţii. 
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Rezultă că informaţia trebuie să circule indiferent dacă un colaborator este promovat, 
are un eveniment fericit în familie sau părăseşte societatea, dacă se schimbă ceva sau 
cineva din conducere, dacă întreprinderea lansează un nou produs, publică bilanţul 
sau decide să-şi extindă activitatea şi în altă zonă geografică. 
 Comunicarea trebuie să răspundă, privind lucrurile din punct de vedere social, 
aşteptărilor de informare, irezistibile şi legitime ale salariaţilor săi. 
 Nu putem cere oamenilor să participe orbeşte la o muncă în colectiv. Ei au  
nevoie să înţeleagă încotro se îndreaptă întreprinderea, ei au nevoie să le fie 
recunoscute competenţele, au nevoie să fie ascultaţi. O bună comunicare are un efect 
pozitiv asupra climatului intern (există opinia legitimă conform căreia salariaţii fac 
firma) şi, implicit, asupra imaginii globale a întreprinderii. 
 Comunicarea internă face parte din dinamica construirii imaginii întreprinderii 
alături de comunicarea externă. Imaginea întreprinderii depinde de imaginea difuzată 
de oamenii ce o alcătuiesc, un personal motivat din interiorul întreprinderii este plăcut 
în exterior. Experienţa arată că cele mai bine văzute organizaţii sunt cele în care 
personalul este motivat, informat poate să răspundă la critici şi să explice dificultăţile, 
să difuzeze succesul si să-şi vândă meritele, însumând, personalul este un ambasador 
fidel, credibil şi pozitiv. Comunicarea internă permite crearea unui spirit de 
întreprindere  şi motivarea oamenilor. 
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Comunicarea este mijlocul prin care se conferă unitate întregii activităţi intr-o 
întreprindere.  
 Principalele obiective ale comunicării interne sunt: 
• asigurarea unei bune circulaţii a informaţiei interne; 
• operaţionalizarea fiecăreia dintre funcţiile manageriale (aprecierea 
conform căreia un manager afectează cel puţin 80% din timpul său pentru a comunica 
este deja unanim acceptată); 
• în cadrul procesului de motivare, comunicarea face posibilă 
identificarea, cunoaşterea şi utilizarea corectă a diferitelor categorii de nevoi şi 
stimulente pentru satisfacerea angajaţilor; 
• în cadrul grupurilor de muncă, amplifică legăturile dintre membrii 
acestora, dezvoltând un climat intern bazat pe încredere şi apartenenţă la grup, 
consolidând coeziunea grupurilor, o comunicare corectă fiind baza eficienţei muncii în 
grup; 
• în cadrul politicilor de personal ale organizaţiei, comunicarea 
contribuie la desfăşurarea cu rezultate pozitive a proceselor de recrutare, selectare, 
evaluare, perfecţionare şi promovare a personalului; 
• în cadrul posibilităţilor de îmbunătăţire a performanţelor, 
comunicarea contribuie la acestea prin intermediul feed-back-ului existent în procesul 
de comunicare. 
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Există o mare varietate de moduri de a comunica în interiorul întreprinderii, ce ar 
putea fi structurate după următoarele criterii:  
A. După gradul de oficializare:  
• comunicarea formală este cea care se derulează conform cu actele normative, cu 
structura organizaţională ierarhică, şi este legată îndeosebi de desfăşurarea procesului 
de muncă; 
• comunicarea informală este aceea care se stabileşte spontan în cadru relaţiilor 
dintre resursele umane ale întreprinderii şi cuprinde informaţia cu caracter personal 
sau general. 

 
B. După direcţia în care circulă informaţia:  
• comunicarea descendentă (sau ierarhică) este foarte adesea utilizată Mesajele 
pornesc de la un anumit nivel ierarhic şi sunt destinate nivelurilor inferioare. 
Mijloacele utilizate sunt variate: jurnal intern, afişaj, reuniune, notă de serviciu, 
informare telefonică, video. Instrument clasic de management, comunicarea ierarhică 
este utilizată pentru formarea, informarea şi dirijarea personalului;  
• comunicarea ascendentă (sau salarială) - mesajele circulă în sens invers, de la 
bază către nivelurile ierarhice. Mijloacele (suporturile utilizate sunt limitate: cutie de 
idei, sondaj, afişaj, rubrici în cadrul ziarului întreprinderii. Mai puţin instituţionalizate, 
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aceste informaţii urmează adesea căi informale directe (schimb verbal, scrisoare 
deschisă, manifest) sau indirecte (zvonuri, murmure). Fapt adesea nerecunoscut, dificil 
de stăpânit, comunicarea ascendentă este încă redusă de către şeful întreprinderii. 
Deşi uneori neglijată, ea este necesară pentru a cunoaşte aspiraţiile personalului şi 
pentru a dezamorsa eventualele conflicte sau tensiuni. Factor generator al unui bun 
climat social, el este, de asemenea, un mijloc de ameliorare a performanţelor 
întreprinderii; 
• comunicarea orizontală (laterală) nu ţine cont de relaţii ierarhice. Este un schimb de 
la egal la egal între sectoare, servicii sau departamente diferite. Acest tip de 
comunicare este specific micilor structuri, unde toată lumea se cunoaşte şi ocaziile de 
dialog sunt frecvente. Ea este prezentă şi în organizaţiile de structuri mari prin 
intermediul întâlnirilor între servicii diferite, rubricilor în cadrul diferitelor suporturi de 
informare (reviste, tablouri de afişaj). Comunicarea orizontală permite reunirea 
personalului, formarea acelui spirit de apartenenţă ce apar adesea în cadrul 
organizaţiilor şi, indirect, contribuie la o mai bună coordonare în procesul de 
producţie. 

 
C. După modul de transmitere a informaţiei:  
• comunicarea scrisă este utilizată în proporţie ridicată în cadrul organizaţiilor pentru 
transmitere de note interne, rapoarte, decizii, planuri, scrisori. Un mesaj scris trebuie 
să fie complet, concis, concret, corect, clar şi în redactarea lui să se ţină seama de 
elemente de consideraţie şi curtoazie. Comunicarea scrisă prezintă o serie de avantaje 
şi dezavantaje, avantajele fiind legate de posibilitatea de difuzare nelimitată, 
conservarea perfectă, posibilitatea consultării în orice moment, utilizabilitatea pentru 
întreprinderi de toate dimensiunile; comunicarea în scris având, de regulă, un 
character formal, nu beneficiază de avantajele feed-back-ului imediat, rămâne 
înregistrată şi poate ajunge la destinatari neintenţionaţi de către emiţător, acestea 
reprezentând cele mai mari dezavantaje ale sale. Comunicarea scrisă este în strânsă 
legătură cu capacităţile de "a citi" ale receptorului, dar utilizarea ei este inevitabilă;  
comunicarea orală (verbală) este cea mai frecvent utilizată în cadrul organizaţiilor. Ea 
poate fi: faţă în faţă şi prin intermediul telefonului. Comunicarea interpersonală este 
importantă în situaţii de evaluare a performanţelor şi motivare a personalului şi se 
realizează prin: instrucţiuni, rezolvare de conflicte, exprimare de opinii, atitudini. 
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Comunicarea orală prezintă marele avantaj (spre deosebire de comunicarea scrisă) că 
permite folosirea în acelaşi timp a mijloacelor verbale şi nonverbale de comunicare, iar 
costurile sunt mai reduse. Eficienţa ei este în strânsă legătură cu capacităţile 
receptorului de "a asculta", iar principala problemă este cea a pierderii de substanţă 
informaţională, chiar de distorsiune a mesajului în cadrul transmiterii succesive prin 
diferite trepte ierarhice. Comunicarea prin intermediul telefonului este utilizată în: 
coordonarea muncii, intervievare, intervenţie în situaţii critice, sfaturi, teleconferinţe, 
instruire şi educaţie. Principalele probleme sunt legate de: percepţia şi 
completitudinea informaţiei, scăderea puterii de convingere în situaţii de conflict şi 
schimbarea opiniei, percepţia legată de imaginea persoanei; 
• comunicarea audio-vizuală prezintă avantajele că, fiind un mod mai deosebit de 
comunicare, este mai agreat de receptor şi mai uşor de urmărit, poate fi conservat şi 
multiplicat uşor, iar mesajul poate fi, de asemenea, reţinut cu uşurinţă. 
Inconvenientele sunt legate de dificultatea pregătirii unei astfel de comunicări (nu 
poate fi utilizată pentru o comunicare rapidă); conceperea tehnică e uneori dificilă, 
necesitând specialişti; costul conceperii, fabricării şi multiplicării este mare. Concluzia 
ar fi aceea că, pornind de la costul ridicat, rezultă posibilităţi limitate de multiplicare; 
luând însă în consideraţie tehnologia viitorului, gradul de utilizare a acestui tip de 
comunicare va creşte. Este o comunicare potrivită pentru marile structuri şi nici o 
întreprindere nu poate ignora astăzi aceste mijloace; 
• comunicarea nonverbală constă în tot ceea ce se transmite în afara cuvintelor. Ea 
însoţeşte atât comunicarea scrisă, prin aspectul grafic al foii (spaţiu alb, forma 
literelor, distanţa dintre rânduri etc.), structura şi formatul scrierii, cât şi comunicarea 
orală, prin comunicarea nonverbală senzorială, prin intermediul simţurilor (văz, auz, 
miros, tactil, gustativ), prin limbajul timpului, spaţiului, culorilor etc., în cadrul 
comunicării nonverbale putând fi inclusă şi comunicarea prin intermediul limbajului 
grafic care poate însoţi, la rândul său, atât comunicarea în scris, cât şi o expunere 
orală. Aproape 90% dintr-un mesaj se transmite pe cale nonverbală. Comunicarea 
nonverbală poate sprijini, contrazice sau substitui comunicarea verbală. Ea este cea 
care facilitează codificarea informaţiilor şi decodificarea mesajelor; ea trebuie 
interpretată în context, iar atunci când este în contradicţie cu mesajul verbal este cea 
căreia i se acordă credibilitate, întrucât este un fapt recunoscut că este mult mai greu 
să minţi prin intermediul comunicării nonverbale. Cel mai adesea sunt considerate ca 
fiind relevante, în transmiterea comunicaţiilor nonverbale, următoarele mijloace: 
mişcarea şi postura corpului, expresia feţei, contactul ochilor, gestica şi poziţiile 
capului, modul de folosire a spaţiului, limbajul lucrurilor şi al culorilor, limbajul 
timpului (precizia, lipsa etc.), limbajul paraverbal (pauzele, caracteristicile vocale şi ale 
vocii în general). 
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D. După conţinutul informaţiei:  
• comunicarea operaţională este utilizată în special pentru a transmite  
ordine, instrucţiuni ce se referă la executarea muncii şi se transmit pe cale ierarhică. 
Această comunicare abordează teme ca organizarea muncii, a procesului de producţie, 
norme de calitate şi diferite aspecte tehnice; 
• comunicarea motivantă cuprinde mesaje ce vizează "mobilizarea de trupe". Ea 
abordează, în mod tradiţional, trei domenii: contextual genera (întreprinderea, mediul 
său, obiectivele sale), sistemul de producţie (organizarea tehnică şi funcţională a 
întreprinderii), organizarea internă (conducerea resurselor umane, condiţii de muncă, 
avantaje sociale, perspectivele personalului). 

 
În tabel sunt prezente principalele suporturi de comunicare scrisă în funcţie de ritmul 
în care sunt utilizate, de conţinutul lor şi de destinatarii mesajelor pe care le transmit.  
 Memorandumul  
 Memorandumul sau memo-ul este o notă scrisă transmisă unei persoane din 
interiorul organizaţiei. Un memo prezintă o serie de avantaje asupra mesajului verbal: 
evită confuziile, informaţia poate fi verificată prin recitire, poate fi multiplicat, astfel 
încât acelaşi mesaj poate ajunge în forma exactă la mai multe persoane. 
Memorandumurile sunt frecvent utilizate pentru a face anunţuri, a formula cereri, 
pentru a transmite informaţiile solicitate. Multe companii au un format-tip pentru 
memo-uri conţinând patru informaţii esenţiale: 
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Către: _______________________________ 
De la: _______________________________ 
Data: _________ 
Obiectul (sau Ref):__ _________ 
Dacă primele trei rubrici nu ridică nici o problemă pentru completarea lor, cea de-a 
patra presupune mai multă atenţie. Această rubrică ar trebui să identifice clar obiectul 
memorandumului. Ea poate chiar lua locul unor introduceri în memo-urile scurte. 
Stilul unui memo este mai puţin formal decât cel al unei scrisori de afaceri adresate 
cuiva din exteriorul organizaţiei, în redactarea lui renunţându-se la formulele de salut 
de la început sau sfârşit. Totuşi tonul şi limbajul folosite pot varia în funcţie de poziţia 
în organizaţie a emiţătorului şi receptorului. 
 Raportul  
 Raportul este un mijloc foarte important de transmitere a informaţiilor. 
Calitatea deciziilor luate într-o organizaţie este direct proporţională cu calitatea 
informaţiilor pe baza cărora se iau deciziile. Cel care scrie un raport trebuie să-l 
redacteze într-o manieră clară şi uşor de înţeles, indiferent cât de valoroasă este 
informaţia, dacă raportul nu este citit (pentru că este prea lung, plin de greşeli, scris 
într-un limbaj necorespunzător sau prost redactat), ea nu va fi folositoare. 
 Există mai multe tipuri de rapoarte, începând de la rapoartele scurte, 
rapoartele informale asupra unei convorbiri telefonice şi mergând până la rapoartele 
formale care se pot întinde pe sute de pagini. Raportul scurt este necesar atunci când 
informaţia ce trebuie comunicată presupune un aranjament mai formal şi un ton mai 
puţin personal decât un memo. Un raport scurt poate conţine infor despre un proiect, 
despre un incident sau poate fi o evaluare. O diferenţă de bază între un memo şi un 
raport este cantitatea de informaţie ce este transmisă. Dacă vrei să îi comunici 
colegului care este preţul hârtiei pe care vrea să o achiziţioneze îi vei trimite un memo. 
Dacă ai făcut un studio asupra nevoilor companiei şi vrei să propui introducerea unui 
nou tip de sistem informaţional, atunci cantitatea de informaţii va fi mult prea mare 
pentru un memo şi va trebui să elaborezi un raport formal. Un raport scurt se găseşte 
între aceste două extreme. 
Raportul formal este, în general, elaborat de un grup de persoane în urma unor 
investigaţii sau cercetări detaliate. Părţile principale ale unui raport formal sunt 
introducerea, expunerea propriu-zisă, recomandările, sumarul şi anexele. O bună 
structurare internă va facilita în mod considerabil lectura. 
 Instrucţiunile scrise  
 Instrucţiunile scrise descriu, explică şi/sau specifică cantităţi sau relaţii, în mod 
normal ele nu trebuie să evalueze, să justifice, să convingă sau să recomande. Cititorii 
trebuie să înţeleagă instrucţiunile, dar nu este necesar să le şi memoreze pentru că au 
un document scris pe care îl pot reciti. Claritatea expunerii şi ordonarea materialului 
sunt extrem de importante. Cei care scriu instrucţiunile ar trebui să-şi pună o serie de 
întrebări. Cine le va folosi? Cât de competenţi, informaţi şi motivaţi sunt cei cărora li se 
adresează? Ce anume trebuie să facă cel care le citeşte şi cât de repede? Este esenţial 
pentru cititor să fie capabil să înţeleagă un anumit proces înainte de a acţiona? De 
exemplu, nu este necesar pentru cineva să ştie cum funcţionează un motor pentru a 
schimba o bujie. Orice problemă pe care cititorul o poate ridica trebuie să fie 
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prevăzută, iar răspunsul încorporat în instrucţiuni, care trebuie redactate într-un 
limbaj simplu, fără termeni tehnici ce ar putea fi nefamiliari celui care citeşte. 
 Scrisoare adresată personalului  
 Scrisoarea adresată personalului este un document semnat de directorul 
general şi remis angajaţilor fie periodic, fie cu ocazia unor evenimente importante din 
viaţa întreprinderii. Fără nici o regulă a conţinutului, aceasta poate să puncteze o stare 
existentă în întreprindere, să evoce o temă controversată (consecinţa unei noi 
legislaţii, să pună la punct un anumit zvon apărut) sau poate fi menită să motiveze 
personalul (reafirmarea unui proiect al întreprinderii, felicitări adresate personalului 
etc.), Este necesar ca mesajul să fie personalizat. Impactul este adesea acela că 
scrisoarea este citită sau parcursă aproape în întregime. Spre deosebire de Franţa, 
unde ea a căpătat o conotaţie paternalistă şi unde scrisoarea este puţin utilizată, în 
Japonia se regăseşte adesea lunar, însoţind salariul (un mesaj din partea patronului). 
Scrisoarea rămâne un procedeu de comunicare şi ar putea fi utilizată numai în cazul 
subiectelor importante, pentru a se reduce concepţia conform căreia a devenit 
banalizată ca formulă. 
  Principiile de redactare rămân în atenţia emiţătorilor: scrisoarea va fi clară (un 
mesaj principal se va dezvolta în câteva paragrafe), scurtă (cel mult faţă-verso) şi 
simplă (accesibilă tuturor cititorilor).  
 Totuşi, în caz de criză, este mai bine să se renunţe la acest mijloc de 
comunicare, dacă înainte de aceasta nu există obişnuinţa de a scrie personalului cel 
puţin o dată sau de două ori pe an, în afara situaţiilor critice.  
 Pe de altă parte, o utilizare regulată, dar nu excesivă, a scrisorii către personal 
poate reprezenta un mijloc pentru instaurarea unor relaţii de încredere. Atenţia 
acordată personalului va face acest mijloc mai credibil în situaţiile de criză. 
 Este de preferat expedierea scrisorilor la domiciliul angajaţilor şi, dacă este 
posibil, semnarea fiecăreia în parte. 
 Manifestul  
 Manifestul, asemănător ca prezentare cu scrisoarea, este distribuit la locul de 
muncă şi face cunoscut personalului, într-un timp scurt, punctul de vedere al 
direcţiunii. 
Poate fi folosit pentru informaţii urgente, prea lungi pentru a putea fi doar afişate şi 
care trebuie să fie cunoscute de întreg personalul.  Are avantajul unei fabricaţii şi a 
unei distribuiri facile şi rapide. 
 Totuşi, are dezavantajul de a scurtcircuita căile obişnuite prin care circulă informaţia. 
De multe ori, cei de pe nivelurile ierarhice superioare pot să nu aprecieze faptul că 
toată lumea primeşte informaţia în acelaşi timp. 
 Afişajul  
 Tabloul de afişaj este prezent în majoritatea întreprinderilor, este un suport 
puţin costisitor, uşor de pus în aplicare şi de menţinut. Redus prin natura sa, este 
destinat informaţiilor simple, actuale, nu necesită o argumentare greoaie şi are un 
conţinut ce se modifică în timp. Este un instrument modelabil ce vehiculează 
informaţii variate, legale, ierarhice, salariale.  
 Există o serie de informaţii ce trebuie cunoscute de toţi angajaţii întreprinderii: 
adresa şi numărul de telefon al centrului de medicină, date referitoare la serviciile de 
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urgenţă, numele, adresa şi numărul de telefon al persoanei răspunzătoare de 
accidente foarte grave. Toate aceste informaţii pot fi transmise prin intermediul 
afişajului. 
 Un alt tip de informaţii ce pot fi difuzate pe această cale sunt informaţiile 
ierarhice: informaţii structurale (crearea de posturi noi, restructurarea), economice 
(rezultate anuale, articole de presă), sociale (condiţii de muncă, avantaje salariale, 
sistem de asigurare) şi extraprofesionale (ajutor pentru locuinţă, regim de fiscalitate, 
oferte pentru petrecerea timpului liber). 
 Tabloul de afişaj poate constitui şi un loc de exprimare pentru salariaţi (mici 
anunţuri, mesaje de toate genurile). 
  Pentru a uşura sarcina cititorilor şi a creşte în acest fel şansa ca informaţiile 
afişate să fie recepţionate, tabloul de afişaj trebuie să respecte o serie de reguli: să nu 
fie foarte încărcat, să aibă un spaţiu rezervat informaţiilor urgente şi de primă 
importanţă, să asigure o vizualizare facilă, mesajele să fie redactate într-un limbaj 
simplu, accesibil tuturor. 
 Facilitaţi sarcina cititorilor unui panou de afişaj astfel: 
- evitaţi supraîncărcarea cu informaţii, curăţând regulat tabloul şi eliminând 
informaţiile perimate; 
- divizaţi tabloul în rubrici în funcţie de temele abordate (cititorul va putea astfel 
lectura exact ce îl interesează); 
- rezervaţi un spaţiu informaţiilor urgente şi de primă importanţă; 
- personalizaţi informaţiile: fiecare afiş va avea data şi semnătura emiţătorului său; 
- studiaţi impactul vizual: echilibrul între titluri, texte, eventuale ilustraţii, alegerea 
graficii, culorilor etc.; 
- alegeţi o hârtie de calitate. 
 Afişajul luminos  
 Este o variantă sofisticată ce permite modernizarea acestui suport. Numeroase 
întreprinderi instalează panouri luminoase.  
 Atenţie! Această formulă este atrăgătoare, dar delicată, întreprinderile care 
doresc să-l utilizeze trebuie să ştie, în primul rând, că este foarte scump şi 
controversat. Spre deosebire de panoul de afişaj clasic (unde textele pot rămâne 
afişate mai multe săptămâni), în cazul panourilor luminoase ele trebuie reactualizate 
mai des (aproximativ o dată pe săptămână) datorită faptului că sunt mai vizibile; 
există, astfel, întreprinderi care întrerup periodic acest afişaj, utilizându-l periodic 
pentru a atrage atenţia asupra lui  
şi a-l face eficient. 
 Ziarul întreprinderii  
 Ziarul întreprinderii este un mijloc de comunicare bogat şi suplu, foarte 
răspândit astăzi. El are rolul unui liant între salariaţii întreprinderii, informându-i şi 
creându-le un sentiment de apartenenţă la întreprindere.  
Subiectele abordate sunt foarte variate. Ele pot trata aspecte ale politicii generale ale 
întreprinderii (extinderi, acorduri cu alte întreprinderi), informaţii tehnice 
(echipamente noi, produse noi, cercetare), informaţii comerciale (rezultate, campanii 
publicitare, poziţia în raport cu concurenţa), aspecte ale vieţii sociale (activităţi 
sportive şi culturale, plecări sau pensionări ale unor salariaţi), chestiuni sociale 
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(creşteri de salarii, modificarea programului de lucru, condiţii de muncă, igienă şi 
sănătate). 
 Realizarea unui ziar intern nu este foarte simplă, nu se poate face de azi pe 
mâine, de multe ori conceperea sa fiind un proces progresiv. El va avea diverse misiuni 
(de la a fi mijloc de informare până la a lăsa loc amuzamentului, şi poate să reprezinte 
interesele tuturor sau ale fiecăruia în particular, să favorizeze solidaritatea în interiorul 
întreprinderii, să fie sau nu deschis spre exterior, să difuzeze o bună imagine a 
întreprinderii, fără să reprezinte interesele cuiva anume. Un bun ziar intern va 
răspunde proiectelor conjugate ale conducerii întreprinderii şi ale celor responsabili cu 
comunicarea, pe de o parte, iar, pe de altă parte, va şti să atragă atenţia cititorilor săi. 
Echilibrul nu este uşor de realizat. 
 Revista presei  
 Revista presei constă în reproducerea, extragerea sau analiza articolelor de 
presă privitoare la întreprindere.  
 În micile întreprinderi fiecare citeşte, decupează, fotocopiază sau 
colecţionează articole de ziar. În marile organizaţii însă, este mult mai dificil de realizat 
acest lucru. Aici se preferă un sistem mai organizat al unei reviste de presă care să 
permită informarea simultană a mai multor personae şi oferă posibilitatea conservării 
informaţiilor transmise. Fotocopii ale acestor articole se pot reuni în cadrul unui ziar 
sau pot fi îndosariate pentru a putea fi consultate la cerere.  
 Acest suport este un mijloc mai mult sau mai puţin eficace, nu toţi destinatarii 
având timp suficient pentru studiul articolelor, fiind preferabil adesea să se realizeze 
astfel de reviste de presă diferenţiate, care să se adreseze diferitelor grupuri de 
cititori. 
 Sondajul de opinie  
 Sondajul de opinie poate fi utilizat pentru realizarea unui diagnostic al 
climatului din întreprindere (aşteptări şi motivaţii ale personalului, subiecte de 
satisfacţie sau insatisfacţie, gradul de adeziune la obiectivele organizaţiei) sau pentru 
analiza unor probleme specifice (condiţii de muncă, stilul de conducere, imaginea 
întreprinderii etc.). 
 Cutia de idei  
 Cutia de idei dă salariaţilor posibilitatea de a face conducerii propuneri în 
legătură cu toate aspectele vieţii din organizaţie, sub forma unor foi puse în cutii 
special amenajate, care sunt plasate într-unul sau mai multe locuri de trecere. 
 Sugestiile pot îmbunătăţi funcţionarea întreprinderii, în special în domeniul 
tehnic şi în cel de organizare a muncii, al condiţiilor de muncă, al informaţiei. 
 Interesul existenţei unei cutii de idei este dublu: ameliorarea procesului de 
producţie (prin punerea în aplicare a propunerilor interesante) şi favorizarea unui bun 
climat intern. Permiţând salariaţilor să se exprime, ei sunt asiguraţi că sunt ascultaţi. 
Aceste sugestii vin de la bază, cadrele superioare putând alege alte căi mai directe 
pentru a-şi exprima opiniile, ideile. Dacă personalul se poate exprima liber, aceste 
exprimări trebuie încadrate: nu este de dorit ca acest suport să fie transformat într-o 
însumare de idei fanteziste. De unde necesitatea stabilirii unor reguli de joc precise 
asupra gradului de precizie al ideilor emise. O politică sănătoasă este aceea conform 
căreia se iau în consideraţie numai propunerile concrete, realizabile şi pozitive (ce 
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conduc la o ameliorare a calităţii costurilor, termenelor, condiţiilor de muncă etc.). 
Sugestiile inutile (descrieri pur şi simplu, critici neurmate de propuneri, proiecte 
utopice) vor fi aruncate. 
 Cutia de idei este, de asemenea, un instrument de măsurare a gradului de 
"democraţie" din întreprindere: sistemul funcţionează bine în întreprinderile unde 
salariaţii sunt motivaţi şi ascultaţi. 
 Anumite întreprinderi au un dispozitiv de prime ce permite recompensarea 
ideilor bune. Argumentele pro şi contra recompenselor pot fi studiate în capitolul 
despre creativitate. 
 Este foarte important ca salariaţii să aibă încredere că propunerile lor vor fi 
luate în considerare. Procedeul este deci viabil (toate ideile sunt examinate) şi rapid 
(examinarea ideilor la cel mult 2-3 luni), neluarea în consideraţie a unor idei fiind 
motivată (salariaţii pot cere eventual reexaminarea propunerilor). Sugestiile care s-au 
stabilit că sunt interesante vor fi efectiv exploatate. 
 Este necesar să fie difuzată (în buletine interne, prin tabloul afişat) lista cu 
sugestiile ce au fost aplicate, menţionând ale cui au fost ideile şi rezultatele obţinute 
sau care se scontează că se vor obţine.  
 Gesturi de informare  
 Alături de suporturile scrise descrise anterior şi care sunt realizate pentru un 
"consum" direct, există şi alte mijloace care ocupă un loc aparte în comunicarea 
internă. 
 Astfel circulă adesea în întreprinderi diferite documente provenite din exterior 
(broşuri, raporturi de activitate) care pot influenţa favorabil imaginea întreprinderii şi 
climatul intern. 
 De asemenea, înainte de apela la recrutarea personalului din exterior, 
întreprinderea difuzează anunţul salariaţilor săi. Aceasta, pentru a reduce costurile 
procesului de recrutare; poate că salariaţii cunosc o persoană care să corespundă 
postului, se evită astfel eventualele şoapte de pe culoar. 
 Difuzarea în interiorul întreprinderii a unui anunţ de recrutare poate urma căi 
diferite: publicarea în ziarul intern, afişajul, distribuirea de fotocopii în rândul 
personalului etc. în acelaşi spirit, transmiterea informaţiilor legate de noi angajări de 
personal este un act de comunicare elementar şi fructuos. 
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B. Comunicarea orală  
 Oralul reprezintă împreună cu scrisul modul de comunicare cel mai strâns 
legat de viaţa întreprinderii. Comunicarea orală oferă o serie de avantaje care o fac 
deseori privilegiată, chiar dacă ea prezintă anumite limite. 
 Situaţiile în care oralul este folosit sunt dintre cele mai diverse. O întâlnire pe 
culoarul întreprinderii, un mesaj prin difuzor, o convorbire telefonică, o reuniune sunt 
doar câteva dintre prilejurile de comunicare orală. 
 Acest mod de a comunica constituie principalul resort al proceselor de 
informare, negociere şi decizie în cadrul întreprinderii. 
 Teoria comunicării face distincţie între emiţător şi receptor. Dar, în materie de 
comunicare orală, distincţia nu este foarte clară. Cel care vorbeşte îşi structurează 
discursul în funcţie de ceea ce aude. 
 Chiar în cazul unui discurs unilateral, simpla prezenţă a auditorului şi reacţiile 
acestuia influenţează vorbitorul. Este vorba deci de un mod de comunicare interactiv. 
 Comunicarea orală generează interacţiuni care pot fi atât verbale, cât şi 
nonverbale. Trebuie luat în calcul în cadrul acestui mod de a comunica atât aspectul 
lingvistic (componente gramaticale, semantice, simbolice, stilistice), dar şi pe cel al 
jocului social (reguli, ritualuri).  

 
Telefonul  

 Telefonul este întotdeauna prezent în întreprindere. Când telefonul nu 
funcţionează, întreprinderea se opreşte din funcţionarea ei normală.  Telefonul 
poate fi utilizat pentru toate tipurile de comunicare descendentă, ascendentă sau 
laterală.  
 Jurnalul telefonic  
 Jurnalul telefonic este un buletin de informare înregistrat pe bandă magnetică 
şi care este reînnoit periodic. El poate fi apelat din interior, de la orice post telefonic, 
iar din exterior poate fi obţinut cerând numărul care îi este atribuit. 
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 Buletinul ideal este scurt (sub 5 minute) şi transmite mesaje simple, concise, 
fără să intre în detalii.  
 Uşor de pus în aplicare, nu foarte scump, jurnalul telefonic apare ca un mod 
de informare comod, accesibil, dar restrâns. Principalele inconveniente sunt: 
volatilitatea informaţiilor (contrar unei note scrise care se conservă), marja de utilizare 
redusă (temele abordate, maniera de a le trata sunt prin definiţie limitate), faptul că 
informaţia circulă într-un singur sens, neexistând posibilitatea feed-back-ului.  
 Linia deschisă întrebărilor personalului este folosită pentru a se exprima, a 
pune întrebări într-o manieră simplă, ridicând telefonul, fără a fi necesar să se 
stabilească o întâlnire cu cineva sau să se redacteze o notă scrisă. Exprimarea este 
liberă, fiecare temă putând fi abordată.  
 Pentru o întreprindere, a consacra un număr interior pentru probleme, idei ale 
personalului este uşor de realizat. Echipamentul este rudimentar: o reţea telefonică 
internă şi un sistem de răspuns. Această metodă diferă de la o întreprindere la alta, cel 
mai adesea constă în cuplarea unui robot telefonic, după care problemele sunt triate şi 
transmise pentru răspuns serviciilor competente. Dacă problemele sunt de interes 
general, răspunsul va fi dat pe un suport de informare global (note scrise, reuniune, 
tablou de afişaj), iar dacă problema este specifică sau de interes individual, răspunsul 
va fi dat nominativ, personal sau în plic închis. Astfel, cu un cost redus şi o organizare 
simplă, linia deschisă personalului dă drept la cuvânt salariaţilor într-o manieră 
informală şi în afara ierarhiei şi asigură feed-back-ul cooperării.  
 Reuniunea prin telefon este un mod de comunicare extrem de suplu, ce 
permite reunirea de la 3 la 20 de persoane în cadrul aceleiaşi linii telefonice. 
Rezervarea se efectuează la un număr de telefon cu 30 de minute înainte de începerea 
reuniunii; participanţii vor apela un număr confidenţial. Costul unei astfel de reuniuni 
este modest.  
 Audioconferinţa permite reunirea persoanelor aflate la distanţă în spaţiul 
geografic, diferiţi interlocutori utilizând terminale telefonice conectate în reţea. Acest 
mod de comunicare este scump (include cheltuieli de abonament lunare de rezervare 
pentru o jumătate de oră, plus cheltuielile de comunicare).  
 Discuţiile individuale  
 Discuţiile individuale sunt conversaţii formate în doi sau într-un cadru restrâns, 
între un şef şi unul dintre subordonaţii săi.  
 Acest tip de discuţii poate avea loc cu prilejul primirii unui angajat în 
organizaţie, cu prilejul promovării, evaluării periodice sau plecării acestuia din 
companie. 
 Diversele tipuri de întrevederi şi în special cele prilejuite de evaluarea sau de 
plecarea angajatului oferă direcţiunii informaţii foarte precise cu privire la modul în 
care salariaţii percep problemele întreprinderii. Discuţiile cu ocazia primirii în 
organizaţie sau cu prilejul promovării sunt ocazii excepţionale pentru o informare 
descendentă, precisă şi adaptată interlocutorului.  
 Deşi acest tip de întrevedere este prin definiţie formal, este de preferat 
renunţarea la o atmosferă de solemnitate şi înlocuirea ei cu un climat deîncredere. 
Valoarea unei astfel de discuţii este direct dependentă de calitatea raporturilor 
ierarhice în întreprindere sau în serviciul respectiv.  
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 Reuniunile de informare  
 Reuniunile de informare permit unui anumit număr de angajaţi de a asculta 
expunerea unei anumite probleme de către direcţiune şi de a pune întrebări. 
 Reuniunile pot aborda orice subiect referitor la viaţa organizaţiei: funcţionare 
şi organizare, anunţarea unei schimbări, a unui nou produs, a unei noutăţi tehnice, 
expunerea unor rezultate, probleme sociale, aspecte discutate în cadrul unei reuniuni 
realizate la un nivel ierarhic superior. Reuniunile pot fi ocazionale (pentru anunţarea 
unui eveniment) sau periodice. 
Pentru a se asigura reuşita unei reuniuni este necesar să nu fie contactat decât 
personalul interesat de subiectul discutat, participanţii să fie anunţaţi anticipat în 
legătură cu problemele care se vor aborda, reuniunea să aibă un scop precis şi pe cât 
posibil unic, să se asigure redactarea unui referat scris al reuniunii care va fi transmis 
rapid celor interesaţi, să se consacre un timp suficient dialogului.  
 Acest tip de comunicare beneficiază de o serie de avantaje foarte importante; 
supleţe, rapiditate, simultaneitate, un feed-back corespunzător, posibilitatea adaptării 
mesajului la auditor. 
  Principalul inconvenient îl reprezintă riscul unei absenţe a reacţiei auditorului 
dacă acesta nu este obişnuit să comunice sau dacă raporturile ierarhice blochează 
această comunicare.  
 Conferinţa  
 Conferinţa reprezintă expunerea unei probleme de către un cadru de 
conducere sau de către o personalitate din afara organizaţiei (de cele mai multe ori 
fiind prevăzut şi un timp pentru întrebări din partea auditorului).  
 Subiectele abordate sunt fie probleme de cultură generală, fie aspecte legate 
de viaţa profesională.  
 Conferinţa se poate adresa fie întregului personal, fie unui anumit grup 
interesat de o problemă particulară. Deşi conferinţa presupune elemente de cost 
legate de timp (dacă ea se desfăşoară în timpul orelor de lucru) sau de plata 
cheltuielilor de călătorie şi a onorariilor (în cazul în care cel care o susţine este din 
exteriorul întreprinderii), ea are un rol pozitiv prin creşterea gradului de cultură 
generală a angajaţilor şi completarea formării profesionale a acestora. 
 Conferinţa se poate face şi cu prilejul unei mese festive, în acest 
caz,expunerea trebuie să fie scurtă pentru a lăsa mai mult timp întrebărilor.  
 Vizita în întreprindere.  

Are rolul de a prezenta birourile sau atelierele întreprinderii membrilor 
personalului. Vizita în întreprindere permite angajaţilor să-şi cunoască mai bine locul 
de muncă, să-şi formeze o idee cu privire la activitatea celorlalte servicii. Ea poate fi 
organizată fie la venirea în întreprindere a salariatului, fie mai târziu. Este foarte 
important ca vizita să se facă într-un moment în care atelierele sau serviciile 
întreprinderii funcţionează. Vizita în întreprindere are rolul de a întări coeziunea între 
membrii personalului şi de a îmbunătăţi comunicarea între servicii.  
 Cercurile de calitate  
 Cercurile de calitate sunt grupuri mici de persoane (între 5 şi 10 persoane) 
care au o structură permanentă formată din persoane care doresc să participe. Ele se 
reunesc periodic, sunt conduse de unul dintre membri şi au ca obiectiv identificarea şi 
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analizarea unor probleme întâlnite în cadrul activităţilor lor profesionale şi propunerea 
unor soluţii sub forma unui dosar ce se înaintează persoanelor din conducerea 
activităţii respective. Calitatea nu este singura problemă ce face obiectul acestor 
cercuri, ci şi condiţiile de muncă (organizarea, productivitatea, procedurile 
administrative, securitatea, mediul), procedurile tehnice.  
 Cercurile de calitate permit salariaţilor să participe la elaborarea unor proiecte 
într-un cadru informal, cunoscându-se astfel mai bine, ajutând la creşterea coeziunii 
între diferiţi colaboratori din întreprindere.  
 Cercurile de calitate conduc la creşterea competenţelor interne şi la motivarea 
personalului întreprinderii. Soluţiile propuse în cadrul acestor cercuri, având 
asentimentul salariaţilor, sunt mai uşor de pus în aplicare şi duc în final la creşterea 
productivităţii. 

 
C. Comunicarea audiovizuală  
 Cercetările au demonstrat că reţinem 10% din ceea ce citim, 20% din ce auzim, 
30% din ce vedem şi 50% din ce vedem şi auzim în acelaşi timp. O prezentare susţinută 
de un suport audiovizual va aduce mai multă claritate în ceea ce a fost spus şi o va face 
mai interesantă şi mai uşor de reţinut.  
 Retroproiectorul  
 Retroproiectorul este un mijloc de comunicare relativ ieftin şi uşor de folosit. 
Orice copiator poate reproduce un document pe o foaie transparentă (slide), într-un 
timp foarte scurt. 
 Retroproiectorul este cel mai bine folosit pentru o audienţă de 30-40 de 
persoane. Dacă se depăşeşte acest număr este posibil să devină dificil pentru cei aflaţi 
în rândurile din spate să vadă ceea ce este pe ecran. Un slide poate cuprinde, dacă 
este necesar, până la 50 de cuvinte, ceea ce reprezintă de două ori mai mult decât 
numărul de cuvinte ce poate fi afişat prin intermediul unui diapozitiv. Timpul acordat 
fiecărei pagini poate varia de la câteva secunde la 10 minute sau chiar mai mult, în 
funcţie de subiectul abordat.  
 Un avantaj important al retroproiectorului îl reprezintă posibilitatea 
prezentării, fără a opri sursele de lumină, ceea ce face posibil pentru ascultător să-şi ia 
notiţe şi să-l vadă pe cel care prezintă şi pe ceilalţi din auditoriu.  
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 Diapozitivele  
 Diapozitivele sunt folosite, în general, pentru prezentările destinate unei 
audienţe largi. Folosirea diapozitivelor necesită oprirea tuturor surselor de lumină din 
încăpere, ceea ce poate constitui un dezavantaj important. Calitatea proiecţiilor cu 
diapozitive este superioară calităţii acestora realizată cu retroproiectoare, dar costă 
mai mult, ele fiind realizate de companii specializate ce dispun de aparatura necesară.  
 Un diapozitiv poate conţine maximum 20-30 cuvinte, mai puţin decât în cazul 
slide-urilor. El este prezentat pe ecran pentru aproximativ 30 de secunde, ceea ce 
înseamnă că pentru o prezentare de o jumătate de oră vor fi necesare aproximativ 60 
de diapozitive.  
 Block-notes-ul  
 Block-notes-urile (fllip-charts) sunt folosite pentru a puncta ideile cele mai 
importante în timpul unei prezentări. Ele au avantajul de a permite adaptarea 
prezentării la nevoile auditoriului.  
 Ideile principale pot fi trecute pe block-notes, chiar dacă scrisul 
prezentatorului nu este cel mai frumos sau dacă schiţele nu sunt perfecte. Simplul act 
de a scrie sau de a desena ceva ajută auditoriul să-şi amintească ceea ce s-a discutat.  
 Prezentări realizate pe ecranul computerului  
 Aproape toate pachetele de programe grafice au facilităţi pentru realizarea 
unor prezentări pe computer. Dacă acest tip de prezentare poate fi acceptabil pentru 
un grup de 3-4 oameni, existenţa unui auditoriu mai mare va necesita proiectarea 
imaginilor pe un ecran convenţional.  
 Prezentarea pe computer este tot mai importantă, ea luând-o înaintea 
retroproiectorului şi a diapozitivelor, oferind avantaje de viteză şi cost.  
 Pe de altă parte, proiectarea imaginilor de pe un computer, necesitând un 
echipament special, îi obligă pe cei care susţin o prezentare să fie familiarizaţi cu acest 
echipament, în caz contrar fiind obligatorie prezenţa unui tehnician.  
 Filmul  
 Filmul de informare poate prezenta o activitate a întreprinderii sau o anumită 
problemă specifică. El are rolul de a face cunoscută întreprinderea sub toate aspectele 
ei sau de a atrage atenţia personalului asupra unor anumite chestiuni (vânzări, 
organizare, probleme sociale).  
 Scopul filmului de informare nu este de a vinde sau de a argumenta, ci de a 
sensibiliza: elementele sale informative sunt alese în funcţie de obiectivele pe care 
întreprinderea doreşte să le atingă. Filmul poate fi un mijloc eficient de formare 
profesională şi informare a angajaţilor.  
 Filmul prezintă o serie de avantaje foarte importante: oferă o viziune concretă 
şi sintetică a întreprinderii, permiţând fiecăruia să-şi situeze propria activitate într-un 
ansamblu, expune un subiect complet, într-un timp limitat, cu mai multă forţă şi 
eficienţă decât oricare alt mijloc de comunicare, asigură conservarea informaţiei şi 
oferă posibilitatea unei difuzări relativ facile. 
 Principalul inconvenient îl reprezintă costul care poate fi destul de ridicat, 
având în vedere că realizarea unui film presupune deplasări, cheltuieli materiale 
importante, participarea unor tehnicieni.  
 Mesajul prin difuzor  
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 Acest tip de comunicare presupune transmiterea printr-un sistem de 
sonorizare, în timpul pauzelor, a unor mesaje de ordin practic, privind, de exemplu, 
securitatea muncii, noutăţile sociale, anunţarea unei reuniuni, modificarea orarului de 
lucru, o noutate importantă. Acest sistem are avantajul de a informa într-un timp scurt 
un număr mare de persoane şi permite o permanentă adaptare a mesajului la 
actualitate.  
 Poşta electronică  
 Profitând de echipamentul său informatic, o întreprindere poate pune în 
aplicare un sistem de dialog electronic. Comunicarea se face astfel în două sensuri:  
• întreprinderea poate difuza un jurnal electronic intern sub forma unui buletin 
informativ pe care salariatul să-l poată citi pe ecranul calculatorului său sau al 
Minitelului; 
•  odată cu apariţia cutiei de scrisori electronice, salariaţii pot dialoga între ei 
sau cu alte servicii. Decât să-şi ia stiloul şi să scrie ideile sau întrebările lor, salariaţii pot 
tasta direct pe calculator şi li se poate răspunde pe aceeaşi cale sau pe suporturile 
scrise tradiţionale. 
 Aceste mijloace informatice prezintă două tipuri de avantaje: transmiterea 
perfectă, imediată, a mesajelor şi dialogul interactiv. Această cale este deja larg 
utilizată în întreprinderile mai informatizate.  
 Videotransmisiile  
 Acest sistem presupune transmiterea de sunete şi imagini, făcând posibilă 
comunicarea la distanţe mari şi simultan, graţie unei legături prin satelit. 
Întreprinderile americane utilizează adesea această tehnologie pentru a putea 
transmite simultan mesaje filialelor situate la mii de kilometric distanţă. Acest 
instrument de comunicare presupune o logistică importantă şi costuri ridicate.  
 Televiziunea prin cablu  
 Utilizarea cablului printr-un canal intern este o tehnologie care promite, dar cu 
care nu s-au familiarizat prea multe întreprinderi. 
  Fiecare din toate aceste instrumente de comunicare prezintă avantaje şi 
dezavantaje. Nici unul nu este bun sau rău în sens absolut, ci mai mult sau mai puţin 
potrivit în funcţie de conţinutul mesajului, de profilul destinatarilor mesajului, de 
timpul avut la dispoziţie, de costuri, precum şi de impactul căutat. 

 
Dacă îl întrebaţi pe omul de pe stradă ce inseamnă şi ce face o secretară, auziţi 
probabil: face cafele, bate la maşină, arată bine...Iar în firmă ele sunt privite adesea ca 
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nişte comode fete bune la toate, care trebuie să fie mereu pregătite să execute 
ordinele. Lucrurile nu stau peste tot aşa. Acolo unde secretarele sunt privite ca nişte 
colege şi coechipiere competente, şefii au atitudini corespunzătoare, sprijinindu-le şi 
stimulându-le. 
 Studiul lui Fraunhofer privitor la secretariatul viitorului confirmă faptul că 
secretara clasică, care elaborează, prelucrează şi gestionează documentele după 
model, mai mult de jumătate din timpul ei de lucru, şi se ocupă în rest de telefoane şi 
de cafele, dispare încet dar sigur. Sunt de viitor numai noile profiluri de sarcini, cu mai 
multe prelucrări specializate şi cu asistenţă calificată pentru şefi. 
 Procesele de schimbare din întreprinderi implică riscuri şi noi şanse pentru 
secretare şi asistente. În cadrul restructurării conducerii în multe firme se desfiinţează 
niveluri ierarhice întregi sau se externalizează din întreprindere domenii complete. 
Presiunea creşte asupra secretarelor rămase, pentru eliminarea unor niveluri ierarhice 
nu înseamnă şi dispariţia tuturor sarcinilor. Progresul tehnologic obligă la învăţarea 
continuă, timpul nercesar fiind adesea alocat suplimentar. Restructurările le privesc 
din ce în ce mai des şi pe secretare. Se experimentează şi se testează: secretariatele pe 
domenii, echipele de secretariat, birourile- centre de profit, lucrul de la distanţă.  

 
Şansele secretarelor  
 Prima şansă este dezvoltarea continuă a tehnologiei informaţionale şi 
comunicaţionale. E-mail- ul (poşta electronică) şi calendarul electronic de termene 
înseamnă pentru secretare o degrevare de muncile de rutină. Scrisul, copiatul, 
distribuirea poştei, arhivarea şi  organizarea termenelor fac parte din sarcinile 
tradiţionale ale secretarelor. Pe viitor, biroul va deveni mai sărac în hârtii, iar 
întocmirea, distribuirea şi gestiunea informaţiilor se vor accelera astfel. 
 Pe viitor vor fii mai puţini şefi care vor avea mai mult de lucru. Pentru a face 
faţă viitoarelor sarcini, firmele au nevoie de salariaţi care se autoorganizează, se 
autoformează şi care pot lua singuri decizii. Conducerea va avea loc mai ales prin 
comunicare, pentru care şefii au nevoie de sprijinul unor asistente calificate, 
competente profesional şi talentate psihologic. 
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 Printre sarcinile asistentelor manageriale se numără: 
• Chief-Coaching-ul (antrenarea şefului), fiindcă şefii sunt şi ei doar oameni pe 
care îi ajută enorm să poată vorbi, uneori, cu persoane de încredere, 
•  Ca asistente calificate unele sarcini se pot referi la elaborarea unui sistem 
informatic, prin care se supraveghează toate activităţile sau proiectele curente ale 
domeniului, 
•  Poate fi conceput şi un sistem unitar de ordonare pentru arhivare care să fie 
implementat electronic, 
• Întomirea rapidă a graficelor de prezentare din care se organizează şi se 
dirijează video-conferinţele, sau prin care se derulează organizarea şi coordonarea 
completă a şedinţelor şi sesiunilor, 
• Tradiţionalul birou de dactilografiat 
• Organizarea manifestărilor, 
• Aranjamentele de călătorie, 
• Traducerile şi stagiile de formare profesională, 
• Cercetarea informaţională  
• Coordonarea. 

 
Învăţarea în tot timpul vieţii este o cerinţă a schimbării rapide  
1. Competenţa profesională  
 Se impune stăpânirea instrumentarului profesional al secretarei: stăpânirea unui stil 
epistolar modern şi ale regulilor de bază ale prezentării vizuale a corespondenţei.  
2. Competenţa metodologică  
Se referă la capacitatea de a gândi, de a acţiona şi de a evolua independent şi 
responsabil şi de a avea succes, capacitatea de  concentrare, de preluare rapidă şi de 
reţinere a informaţiilor esenţiale. Tehnicile de soluţionare a problemelor şi de luare a 
deciziilor ca şi metodele şi tehnicile prezentărilor de succes nu trebuie să aiba secrete 
pentru asistentele adiminstrative.  
3. Competenţa socială  
Se exprimă adesea îngrijorarea privind însingurarea oamenilor în faţa calculatoarelor şi 
izolarea socială: oamenii singuratici nu pot elabora idei noi, computerele vor rămâne şi 
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pe viitor doar instrumente ce vor sprijini munca salariaţilor individuali şi cea a 
echipelor. 
În viitor munca în echipă devine tot mai de actualitate şi pentru secretare. Firmele cu 
succes se remarcă prin faptul că oamenii îşi vin în întâmpinare unii altora şi află cum se 
pot completa reciproc pentru realizarea obiectivelor. 
Competenţa socială mai înseamnă şi preluarea responsabilităţii pentru sine şi 
păstrarea unei forme bune. Succesul depinde şi de starea fizică.  

 
Avantajele categorice ale scrisorii comerciale sunt: 
• expeditorul şi destinatarul au în faţa lor texte scrise identice, 
• scrisorile originale semnate au putere de convingere mai mare decât 
convenţiile verbale sau decât textele scrise, transmise electronic 
• scrisorile de afaceri pot fi formulate şi structurate în linişte  
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Noile posibilităţi de concepţie aduc cu ele şi tentaţia de a prezenta opere de artă în loc 
de simple scrisori. Tentaţiile de a folosi multitudinea de programe pentru computere şi 
posibilităţile pur şi simplu inepuizabile ale acestora sunt mari. Ele sunt din  fericire 
îngrădite în ceea ce priveşte corespondenţa de afaceri, prin limite formale, economice  
şi psihologice:  
• Scăderea costurilor. Constrîngerile economice (din ce în ce mai mulţi oameni 
trebuie să realizeze din ce în ce mai mult într-un timp din ce în ce mai scurt) obligă la 
purtarea unei corespondenţe raţionale şi eficiente.  
• Joaca în timpul prezentării scrisorilor. Schimbarea frecventă a tipurilor de 
fonturi, a mărimii şi a stilurilor acestora, trezeşte în destinatari bănuiala că expeditorii 
nu au altceva mai bun de făcut. Nici un corespondent nu ar trebui să se expună unei 
asemenea bănuieli.  
• Corporate Identity/CI (Identitatea firmei) şi Corporate Design/CD (imaginea 
firmei). Acestea contribuie la prezentarea uniformă a corespodenţei firmei- şi mai ales 
la punerea ei de acord cu imaginea dorită.  
• Folosirea programelor de scriere. Cei care ştiu să lucreze bine cu computerele 
şi stăpânesc bine programele de scriere ale acestora vor putea coresponda mai 
eficient în viitor.  

 



107 

 

Scrisorile de afaceri trebuie prezentate într-o formă adecvată în funcţie de prilejul şi 
obiectivul lor.  
Tipurile de fonturi: Scrisorile de afaceri se scriu cu clasicele fonturi Times sau Helvetica. 
Se poate scrie şi cu caractere aldine (îngroşate), cursive (înclinate) sau subliniate, 
realizându-se în acest mod scoaterea în evidenţă a anumitor porţiuni de text.  
Mărimea fontului: Pentru corespondeţa de afaceri se recomandă fonturi cu mărimea 
între 10 şi 12 puncte pentru o bună lizibilitate.  
Intervalele dintre rânduri: Scrisorile de afaceri se scriu la un rând.  
Orientarea rândurilor: Corespondenţa de afaceri se scrie, de regulă, cu alinierea la 
stânga.  
Enumerările: Textele mai lungi pot fi strucrurate prin enumerări. Începutul şi sfârşitul 
enumerărilor vor fi separate printr-un rând de restul textului. 
 Prima impresie este importantă: Scrisorile de afaceri bine prezentate vizual 
câştigă deja prin prima impresie. Adesea acesta este momentul în care destinatarul 
decide să citească scrisoarea-  şi cu sentimente să o facă (de exemplu, aprobare, bună 
dispoziţie, poziţie negativă, dezinteresare).  În cele din urmă conţinutul, stilul, tonul 
sunt determinante pentru asigurarea succesului.  
 Corespondenţa modernă  
 Cerinţele actuale faţă de corespondenţa modernă sunt următoarele: 
     -    trebuie să fie elaborată la costuri avantajoase, 
- să fie orientată spre obiective, 
-  să fie orientată spre destinatari, 
- Să  fie eficientă şi de efect, 
- Să fie la obiect, la persoană şi să aibă efect psihologic, 
- Să fie prezentată conform reglementarilor, 
- Să se conformeze identităţii ş imaginii firmei  
Limba modernă. Caracteristice pentru un stil modern de corespondent sunt limba 
modernă, formulările şi frazele clare, univoce, cu propoziţii scurte, inteligibile şi 
incitante, fără şabloane, fraze, înflorituri şi formulări inutile şi fără repetiţii 
supărătoare. 
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Corespondenţa la costuri avantajoase  
• Nu se scrie mai mult decât este neapărat necesar 
• Se folosesc modele de scrisori, module de text, şabloane şi formulare 
• Se scrie univoc şi complet. Asfel se evită neînţelegerile, revenirile cu întrebări şi 
corespondenţa suplimentară 
 Corespondenţa orientată spre obiective  
 Obiectivul unei scrisori trebuie să fie întotdeauna clar. Cine nu ştie exact sau 
ştie doar aproximativ ce doreşte să obţină prin scrisoarea sa- sau cine scrie la 
întamplare, nu trebuie să se mire de rezultatul negativ al străduinţelor sale. 
 Dacă se alege scrisoarea, întrebarea se referă la ce dorim de la partener: 
• să-l informăm sau să aflăm ceva, 
• să-l motivăm sau să-l influenţăm 
• să fim de acord sau să respingem 
• să explicăm sau să rectificăm 
• să admonestăm sau să reclamăm 
• să ne acuzăm sau să cerem înţelegere 
• să solicităm sau să oferim ceva 
• să comandăm sau să cumpărăm ceva 
• să obţinem un câştig sau să plătim puţin 
• să facem o invitaţie 
• să acceptăm sau să refuzăm ceva 
• să mulţumim 
• să felicităm, să urăm noroc sau să exprimăm condoneanţe  
Adaptarea la destinatari şi la situaţii: Succesul unei scrisori constă în reacţia 
destinatarului, conformă cu cea imaginată de expeditor. 
 Corespondenţa orientată spre destinatar  
Scrierea orientată spre destinatar presupune trei lucruri: 
• cunoaşterea destinatarului şi a doleanţelor sale 
• punerea în situaţia acestuia şi luarea în seamă a concepţiilor sale 
• scrierea corespondenţei într-un stil şi cu un vocabular uşor de înţeles de către 
destinatar.  
 Pentru cunoaşterea destinatarului sunt de ajutor câteva întrebări: care sunt 
interesele, problemele, doleanţele sau speranţele partenerului de corespondenţă, 
unde se află micile sale vanităţi şi slabiciuni, ce doreşte el să ştie ce nu îl interesează 
deloc, ce avantaje sau foloase aşteaptă el. 
 Orientarea spre destinatar asigură ca acesta să se simtă luat în serios, să 
citească cu interes scrisoarea şi să se comporte în sensul dorit de expeditor. 
 Formularea individuală 
Etalarea avantajelor: Înalta artă a corespondenţei individuale de afaceri constă în 
formularea de asa manieră a scrisorilor, încât acestea să lase destinatarilor impresia că 
le sunt numai lor destinate, în pofida raţionalizării prelucrării textelor. 
Formularea credibilă 
Fără reclamă stridentă: Ofertele stridente, unice, trezesc deja mai mult neîncrederea. 
Promisiunile exagerate se lovesc de scepticism. Ofertele speciale, la cele mai reduse 
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preţuri nu prea mai reuşesc să convingă pe nimeni – mai ales dacă mai sunt promisiuni 
sau tombole. Asemenea oferte sună astfel: 
„Astăzi vă putem face o ofertă unică. Produsul nostru..este ieftin, fără concurenţă, 
având cea mai înaltă calitate şi cu o durabilitate extremă” 
Informaţiile adevărate: Mult mai promiţătoare de  succes sunt informaţiile adevărate, 
verificabile şi indicaţiile asupra foloaselor reale ale ofertelor : 
„Întrucât trebuie să evacuăm depozitul nostru, vă oferim modelul nostru în curs de 
epuizare...la preţuri mult reduse” 
Fără false pretexte: Pretextele micşorează credibilitatea autorului. De aceea explicarea 
sinceră a situaţiei, rugămintea de a fi scuzat şi înţeles- şi mai ales propunerile concrete 
pentru efectuarea plăţii- reprezintă calea cea mai bună pentru sporirea credibilităţii. 
 Corespondenţa în slujba CI şi CD 
 Caracteristicile CI:  
-   comportamentul   (bazat pe autocunoaştere) 
-   Imaginea 
-   Comunicaţia firmei 
 Însemnătatea comunicaţiei scrise  
Corespondenţei firmei i se pretinde: 
- să ofere o imagine unitară în exterior 
- să se încadreze în filozofia firmei 
- să reflecte personalitatea firmei ca stil şi ton 
 

 
Rutina periculoasă: Această rutină aduce cu sine şi un pericol: se produc texte 
consacrate care în mare sunt la subiect, dar în cazurie speciale pot fi pe lângă acestea.  
Pregătirea temeinică: Pregătirea scrisorilor importante sau dificile poate cere mult mai 
mult timp Acest consum suplimentar de timp reprezintă o investiţie care aduce un 
câştig corespunzător mai mare. Fiecare cuvânt şi fiecare formular pot fi decisive. 
Pregătirea poate consta în notarea unor cuvinte-cheie, în elaborarea unei structurări 
sau în conceperea de scrisori întregi.  
 Câteva recomandări stilistice  
 Stilului scrisorilor de afaceri i se impun două cerinţe: 
     -    să fie modern 
     -    să fie orientat spre destinatar.  
*Ce se consideră a fi modern?  
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Buna inteligibilitate. Textul trebuie formulat într-un limbaj uşor (propoziţii scurte, 
clare)  
Sugestibilitate. Textul trebuie scris într-un limbaj cât mai concret şi sugestiv (cuvinte şi 
formulări adecvate şi sugestive).  
Logică. Ideea şi formulările trebuie să fie corecte din punct de vedere logic.  
Psihologie. Textele vor respecta regulile de bază ale psihologiei şi vor fi astfel 
formulate  încât destinatarii să reacţioneze în sensul dorit de expeditori  
    *Scrierea în stil empatic 
Acesta este indicat dacă partenerul urmează să se simtă implicat în consideraţii şi să 
fie atras în procesul de gândire. Stilul empatic presupune gândirea şi formularea din 
punctul de vedere al partenerului, atunci când vor să se ocupe de propriile interese 
sau să-i convingă pe ceilalţi de avantajele ofertei proprii.  
Adresarea personalizată: Cititorii se simt apelaţi personal şi mai interesaţi, dacă 
ofertele sunt formulate în stil empatic.  
Punerea întrebărilor: Cine întreabă, conduce. Prin punerea de întrebări se trezeşte 
interesul partenerilor. Aceştia vor putea fi eventual fi influenţaţi să răspundă sau să 
acţioneze în sensul dorit de cei ce întreabă.  

 
Noţiunile înrudite cu CI:  
• cultura firmei (comportamentul firmei) 
• personalitatea firmei 
• conceptul firmei (ca formă a reprezentării externe) 
• forma de exprimare sau de schimb 
• imaginea firmei (prezentarea firmei în faţa publicului) 
• stilul firmei 
• filozofia firmei (problema sensului firmei) 
• spiritul firmei (ca denumire anterioară a identităţii firmei) 
 De la personalitatea firmei la identitatea ei  
 O dată cu fondarea şi creşterea firmei se dezvoltă personalitatea acesteia. 
Personalitatea firmei se compune din elementele organizatorice (oamenii şi obictele) 
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şi din structura organizatorică. Se caracterizează prin obiectivele economice ale firmei, 
prin scopurile economiei naţionale şi prin cerinţele sociale. 
 Posibilităţile de influenţare ale secretariatelor: Secretarele au posibilităţi 
apreciabile de influenţare în cazul comunicării în exterior şi interior, de pildă felul în 
care îi tratează la telefon pe partenerii de afaceri sau cum în vin în întâmpinarea 
colegilor influenţează puternic imaginea firmei în viziunea partenerilor. 
 Cultura firmei sau a întreprinderii  
 Cultura firmelor se exprimă  prin acţiunile şi comportamenul tuturor 
angajaţilor acesteia, referindu-se atât la felul cooperării în interiorul firmelor cât şi la 
toate acţiunile faţă de cei din afara acestora. Ca deosebit de pozitive sunt recunoscute 
de către public următoarele caracteristici: tineresc, dinamic, voios, optimist, capabil, 
solid, colegial şi fiabil. 
 Secretarele şi identitatea firmelor. Secretarele fac parte dintre salariatele care 
întreţin contacte în interiorul şi exteriorul întreprinderii.  Posibilităţile de 
influenţare directă şi indirectă depind de : 
• treapta ierarhică a şefilor 
• domeniile de sarcini ale şefilor 
• propria iniţiativă şi iradierea personală  
 Identitatea pozitivă a firmelor întăreşte:  
• voinţa de acţiune a salariaţilor 
• mândria inspirată angajaţilor de întreprinderea lor 
• indentificarea salariaţilor cu firma lor 
• renumele întreprinderii pe piaţă şi în public. 

 
Când se discută despre modernizarea muncii în secretariate şi birouri, se foloseşte des 
noţiunea de comunicaţie birotică. Prin aceasta se înşeleg toate acţiunile care au ca 
obiectiv asigurarea unui sprjin corespunzător tuturor activităţilor de birou, prin 
utilizarea unei tehnologii noi. 
Cerinţele secretariatului faţă de comunicaţia birotică: Secretariarul se transformă tot 
mai mult într-o centrală de comutaţie a informaţiilor, unde acestea converg din toate 
părţile întreprinderii  şi din exterior. Munca modernă de secretariat se caracterizează 
prin prelucrarea,memorarea şi transmiterea informaţiilor de diferite feluri: date, texte, 
grafice, imagini şi vorbire, rezultatele muncii fiind, de regulă, documentele. Întrucât 
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elaborarea documentelor nu constituie un scop în sine este importantă distribuirea 
acestora la destinatari. 
 Procesele de muncă din birouri şi secretariate sunt împărţite în două moduri: 
1. dobândirea, prelucrarea şi memorarea informaţiilor reprezintă procese 
informaţionale 
2. schimbul de informaţii în interiorul firmelor şi între organizaţii, în scopul 
realizării sarcinilor, este denumit comunicaţie. Procesele comunicaţionale cuprind 
fazele de predare, transmitere şi primire a informaţiilor. 
 Tehnologiile pentru realizarea comunicaţiilor birotice moderne  
Internetul ca platformă de bază  
 Internet-ul şi Intranet-ul aduc cu sine numeroase provocări faţă de strategia 
tehnologiei informaţionale.  Calculatoarele electronice interconectate pe plan 
mondial pot fi de mărimi şi cu platforme complet diferite. Cel mai cunoscut serviciu din 
Internet este World Wide Web.  
 Există trei feluri diferite de ofertanţi de servicii de Internet: 
-Ofertanţii care pun la dispoziţie circuitele de transmitere a datelor (societăţi naţionale 
de telefon) 
-Ofertanţii care fac posibil accesul la Internet (aşa numiţii Service-Provider) (furnizorii 
de servicii) sau serviciile on-line 
-Ofertanţii de informaţii (Content-provider- furnizorii de conţinut). Utilizatorii obţin 
conţinutul (textele, imaginile chiar şi programele video) de la ofertanţii de informaţii. 
Aceştia pot fi firme, cu informaţii despre produsele fabricate sau vândute de acestea. 
Tehnologia Intranet  
 Interconectarea internă a firmelor şi instituţiilor se realizează în prezent, prin 
intermediul unor reţele locale.  Extinderea se obţine prin aplicarea tehnologiei 
Intranet. Tehnologiile Internet se pot folosi şi în interiorul întreprinderilor, formându-
se aşa numitele Intranet-uri. 
 Utilizat optim Intranet-ul devine sistemul nervos al întreprinderii astfel 
întreaga cunoaştere din firmă devedind accesibilă tuturor angajaţilor. 
Groupware (pachetul de programe pentru lucrul în grup) permite lucrul eficient în 
grup, într-o reţea. Oferă o şansă pentru creşterea eficienţei, atunci când mai multe 
persoane participă la îndeplinirea unei sarcini, de pildă în cazul echipelor de 
proiectanţi 
Funcţiile Electronic-Mail (poştei electronice) sunt 
    -   primirea corespondeţei sosite 
-trimiterea de mesaje 
-confirmarea automată a sosirii corespondeţei  
-memorarea de documente şi mesaje 
-compilarea şi editarea (reprelucrarea) mesajelor destinate trasmiterii  
-distribuirea corespondenţei electronice. 
Planificatorul de termene pentru grupuri  
Cu ajutorul lui se poate organiza gestiunea timpului şi a resurselor grupului.  
Termenele uzuale care trebuie respectate de toţi membrii grupului sunt: 
• termenele consfătuirilor 
• termenele de prezentare 
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• termenele vizitelor 
• termenele concediilor 
• termenele seminariilor 
Principalul avantaj al planificatorului de termene este economia de timp cu ocazia 
stabilirii termenelor. În timp ce, în mod tradiţional, pentru a se ajunge la coordonarea 
corespunzătoare a termenelor se începea cu o laborioasă avalanşă de telefoane, în 
prezent secretarele pot vedea imediat pe ecranele monitoarelor termenele încă 
disponibile pentru conferinţe. Se pot evita astfel mai uşor suprapunerile de termene. 
 Utilitatea comunicaţiei birotice moderne  
 Prin utilizarea noilor tehonologii informaţionale şi comunicaţionale se poate 
creşte eficienţa economică în birouri şi în administraţie. 
 Tehnologiile informaţionale şi cominicaţionale aduc o contribuţie importantă 
la creşterea capacităţii de prestaţie în cazul muncii de birou. 
 Serviciile on-line şi Internet-ul garatează în multe cazuri procurarea 
direcţionată a informaţiilor pentru asistenţa managerială 

 
Se impune notarea motivelor pentru păstrarea documentelor: 
• aşa cer forurile legislative 
• mai târziu trebuie aduse dovezi, demonstraţii sau fudamentări  
• secretarele doresc să memoreze sau să asigure cunoştinţele de care au nevoie 
ele sau şefii pentru a : 
-lua deciziile corecte 
  -executa acţiuni 
  -informa pe alţii 
  -concepe noi soluţii şi idei creatoare 
  -putea oferi un serviciu clienţilor interni sau externi 
  -asigura arhivarea. 
 Este bine să se implementeze un catalog de documente în computer.  
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Termenele legale de păstrare: Conform Codului Comercial şi legislaţiei finaniare 
comercianţii trebuie să păstreze anumite documente pe perioade determinate, de 
pildă registrele şi notele comerciale, inventarele, bilanţurile de deschidere, bilanţurile 
anuale, rapoartele de situaţie. Alte documente se păstrează în funcţie de durata 
prescrisă de forurule legislative pentru fiecare categorie (corespondenţa comercială şi 
de afaceri, acte contabile, alte documente, necesare impozitării). Important este dacă 
documentele cad sau nu sub incidenţa legislaţiei în vigoare. Dacă da, atunci 
obligativitatea şi termenele de păstrare sunt reglementate legal.  
Repetata trecere în revistă costă bani: Raţional este să se decidă o singură dată cât 
timp trebuie păstrate documentele, pentru a le distruge apoi după trecerea 
termenelor respective. 
 Definirea treptelor de registratură (locurile de păstrare ale actelor): 
secretariatele, birourile şefilor, eventual sala de consiliu sau registratura intermediară 
de la acelaşi etaj şi/sau arhiva de la subsol sau pod. 
 În principiu, actele care sunt frecvent necesare trrebuie să se afle cât mai 
aproape de locul de muncă. 
Stabilirea termenelor de păstrare, respectiv când pot fi distruse actele definitiv. La 
actele care nu au voie să fie distruse niciodată, în locul datei de distrugere se va stabili 
un termen de reexaminare. 
Reglementarea responsabilităţilor: În rubrica „responsabil” se trece persoana care 
trebuie să fie răspunzătoare pe viitor pentru mutarea şi distrugerea anumitor date. 
Alocarea de culori trepetelor de registratură:  
-verde, acces frecvent/birou 
-albastru-acces mediu/registrartură intermediară 
-roşu-acces rar/arhivă 
-negru- ditrugere  
Catalogul de documente este util şi în biroul fără hârtii. 
Inventarierea creează baza informaţională actuală pentru luarea deciziilor. 
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C. Locul optim de arhivare sub formă de hârtii depinde de : 
-frecvenţa accesului 
-disponibilităţile de spaţiu ale întreprinderii 
-volumul documentelor 
-numărul celor care au acces la documentele respective 
-rapiditatea cu care trebuie să fie disponibile în caz de necesitate 
-tehnica de arhivare folosită (bibliorafturi, dosare suspendate) 
 Un document nu se poate afla decât în următoarele locuri: 
-în prelucrare pe biroul secretarei 
-în prelucrare la altcineva, secretara ştiind pe baza notei de cotrol, cine are 
documentul şi când trebuie să se întoarcă acesta la ea 
-în arhiva secretarei 
 Este necesar să se creeze un sistem de ordonare. Nu este suficient să se 
scaneze pur şi simplu documentele ci trebuie să se creeze un index corespunzător.  
D. Cum se regăsesc cel mai bine informaţiile?  
Cea mai simplă şi mai răspândită metodă de ordonare este arhivarea după cuvinte 
cheie. 
Sortarea alfabetică este o altă metodă pentru a ordona ceva mai mult un fond 
arhivistic bazat pe cuvinte cheie.  
Gruparea tematică. Acum se văd dintr-o privire documentele care există în cadrul unei 
anumite teme, iar fondul arhivistic este extensibil, dar nu mai există univocitatea 
amplasării bibliorafturilor.  
Întocmirea planului documentaţiei: Se poate întocmi un plan an documentaţiei în care 
să fie trecut şi locul de amplasare al fiecărui biblioraft.  
Utilizarea unei terminologii unitare în cadrul planului documentaţiei  
E. Cine răspunde de arhivă? În secretariatul managerial răspunde desigur asistenta 
managerială. Se poate conveni: 
• ca şefii să nu pună nici un document la loc, ci să restituie la sfârşitul 
programului secretarei toate cele ce le-au fost necesare în timpul zilei de muncă. 
• Ca şefii să facă notiţe corespunzătoare pe documentele dificil de clasat din 
punct de vedere profesional.  
 
Trebuie să insistam asupra importanţei folosirii limbajului legislativ în comunicarea 
de afaceri. Practic orice afacere înseamnă raporturi între oameni, de aici se obţine 
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profitul, fie că e vorba de forţa de muncă, de exploatarea, specularea, folosirea 
conjuncturii pieţei (formate din oameni) sau de consumator. Fără solide cunoştinţe de 
drept un om de afaceri are şanse puţine să dezvolte o afacere solidă, de durată. Fie că 
le învaţă singur fie că apelează la consultanţi. Exemplu următor poate fi convingător 
  

 
 Clauza abuzivă reprezintă acel tip de clauză contractuală întalnită în mod 
preponderent în contractele tip, prin care comerciantul unor servicii (de telefonie, 
bancare etc.) impune consumatorului asumarea unor obligaţii vădit prejudiciabile faţă 
de interesul său.  

 O legislaţie care să ne apere de clauzele abuzive există. Mai greu este cu punerea 
în practică a acestei legislaţii. În accepţiunea legii, clauza abuzivă reprezintă acea 
clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul şi, prin ea însăşi 
sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi 
contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi 
obligaţiile părţilor  
Potrivit Legii 193, aprobată în anul 2.000, sunt considerate clauze abuzive acele 
prevederi contractuale care: 
- a) dau dreptul comerciantului de a modifica, în mod unilateral, clauzele 
contractuale, fără a avea un motiv specificat în contract şi acceptat de consumator 
prin semnarea acestuia; 
- b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a 
avut posibilitatea reală să ia cunoştinţa la data semnării contractului; 
- c) obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi în 
situaţiile în care comerciantul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale; 
- d) dau dreptul comerciantului să prelungească automat un contract încheiat 
pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada 
limită la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă; 
- e) dau dreptul comerciantului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, 
clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate 
sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu; 
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- f) dau dreptul comerciantului să constate unilateral conformitatea produselor şi 
serviciilor furnizate cu prevederile contractuale; 
- g) dau dreptul exclusiv comerciantului să interpreteze clauzele contractuale; 
- h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în 
cazurile în care comerciantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;  
- i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul 
neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite 
de comerciant; 
- j) restrâng sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia contractul, în cazurile in 
care: 
- • comerciantul a modificat unilateral clauzele menţionate la lit. e); 
- • comerciantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale; 
- k) exclud sau limitează răspunderea legală a comerciantului în cazul vătămarii sau 
decesului consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a comerciantului 
privind utilizarea produselor şi serviciilor;  
- l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita 
un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin 
arbitraj; 
- m) permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor 
evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, 
fac obiectul unei alte părţi din contract; 
- n) dau dreptul comerciantului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe 
persoane - agent, mandatar etc., fără acordul consumatorului, dacă acest transfer 
serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator; 
- o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către comerciant cu o creanţă 
pe care el ar avea-o asupra comerciantului;  
- p) permit stabilirea preţului la livrare sau creşterea preţului la livrare, faţă de cel 
stabilit la încheierea contractului, în măsura în care nu se da dreptul consumatorului 
de a rezilia contractul când consideră că preţul este prea mare faţă de cel stabilit 
iniţial; 
- r) permit comerciantului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul 
neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea 
existenţa compensaţiilor în suma echivalentă şi pentru consumator, în cazul 
neexecutării contractului de către comerciant; 
- s) dau dreptul comerciantului sa anuleze contractul in mod unilateral, fara sa 
prevada acelasi drept si pentru consumator; 
- t) dau dreptul comerciantului să înceteze contractul încheiat pentru o durată 
nedeterminată fără un anunţ prealabil, cu excepţia unei motivaţii pertinente, 
acceptate de consumator prin semnarea contractului.  
 
Câteva exemple de capcane legislative 

Capcanele contractului de credit bancar  
1. Modificări discreţionare ale ratei dobanzii  
2. Dobanzi penalizatoare la limita legii  
3. Asigurari de viata fara legatură cu riscurile contractului  
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4. Alte clauze abuzive  
5. Repartizare defavorabila a riscurilor contractului  
6. Executarea silita a imprumutaţilor  
Fără a contesta principiul libertăţii contractuale, deplin aplicabil şi în materia 
contractelor de credit, de cele mai multe ori în practică se întamplă ca cei presaţi de 
nevoi să fie obligaţi să vrea, iar cei care sunt mai puternici sunt liberi sa le-o impuna. 
Aceasta este principala premisă a unor clauze din contractele de credit bancar, care 
pot fi considerate vădit dezavantajoase pentru împrumutat şi care sunt acceptate de 
către acesta prin semnarea contractului de credit, fie sub imperiul necesităţii, fie din 
ignoranţă.  
 Băncile utilizează în activitatea de creditare banii deponenţilor, care trebuie sa 
fie ocrotiţi de riscul de a-şi pierde economiile prin acordarea de către bancă a unor 
aşa-numite credite neperformante. Însă aceste măsuri de precauţie sunt deseori 
împinse la extrem. În ideea protejării intereselor deponenţilor, se încalcă drepturile 
persoanelor care apelează la încheierea unui contract de credit bancar. Se ajunge la o 
supraîncărcare a acestora din urmă, care tinde, în unele privinţe, să escaladeze limitele 
legale.  
 În înţelegerea clauzelor contractului de credit trebuie să se plece de la premisa 
că, deşi legea nu califică acest contract ca fiind unul de adeziune, practica relevă faptul 
că toate băncile pun la dispoziţia solicitantului de credit un formular tipizat de contract 
ale cărui clauze nu pot fi negociate. Prin urmare, deşi nu există nici o dispoziţie legală 
în acest sens, profitând de absenţa parţială a unor reglementări în domeniu, ca şi de 
cererea mare de pe piaţă, băncile au transformat tacit contractul de credit într-un 
contract de adeziune, ale cărui clauze nu pot fi negociate de către viitorul împrumutat 
cu banca. În contextul transformării tacite a contractelor de credit în contracte de 
adeziune, o problemă majoră o constituie existenţa, în cuprinsul contractelor de 
credit, a unor clauze care pot fi considerate abuzive sau vădit defavorabile 
împrumutatului.  Clauzele abuzive sunt acele clauze contractuale care nu au fost 
negociate direct cu împrumutatul şi care, prin ele însele sau împreună cu alte 
prevederi din contract, creează, în detrimentul acestuia şi contrar cerinţelor bunei-
credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părtilor. 
1. Modificări discreţionare ale ratei dobanzii  
 O primă categorie de astfel de clauze se referă la posibilitatea băncii de a 
modifica, în mod unilateral, rata dobânzii. Dacă reglementările actuale impun băncilor 
obligaţia de a stabili în contractul de credit rata dobânzii datorată de împrumutat, în 
privinţa posibilităţii băncii de a modifica această dobândă, a procentului maxim până 
la care aceasta poate fi majorată, precum şi a evenimentelor care pot determina 
creşterea ratei acesteia, nu există niciun fel de prevederi. Din acest punct de vedere, 
ne aflăm în plin câmp de acţiune a libertăţii contractuale, astfel încat băncile se văd 
obligate să-şi protejeze interesele, chiar dacă aceasta înseamnă încălcarea principiului 
„bunei-credinte", care trebuie să guverneze raporturile juridice dintre cele două părţi.  
 Prin urmare, băncile inserează în contracte clauze de genul: „În cazul în care 
intervine orice eveniment care face ca rata dobânzii de referinţă să nu mai fie 
disponibilă sau folosită de Banca (...), rata dobânzii va fi înlocuită cu o rată stabilită de 
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bancă la unica sa discreţie" sau „Banca are dreptul de a modifica rata dobânzii în 
funcţie de.. costurile resurselor de finanţare proprii". 
 De asemenea, modalitatea de aducere la cunoştinţa împrumutatului a 
modificării unui element esenţial al contractului, cum este rata dobânzii, nu îmbracă, 
în cele mai multe dintre cazuri, forma prevazută în contract. Astfel, deşi orice 
modificare a prevederilor contractuale trebuie să îmbrace forma scrisă (act adiţional la 
contract, semnat de ambele parţi), împrumutatul „acceptă" ca modificarea ratei 
dobânzii să-i fie adusă la cunoştinţa „prin publicare pe site-ul băncii ori prin afişare la 
sediul sucursalelor băncii", iar daca nu acceptă noua rată se „obligă" să restituie băncii, 
în termen de cinci zile, toate sumele datorate în temeiul contractului, respectiv 
capitalul, dobânzile şi comisioanele neîncasate de bancă. 
2.Dobanzi penalizatoare la limita legii  
 O alta clauză „consimţită" de debitori se referă la plata unei dobânzi 
penalizatoare, datorată în situaţia în care debitorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile de 
plată. Unele bănci practică o dobândă penalizatoare în cuantum foarte ridicat (care 
poate merge pană la 20%), pentru dobânda neachitată la termen. Acest procedeu, 
denumit în doctrina juridica anatocism (adică dobândă la dobândă), a fost interzis prin 
Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte şi abia 
ulterior aparent permis, prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii 
legale pentru obligaţii băneşti, fără însă ca ultimul act normativ să stabilească un 
cuantum maxim al acestei dobânzi. Profitând de cadrul legislativ permisiv, dar şi de 
„libertatea contractuală", băncile stabilesc o rată a dobânzii penalizatoare care 
depăşeşte, de regulă, rata dobânzii stabilite pentru rambursarea capitalului. 
3.Asigurari de viata fara legatură cu riscurile contractului  
 O problemă delicată o ridică şi obligaţia asumată sau, mai corect, impusă 
împrumutatului de a încheia o poliţă de asigurare de viaţă, valabilă pe durata de 
derulare a contractului de credit, la o valoare egală cu valoarea creditului şi care este 
cesionată in favoarea băncii. Această clauză, omniprezentă în contractele de credit 
întâlnite în practica, este „delicată" deoarece ea nu este de natură să acopere niciun 
risc determinat sau determinabil, din prisma dreptului civil român actual, iar pentru 
cazul morţii debitorului, banca are la îndemână suficiente garanţii contractuale pentru 
a recupera sumele datorate de acesta în temeiul contractului de credit.  
4.Alte clauze abuzive  
 Abuzive, din punctul de vedere al împrumutatului, sunt şi clauzele care permit 
băncii să declare contractul de credit scadent şi, prin urmare, să solicite rambursarea 
tuturor sumelor datorate în baza acestuia, în situaţia în care o terţă persoană 
formulează o acţiune în justiţie împotriva împrumutatului ori solicită sechestrarea ori 
executarea veniturilor obţinute de acesta sau în caz de neîndeplinire de către 
împrumutat a obligaţiilor asumate prin orice alte contracte încheiate cu o terţă 
persoană. Situaţiile exemplificate mai sus, dar şi altele (care nu se referă strict la 
încălcarea de către împrumutat a obligaţiilor de plată, la declaraţii false pentru 
obţinerea creditului sau încălcarea garanţiilor acordate băncii) sunt abuzive şi nu au 
rolul decât de a lărgi excesiv de mult cadrul în care banca poate declara creditul 
scadent şi, prin urmare, trece la executarea silită a sumelor datorate în baza acestuia. 
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 Situaţia de inferioritate a împrumutatului faţă de bancă este relevată de multe 
alte situaţii, cum ar fi: executarea silită a garanţiilor de către bancă exclusiv în scopul 
recuperării banilor săi, asumarea de către împrumutat a obligaţiei de a nu contracta 
credite de la alte instituţii bancare pe perioada de derulare a contractului sau refuzul 
băncilor de a-şi face publice normele interne de creditare, pe motiv că acestea 
constituie „acte cu caracter intern, destinate exclusiv salariaţilor băncii".  
  În privinţa acestor norme interne de creditare, în măsura în care ele 
modifică explicit sau implicit condiţiile de creditare cuprinse în contractul de credit, 
apreciem că împrumutatul poate invoca nulitatea contractului, consimţământul său 
fiind viciat la semnarea contractului. 
5.Repartizare defavorabila a riscurilor contractului  
 Mai mult, practica bancară relevă cazuri în care instituţia de credit impune 
debitorului să suporte inclusiv riscul legislativ (banca consideră o neîndeplinire a 
obligaţiilor contractuale faptul că acesta nu mai îndeplineşte condiţiile de creditare 
impuse de modificările legislative ulterioare încheierii contractului de credit), forţa 
majoră (care nu exonerează debitorul de răspundere) sau riscul politic, în timp ce 
banca nu raspunde pentru nîndeplinirea propriilor obligaţii din cauza conflictelor 
internaţionale, măsurilor autorităţilor, conflictelor de muncă, nefuncţionarea 
echipamentelor băncii etc. 
6.Executarea silita a imprumutaţilor  
 Clauzele contractuale enumerate reprezintă doar câteva exemple, care nu 
sunt neapărat cele mai dezavantajoase pentru împrumutat, dar sunt cel mai frecvent 
utilizate în practică. Prezenţa acestor clauze în contractele de credit, indiferent dacă le 
considerăm abuzive sau doar vădit defavorabile debitorului, trebuie analizată prin 
prisma faptului că aceste contracte constituie titluri executorii, fiind calificate astfel de 
o dispoziţie legală expresă din Legea nr. 58/1998. Această combinaţie, clauze abuzive 
sau vădit dezavantajoase împrumutatului şi titlu executoriu, se poate dovedi letală 
pentru debitor, în condiţiile în care cazurile de încălcare a contractului de către debitor 
sunt stabilite discreţionar de bancă, dobânzile pot fi, de asemenea, stabilite de bancă, 
iar evaluările garanţiilor sunt efectuate de persoane agreate de aceasta. 
 Având în vedere toate situaţiile expuse până acum, o primă intervenţie pe care 
o considerăm necesară priveşte forma contractului de credit, în sensul stabilirii 
clauzelor contractului de credit bancar care sunt deschise negocierii părţilor, astfel 
încât caracterul de contract de adeziune al acestuia să se atenueze în timp. 
 De asemenea, este absolut necesară o intervenţie legislativă pentru eliminarea 
comportamentului abuziv al băncilor, prin obligarea acestora să-şi facă publice 
normele interne de creditare, precum şi reglementarea mai strictă a posibilităţii de 
modificare a ratei dobânzii (inclusiv a dobânzii penalizatoare), respectiv reglementarea 
clară a executării silite a bunurilor debitorilor, cu protejarea intereselor acestora. 
Capcanele legislative din domeniul metalelor preţioase 
- Articolul 12 din capitolul VI spune că „marcarea bijuteriilor se va face în mod 
obligatoriu cu marca proprie de identificare a originii, a producătorului român sau, 
după caz, a importatorului şi cu marca de certificare a Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, iar în cazul celorlalţi operatori numai cu marca de certificare 
a aceleiaşi autorităţi".  
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- Articolul 13 subliniază faptul că, în viitor, „controlul marcării metalelor 
preţioase se va efectua de personalul abilitat în acest sens de către ANPC". 
-  Iar Articolul 15 din Capitolul VII: „Sursele de finanţare se vor asigura din 
venituri realizate din activitatea proprie şi dintr-o contribuţie anuală a operatorilor cu 
metale preţioase şi pietre preţioase, în cuantum de 0,2% din veniturile brute rezultate 
din efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase".  
- Un proiect iniţiat de Autoritatea Natională pentru Protecţia Consumatorului 
(ANPC), care urmăreşte modificarea şi completarea legislaţiei din domeniul metalelor 
preţioase, a stârnit nemulţumirea bijutierilor. 
- Reprezentanţii a 14 organizaţii patronale ale operatorilor cu metale şi pietre 
preţioase au semnat un protocol de colaborare pentru îmbunatăţirea cadrului legal al 
acestei industrii. Patronatele, care reprezintă interesele a peste 90% din firmele de 
profil, au arătat guvernului că nu se respectă Constituţia şi directivele europene dacă 
se adoptă propunerile ANPC prin care se restricţionează dreptul de marcare a 
metalelor preţioase, revenindu-se la practica perioadei comuniste, în care statul era 
singurul care beneficia de acest drept. De asemenea, au cerut şi eliminarea 
propunerilor pe baza cărora se introduce o taxa de 0,2% din cifra de afaceri a 
societăţilor comerciale care operează cu metale şi pietre preţioase, în beneficiul ANPC. 
Potrivit patronatelor din domeniu, cele două măsuri nu au corespondent în legislaţia 
europeană şi introduc un monopol de stat pe o piaţă care se guvernează pe criterii 
profesionale şi ale liberei concurenţe, precum şi o suprataxare nejustificată, care va 
majora preţul produselor din metale şi pietre preţioase, conducând la amplificarea 
ponderii pieţei negre.  
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8. Comunicarea de masă 
 

a. Obiective (rezultatele aşteptate ale temei) 
-Studentul  îşi însușește noțiunea complexă de mass media: caracteristici 
- Studentul află de ce turismul poate fi considerat un mijloc de mass media 
- Studentul asimilează noţiuni de bază privind comunicarea politică  
 

b. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student) 
-  compararea cunoştinţelor despre mass media cu cele  ale comunicării 
tradiţionale şi capacitatea de a stabili relaţii între acestea, în vederea sesizării 
direcțiilor noi de dezvoltare a cunoaşterii şi a profesiei 
- capacitatea de a aplica teoria în situaţii noi şi care nu au putut fi prevăzute. 
- evaluarea critică a comunicării politice 

 
c. Termeni de referinţă (cuvinte cheie) 

Cultură de masă, mass media, turismul ca mass media 
 

d. Structura temei de studiu 
- Apariţia fenomenului culturii de masă şi al mass media  
- Caracteristicile mass media 
- Turismul ca mass media 
- Comunicarea politică 

 
e. Rezumatul ideilor principale 

Revoluţia tehnico-științifică a condus la fenomenul culturii de masă şi la 
apariţia unor mijloace de comunicare specifice: mass media. Trăsăturile şi 
caracteristicile acestora demonstrează omniprezenţa lor în viaţa modernă, deci şi în 
lumea afacerilor. O forma integrată este turismul care s-a transformat într-un mijloc 
de comunicare cu o imensă putere de convingere. Dintre formele de comunicare şi 
comunicarea politică este influenţată de mass media ajungând să fie o ştiinţă 
codificată riguros, urmând reguli stricte ce trebuie cunoscute de omul de afaceri. 

 
f. Conţinutul dezvoltat de idei al modulului 

 
1. Geneza comunicării de masă:  

 
De cele mai multe ori comunicarea de masă este confundată cu conceptul de 

mass-media. Problema este mai complicată, fiind legată de revoluţia culturală şi de cea 
tehnico – ştiinţifică, care au condus la societatea de azi. Ce va fi societatea de mâine 
am prefigurat deja, atât cât putem.  

Din antichitate şi până astăzi între cultură şi artă, pe de o parte şi producţia 
materială şi ştiinţă, pe de altă parte era aparent un divorţ ireversibil74. 

                                                 
74 Deşi, conform DEX, Ed. Univers Enciclopedic 1996 cultura este definită ca ”Totalitatea valorilor 

materiale şi spirituale create de omenire şi a instituţiilor necesare pentru comunicarea acestor valori”. 

Webster‟s Dictionary 2001 defineşte cultura ca: 1. The quality in a person or society that arises from a 
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  "Diviziunea muncii devine o diviziune reală abia în momentul în care intervine 
diviziunea între munca materială şi cea spirituală75.Oamenii care se ocupă de aceasta, 
aparţin la rândul lor, unor sfere speciale ale diviziunii muncii şi lor li se pare că ar lucra 
într-un domeniu independent. În măsura în care ei alcătuiesc o grupă independentă 
înlăuntru diviziunii sociale a muncii, în aceeaşi măsură producţia lor exercită la rândul 
ei o influenţă asupra întregii dezvoltări sociale, chiar şi asupra celei economice. Ei 
însăşi se află la rândul lor, sub influenţa dominantă a dezvoltării economice.  

Nu vom dezvolta această idee, vom reţine doar că cultura şi arta sunt o parte, 
un sector al vieţii şi că trebuie înţeleasă ca atare, la adevărata ei importanţă şi esenţă, 
ca şi producţia materială, mai ales că epoca contemporană, evoluţia tehnico-ştiinţifică 
ne obligă la aceasta.  Aducem în sprijin observaţia că un număr tot mai mare de 
lucrători pleacă din sectoarele economice “clasice” spre noul domeniu al culturii 
contemporane, sector în plină expansiune.  

Revoluţia tehnico-ştiinţifică duce la o transformare universală a tuturor 
forţelor de producţie şi pune în mişcare întreaga lor structură elementară şi schimbă 
implicit poziţia omului. Producţiei îi impune o unitate tehnică superioară, care devine 
baza auto-mişcării producţiei. Între om şi natură nu se mai interpune numai o unealtă 
ci un întreg proces tehnic de producţie de sine stătător, şi care ia o structură şi 
dinamică interioară modelată. O parte importantă şi crescândă a activităţii omeneşti 
legate de procurarea mijloacelor de subzistenţă poate dobândi caracterul de activitate 
tehnico-inginerească.  

Ştiinţa a urmat până acum drumul producţiei. În epoca medievală şi în 
Renaştere ea a fost artizanală apoi laboratoarele şi asociaţiile de cercetări au început 
să poarte pecetea întreprinderilor manufacturiere; în epoca industrială ştiinţa a 
devenit industrie, apoi industria devine ştiinţă.  

În prezent eliminarea de forţe de muncă din producţia industrială şi înlocuirea 
lor prin tehnică, precum şi "eliberarea de capital" sunt un semn al creşterii forţelor de 
producţie. Acest proces are loc în condiţiile scăderii muncii direct productive 
tradiţionale, respectiv ale reducerii timpului de muncă necesar. Noile forţe de 
producţie care invadează producţia modernă au alţi parametrii umani, o legătură mai 
strânsă şi mai esenţială cu dezvoltarea omului, reprezintă o nouă situare a omului în 
lumea forţelor de producţie şi prin aceasta o nouă situare a omului în general. Ele 
determină transformări ale masei de bază a muncii, structura muncitorului colectiv şi 
ale poziţiei diferitelor domenii ale activităţii umane. Forţa pe care o capătă omul prin 
mijloacele oferite de revoluţia tehnico-ştiinţifică duce la inversarea modalităţii 
percepţiei timpului: sute de generaţii omeneşti s-au străduit să prindă “timpul naturii” 
folosind istoria, ori azi “natura”, sub modelarea noilor forţe se schimbă atât de rapid 
încât “mâine” a devenit “azi”, “acum”. 

                                                                                                                                   
concern for what is regarding as excellent in arts, letters, manners, scholarly pursuits.etc… 3. A particular 

form or stage of civilization, as of a certain nation or period: Greek culture. … 6. the sum total of ways of 

living built up by a group of human beings and transmitted from one generation to another… Noi vom 

înţelege mai departe, în lucrarea noastră cultura în sensul ei restrâns, “clasic”, ca totalitate a bunurilor 

intelectuale ale omenirii. 
75 K.Marx – Opere alese. Ed.Politică 1968 
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Revoluţia tehnico-ştiinţifică reprezintă în fond şi o revoluţie culturală într-un 
sens nou, mult mai profund şi mai cuprinzător, deoarece ea nu se limitează la anumite 
schimbări în cadrul culturii, ci transformă însăşi poziţia culturii în viaţa societăţii în 
general pentru a face chiar şi dezvoltarea condiţiilor materiale ale civilizaţiei direct 
dependente de cultivarea relaţiilor şi a forţelor omeneşti. Dacă înţelegem, după 
vechiul citat din Kant, prin cultură cultivarea calităţilor şi forţelor umane, revoluţia 
tehnico-ştiinţifică se contopeşte în acest sens şi context cu cea mai mare revoluţie 
culturală din istorie de până acum, deoarece pune cultura, care până acum însoţea 
viaţa la marginile ei, în mod direct în mijlocul vieţii. Astfel se constituie baza pentru o 
unificare a lumii economice şi a lumii culturii, în timp ce dispariţia lor însoţise sistemul 
uman ca o umbră. 

Marile probleme ale bazei industriale ale civilizaţiei devin rezolvabile pe calea 
unei schimbări totale a întregii structuri a forţelor de producţie, a întregi baze 
civilizatorii a vieţii umane. Revoluţia tehnico-ştiinţifică nu îngăduie numai, dar şi 
impune o dezvoltare permanentă şi generală a forţelor fiecărui om. Ea cuprinde de la 
început nu numai industria ci toate sferele civilizaţiei. Are loc o schimbare în ceea ce 
priveşte rolul ştiinţei, a instrucţiunii şi culturii în general. În timp ce în secolele trecute 
cultura îşi îndeplineşte misiunea numai la periferia vieţii sociale a omului ea devine un 
factor hotărâtor al dezvoltării, plasat în mijlocul evenimentelor. Dezvoltarea nivelului 
de trai determină dezvoltarea generală a capacităţilor creatoare în tehnică, ştiinţă, 
economie, artă şi în domeniul grijii pentru om. Bogăţia pe care economia de timp o 
creează (disposable time) poate fi spaţiul pentru dezvoltarea forţelor umane, pentru 
dezvoltarea omului ca scop în sine. Revoluţia tehnico-ştiinţifică urmează un raport de 
echivalenţă între progresul producţiei propriu-zise, progresul învăţământului, 
perfecţionarea serviciilor sau a oricăror moduri de dezvoltare a forţelor creatoare ale 
omului. 

 În aceste condiţii, împărţirea muncii şi sectoarelor economice în productive şi 
neproductive îşi pierde vechiul sens, deoarece acum în întreaga viaţă omenească se 
produc forţe de producţie decisive pentru progresul umanităţii. În schimb, o 
neutilizare a acestor domenii de creare a aptitudinilor umane echivalează cu o risipă. 
Cultura se transformă într-un factor de producţie. 

Revoluţia tehnico-ştiinţifică cuprinde de la început nu numai industria, ci toate 
sferele civilizaţiei, ale activităţii umane, ale vieţii. Ea provoacă chiar înlăuntrul acestor 
sfere mişcări şi mai pronunţate decât în producţia industrială propriu-zisă. Ea oferă un 
nou suport, noi mijloace de prelungire a forţelor naturale ale omului până la o zonă de 
neimaginat şi greu de urmărit în fantastica ei explozie. 

Trei ni se par cele mai importante rezultate ale acţiunii revoluţiei tehnico-
ştiinţifice asupra culturii. 

a) restructurarea rapidă a culturii 
b) fenomenul culturii de masă 
c) o relaţie nouă, directă între industrie şi cultură. 

Poate că cel mai spectaculos aspect al influenţei revoluţiei tehnico-ştiinţifice 
asupra culturii este apariţia "culturii de masă": fenomen inedit, rezultat al actualelor 
progrese ale ştiinţei şi tehnicii. Produs al acţiunii "mass-media" "cultura de masă" are 
dimensiuni extraordinare, îmbracă aspecte multiple şi ridică multe întrebări, joacă un 
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rol de sine stătător şi nu poate fi decomandată asemănată cu nimic. În ciuda tomurilor 
care i s-au dedicat, ascunde încă multe necunoscute. 

Ca rezultat al revoluţiei tehnico-ştiinţifice raporturile între industrie şi alte 
sectoare se schimbă. Asistăm concomitent la o apropriere a industriei de artă (vezi 
fenomenul design) şi a artei de industrie. Tot mai multe forme de artă au făcut apel la 
tehnologie: arta cinetică, electronică, video, iar altele sunt puternic condiţionate de 
progresul tehnic: artele decorative (materia primă şi tehnologia) arhitectura, pictura, 
sculptura chiar şi teatrul (o nouă bază materială i-a permis posibilităţi noi de expresie). 
Cine şi-ar fi imaginat până de curând, pe când Goethe scria Faust că, la o “clipă” pe 
orizontul istoriei, problemele clonării, ale bioroboţilor etc. vor exploda într-un 
asemenea ritm că nici nu ştim ce ne va aduce ora următoare. Un gând…şi ştiinţa s-a 
motivat, iar tehnica a zămislit76 

 
2. Caracteristicile mijloacelor de mass media 

 
Cultura de masă este rezultatul direct al acţiunii mass-media. Lipsa de spaţiu nu ne 

permite să le analizăm, dar abordarea lor este esenţială pentru orice cercetare asupra 
culturii contemporane. Ne dăm seama de aceasta dacă aruncăm o privire asupra 
trăsăturilor, funcţiilor şi consecinţelor acţiunii lor.  

 
Trăsături : 

-Omniprezente şi publice: se găsesc peste tot, au o răspândire largă, neîngrădită, stau 
la dispoziţia oricui, le întâlnim în orice moment. 
- Ritmicitate şi periodicitate 
-Universalitate, conţinuturile vehiculate se disting prin complexitate şi 
multilateralitate. 
- Putere de penetraţie : cuprind masele, se adresează tuturor, direct fără intermediar, 
simplifică distribuţia informaţiei 
- Instantaneitate şi actualitate în comunicare 
- Accesibilitate. 
- O bună parte din ele devin activitate culturală la domiciliu. 
 

Funcţiile : 
- funcţia – informaţională 
- de culturalizare 
- de socializare: determină un mod specific de interacţiune socială, de stimulare şi 
organizare a trebuinţei de sociabilitate a omului 
- de educaţie şi instrucţie 
- de "compensare" prin divertisment şi "distracţie" 

Consecinţele sunt multiple, iar cercetarea n-a reuşit însă să facă lumină. Cert este 
că mass-media au generalizat accesul la informaţie, distracţie şi cultură, dar 
contradicţia creaţiei reapare aici în forma unei dileme între creator şi consumator: câtă 

                                                 
76 Înserez aici, pentru frumuseţea ideii, una din aprecierile româneşti: “Cel ce gândeşte singur şi scormone 

lumina/ A dat  o viaţă nouă şi-un om de fier, maşina,/ Fiinţă zămislită cu gândul şi visarea,/ Neînchipuit 

mai tare ca braţul şi spinarea…” Arghezi T.; Versuri, Bucureşti, 1980, Cartea Românească 
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vreme omul trebuie să resimtă lipsa legăturii dintre propria sa activitate şi propriile 
forţe creatoare şi nu are nici cu cultura şi ştiinţa un contact care să întemeieze pe o 
astfel de activitate, se ajunge la o stare de "criză", de "alienare", constatată de toţi 
cercetătorii77.Dar este mai uşor de a ridica o uzină în câmp deschis sau de a smulge un 
copac secular din rădăcini, decât de-a modifica ideile unui individ şi a-i adapta 
mentalitatea la o situaţie nouă, într-un ritm accelerat. Cercetările în domeniu par a 
păcătui tocmai prin aceea că aplică unui fenomen totalmente nou norme ale vechii 
gândiri. 

S-a vorbit deja mult despre "cultura audiovizuală" şi se spune despre SUA că n-ar 
avea o cultură proprie, ori tocmai cultura audio-vizuală, acest fenomen deosebit este 
caracteristica SUA, cu atât mai mult cu cât o întreaga generaţie a crescut acolo sub 
influenţa acestei culturi, diferită de cultura clasică, dar cultură totuşi. Nu e vorba aici 
de-a a atribui SUA o cultură, dar e singura ţară unde fenomenul e relativ mai bătrân şi 
n-a suferit atât influenţele culturii clasice 

 
3. Industrializarea artei sau culturalizarea industriei. 

 
Un şir de analize pur tehnice ale actualei dezvoltări ale civilizaţiei, constată într-un 

fel sau altul legătura. Revoluţia industrială a eliminat din viaţa maselor dimensiunea 
estetică de care dispunea lumea meşteşugărească. S-a răspândit convingerea că 
tehnica şi arta s-au despărţit în mod iremediabil şi pentru totdeauna. Totuşi se 
constată într-un fel sau altul, legătura dintre mijloacele artistice şi concepţiile estetice 
contemporane şi acea frontieră absolută unde se dezvoltă tehnica vremii noastre. 
Dincolo de o anumită linie de demarcaţie, începe să se cristalizeze din suprafeţele dure 
şi formele solide, din jocul artificial de lumini şi umbre proprii tehnicii, o frumuseţe 
care îmbogăţeşte simţurile umane cu un nou fel de percepere şi plăcere. 

Nu este o întâmplare că valorile estetice ale produselor încetează să fie un 
privilegiu al produselor de lux, că înfloreşte o nouă ramură de artă aplicată: "industrial 
design-ul" care se desfăşoară peste tot în domeniul esteticii industriale, că un şir de 
state prevăd în mod obligatoriu ca un anumit procent din cheltuielile construcţiei 
pentru clădiri publice să fie afectat aspectelor estetice; se pare că design-ul va dura 
mai mult decât anumite experienţe efemere ale artei contemporane şi că o să vorbim 
de-o civilizaţie a esteticii industriale. Aceasta e un rezultat al relaţiei mai strânse între 
industrie şi artă, un proces de umanizare a industriei, sau poate un proces de 
reconciliere. Un exemplu edificator va fi “destinaţia turistică”, modul de elaborare, 
construire şi exploatare a acesteia. Ori toate aceste schimbări se repercutează asupra 
comunicării. 

 
3.1 Modificări privind suportul culturii:  

 
Vom puncta acum un domeniu deosebit de important. Este vorba de suportul 

culturii, canalul prin care aceasta poate fi consumată, în fapt comunicată, „pusă în 
comun”. În distribuţie, rolul important îl joacă tocmai suportul culturii. Modificările 

                                                 
77 Escarpir R.; La Revolution du livre, Flammarion, Paris 1965/1970 
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acestuia sub influenţa procesului tehnic actual sunt foarte rapide, duc la modificări şi 
schimbări puternice în comerţ. E suficient să ne gândim la implicaţiile pe care le-a avut 
apariţia tiparului sau televiziunii sau Internetului asupra comerţului. Este neapărat 
necesar ca să se studieze şi să se aproximeze viitoarele mutaţii în acest domeniu 
pentru a te putea adapta rapid şi eficient la noile situaţii. Fără un studiu atent apare 
riscul de-a reacţiona târziu şi-a deveni dependent de cei care au promovat noile 
mijloace. După cum au folosit lut, piatră sau lemn, societăţile au gândit într-un fel sau 
altul. Suporturile tradiţionale ale culturii au fost după epocă viul grai, lutul, piatra, 
uneltele, vopselele, lemnul, hârtia. Timp de milenii s-au realizat progrese slabe în 
tehnica folosirii multora dintre aceste materiale. Dezvoltarea industrială a adus 
schimbări profunde. A lărgit gama materialelor, a transformat tehnicile. Cel mai 
spectaculos este fenomenul tiparului. În epoca modernă a avut loc o revoluţionare a 
comunicării prin apariţia cinematografului, discului, radioului, a televiziunii, a 
transmisiei de date la distanţă, a Internetului. Mijloacele electronice au schimbat din 
temelii sistemul comunicaţional adresându-se concomitent la două simţuri au impus 
noi modalităţi de expresie, un nou mod de gândire. Turismul în schimb acţionează 
asupra tuturor simţurilor şi a gândirii şi a simţirii. 

Merită recapitulate momentele principale ale evoluţiei suportului culturii şi 
implicaţiile lor. Pentru construirea memoriei omenirii s-au folosit fie hieroglife, fie alte 
semne simbolice; ele erau pentru iniţiaţi şi presupuneau un tălmaci, un preot. 
Fenicienii, continuaţi de greci vor inventa alfabetul, uşor de folosit de un număr mare 
de oameni, pe suport ieftin, rezistent, dar greu de multiplicat; apela la un singur simţ: 
la vedere, ba mai mult, gândirea a fost canalizată spre desfacerea în bucăţi, în foneme 
a realităţii şi la recompunerea ei mintală. Nu tiparul, ci rotativa va aduce cu adevărat 
un salt nou: ziarele în milioane de exemplare, la preţuri insignifiante. Informaţia se 
difuza imediat, graţie telegrafului şi telefonului, masei mari a populaţiei. Noutăţile se 
discutau concomitent şi imediat, apărea “satul global”. Aceasta a şi permis apariţia 
manipulării cititorilor. Radio se va adresa unui nou simţ: auzul. În preajma celui de-al 
doilea război mondial întreaga Americă va petrece o noapte de groază, din cauza unei 
piese radiofonice difuzate naţional: invazia extratereştrilor. Quo erat demonstrandum 
în manipulare fusese probat de elite. Mai mult, radioul nu mai obliga mintea la 
procesul laborios de desfacere şi refacere a realităţii prin foneme. Filmul şi 
televiziunea vor combina două simţuri puternice şi vor avea impact major asupra 
spectatorului. 3D (sistemul three dimensions) va lărgi percepţia destinatarului 
mesajului dar şi mijloacele “fabricantului” lui. Omul de azi, educat, nu mai primeşte 
simboluri, ci o realitate artificială, creată, menită să comunice adresându-se nu numai 
minţii ci şi sufletului (simţurilor, sentimentelor). Tinerii de azi de pe băncile 
universităţilor au altă structură mentală, alt mod de a percepe realitatea. Este drept că 
această realitate este încă “virtuală”, dacă n-ar exista turismul care permite deja 
participarea, comunicarea totală. Iată cum suportul culturii a devenit intangibil! Şi 
complex. v. anexa 1  unde mulţimea de prestatori sau de membri ai “establishment-
ului” din turism ţes suportul nevăzut al culturii. Infrastructura (hoteluri, autocare, 
restaurante etc.) sunt derivate, adevărată este restul, partea de cultură care naşte, 
consumă şi transmite cultură: “trăiri”, amintiri.  
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Credem că pe de o parte va avea loc o dezvoltare de noi « performanţe » 
tehnice prin diversificare şi prin explorarea unor noi domenii. Acestea vor ajunge să 
deţină o pondere din ce în ce mai mare ca suport al culturii în detrimentul celorlalte pe 
care le va înlocui sau adopta parţial. Baza materială a reţelei internaţionale şi deci a 
culturii, a transmiterii şi înmagazinării cunoştinţelor va putea fi, deci, fascicolul de 
lumină. 

Pe de altă parte e de aşteptat o nouă revoluţionare care va înălţa omul cu încă 
o treaptă mai sus: folosirea biocurenţilor. Practic, tehnic s-a realizat transmiterea 
biocurenţilor de pe şi pe creier, iar transmiterea de la creier la creier a devenit o 
problemă rezolvabilă, rămâne de elaborat limbajul care va deservi noul sistem de 
comunicare; în acel moment totul va fi o chestiune de timp. Aceasta e o posibilitate 
care trebuie avută în vedere căci va ridica cele mai mari şi mai grele probleme din 
istoria omenirii, cu implicaţii profunde şi esenţiale asupra omului. Nu “amestecarea 
limbilor”, ca la turnul Babel, ci “cocktailizarea gândurilor”, fie într-o armonioasă 
coabitare, fie într-o implozie planetară a lui homo sapiens. De altfel, « în Anglia tuturor 
candorilor » s-a admis deja începerea cercetărilor pentru implantarea la om, în creier a 
cipului care să permită comandarea computerului prin simpla forţă a gândului. 

Vom reţine că problemele evoluţiei suportului culturii trebuie neapărat 
studiate. Cercetarea trebuie făcută pentru fiecare suport în parte. În ultima vreme se 
mai ridică o problemă: cea a crizei producţiei şi consumului. Dacă asupra mijloacelor 
de comunicare s-au făcut studii, problema producţiei şi consumului au fost relativ 
neglijate.  

Tehnicile folosirii mijloacelor mass-media în lumea afacerilor sunt studiate 
amănunţit de disciplinele aplicative: marketing, promovare etc. Noi ne-am oprit numai 
asupra contextului general în care se desfăşoară forma de comunicare preponderentă 
a zilelor noastre, dacă adăugăm şi internetul. 

 
Constatăm o anumită incertitudine, o fluiditate a termenilor (imaterial, servicii...)78 

şi o inconsistenţă a mărimilor (50-70 de ori). Aşa cum vom încerca să arătăm, în 
spatele sistemelor clasice de analiză rămân necercetate zone şi aspecte deosebit de 
importante, cu efecte majore asupra vieţii contemporane. Şi vom menţiona acum, ca 
exemplu includerea statistică în rândul turiştilor a emigranţilor clandestini, fenomen 
similar marilor migraţii ca volum; dar câte repercusiuni - şi nu numai economice - 

                                                 
78 Creşterea volumului de informaţie, dar mai ales starea de "Turn Babel" a zilelor noastre ne obligă să 

facem dese precizări privind conţinutul termenilor pentru a explicita sensul exprimării. Limba engleză a 

cedat locul englezei americane unde înţelesul multor cuvinte este diferit. Traducerile în română au impus 

uneori sensuri mai puţin inspirate unor cuvinte, ca de exemplu sensul cuvintelor  “publicitate" şi "reclamă". 

Precizările sunt cu atât mai necesare în domenii considerate "cunoscute" de majoritatea oamenilor. 

argument = raţionament, dovadă adusă în sprijinul unei afirmaţii. după DEX - Academia Română, Ediţia II, 

Ed. Univers enciclopedic - Bucureşti 1996 

argument = 1. oral disagreament; verbal altercation, opposition, contention 2. a disscution involving 

different points of viw; debate. 3. process of reasoning; serie of reasons 4. a statment, reason, or fact for or 

against a point 5. an address or composition intended to convince or persuadate 6. Subjec, matter, theme 7. 

an abstarct or summary of the major points in a work of prose or poetry, or of sections of such a work după 

Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of English Language - Thunder Bay Press - San Diego, 

2001  
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asupra ţărilor de destinaţie, a familiilor de acasă şi asupra acestei categorii de "turişti"! 
Şi fenomenul este cunoscut, cercetat dar... este inclus în statisticile privind turismul 
internaţional, fiind călători cu viză turistică! În literatura de specialitate funcţionează 
încă un fel de lege nescrisă a tăcerii despre acest fenomen. 

 Poate că cea mai surprinzătore concluzie a analizei atente a activităţii turistice 
contemporane este faptul că turismul este un mijloc de mass-media. Din punct de 
vedere al globalităţii constatăm că el nu numai că foloseşte mijloacele de mass-media 
moderne, dar este el însuşi unul foarte puternic acţionând în folosul celor care obţin 
profituri directe sau mediate din această activitate : grupuri de interese, politicieni etc. 

Determinări impuse de definirea termenului "turism" 
 

Am văzut că au fost folosite mai multe definiţii pentru "turism" de-a lungul 
timpului, care şi-au schimbat conţinutul. Multitudinea definiţiilor folosite duc la 
concluzia că ar trebui să considerăm "turism" orice călătorie, a oricui, în orice scop, 
deci în consecinţă şi: emigrarea, imigrarea, vânzarea de mărfuri, studenţii străini... Iată 
de ce am simţit nevoia să precizăm întinderea noţiunii de “turism", aşa cum o vom 
folosi mai jos, respectiv în sensul larg al ei, pentru că principalul atribut al turismului 
este deplasarea, contactul nemijlocit cu un nou spaţiu, cu o "realitate" diferită de cea 
de la propria locuinţă. 

 
4. Turismul ca mass-media: 

 
Începând cu anii ‘60 turismul s-a transformat într-o mişcare de masă. Făcând 

comparaţia cu mass-media vom contata că are toate atributele acestora: găsim un loc 
unde se elaborează mesajul (o informaţie) care este apoi distribuit prin canale 
specifice urmărind aceleaşi scopuri. Mai mult, turismul ca mass-media (mijloc de 
informare în masă) permite "ţintei" să verifice informaţia primită prin contactul direct 
cu realitatea, în timpul călătoriei (un fel de "feed back"), ceea ce îi conferă un mare 
grad de credibilitate. Fenomenul este similar în toate cele trei domenii ale turismului: 
incoming, outgoing şi domestic. Putem deci considera turismul ca un mijloc de 
comunicare în masă (mass-media).. În ţările dezvoltate, la el participă un număr de 
oameni mai mare decât tirajul ziarelor, al ascultătorilor radio sau TV semnificativi (nu 
ocazionali). Participarea se extinde însă şi la locuitorii zonelor de destinaţie, cu care 
turiştii intră în contact direct sau mediat. 

Aceasta îmi îngăduie să afirm: "copilul se obişnuieşte cu vacanţa de la o vârstă 
fragedă. Apoi, de la dorinţă, de la broşuri la vacanţa în sine noi creăm imaginea, iluzia 
fericirii. Noi le vindem propriile lor amintiri. Suntem dăruiţi cu cel mai puternic mijloc 
de convingere care l-ar fi satisfăcut chiar şi pe apostolul Toma. Este consecinţa faptului 
că suntem mereu în imediat contact cu viaţa şi realitatea, dar realitatea aşa cum o 
oferim noi". 

Referitor la turism s-a vorbit de regulă doar de turismul ca business, de industria 
turistică capabilă să devină un factor de dezvoltare. S-a neglijat rolul de factor social al 
turismului, ca rezultat al pactului, al contractului social. Azi muncitorul vest european 
nu va renunţa uşor, din standardul său de viaţă, la vacanţa în străinătate. Nici noi nu 
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credem că TUI, sau Thomas Cook sau Accor acţionează pe piaţă ca orice mică agenţie 
în regim de concurenţă. Concentrarea capitalului pe pieţele transnaţionale obligă 
statul să devină partener cu sectorul privat. Dar turismul este şi mijloc de difuzare în 
masă (mass-media). Este cel mai puternic atât prin aria de cuprindere cât mai ales prin 
forţă: este guvernat de "principiul apostolului Toma: să pipăi şi voi crede". Greu mai 
convingi vienezii după ce le-ai mâncat lebedele! La fel pe român după ce i-ai refuzat 
viza! Această forţă este ignorată pentru că nu aduce bani imediat; se preferă 
sacrificarea viitorului, pentru ziua de azi. Lipseşte puterea pentru trezirea simţului 
istoriei în domeniul valorii. Dar este serios şi larg folosită de ţările dezvoltate mai ales 
în situaţiile de criză ca cea declanşată de noul stadiu al terorismului. 

 
1.1. Turismul clasic ca mass-media: două sunt condiţiile care sunt considerate că 
permit practicarea turismului (în sensul clasic, obişnuit al înţelesului termenului): 
disponibilul de bani şi timpul liber. În această direcţie trebuie să punctez: 
 
4.1.1: turismul este o media (mijloc de comunicare) de consecinţă: sunt foarte puţine 
mijloace de comunicare directe folosite de industria turismului. Informaţia apare mai 
ales ca o consecinţă a activităţii întregii zone / comunităţi în viaţa politică, socială, 
economică, culturală, etc. "Ieşirile" din sistemul turistic se îndreaptă mai ales spre: 
-imaginea destinaţiei turistice 
-comunicarea întreprinderii turistice cu piaţa 
-calitatea "contactului direct" cu realitatea (feedback-ul) 
 
4.1.2: turismul este o media (mijloc de comunicare) pentru că permite: 
-transmiterea informaţiei în scopul obţinerii unor rezultate prestabilite 
-punerea în contact şi influenţarea ideilor "ţintei" privind o anumită cultură/societate 
-pentru a dovedi şi a susţine un anumit standard de viaţă ca urmare a unui contract 
social pe termen lung. (Planul Marschall a inclus şi vacanţa în promisiunea sa: este 
greu de imaginat că mai poate fi scoasă din standardul cetăţeanului german, de 
exemplu) 
 
4.2. Turismul "informal" ca mass-media: oameni care nu au nici bani disponibili nici 
timp "liber" călătoresc, mai ales în ultimii ani când şi aceste mişcări capătă caracter de 
masă. Enumer ca exemple: 
-  emigraţia ilegală: orice emigrant ilegal urmează un anumit itinerariu pentru a ajunge 
în "ţara promisă". Şi informaţia folosită este corectă şi cu efect! Cum o pot obţine? 
Cum este organizată această lume a "turismului" subteran, paralel? Cine posedă 
“know-how-ul”? O analiză corectă nu va putea dovedi cui foloseşte mai mult emigraţia 
clandestină: emigratului sau cetăţenilor ţării de destinaţie? 
- emigraţia legală: rudele plătesc pentru călătorii într-o direcţie sau alta etc. 
- mişcări generate de crize locale: menţionez: ţările din Est, Hong Kong, Africa şi Israel 
(ultima ca o excepţie care ţine turismul în funcţiune în ciuda tuturor crizelor pe care le 
cunoaşte etc.. 
 “Vârful aisbergului” îl prezentăm statistic în anexa 2. Imigranţii au avut o bună 
perioadă de timp statut de turişti, fie în virtutea vizei de tip turistic, fie prin tipul de 
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călătorie în afara reşedinţei obişnuite, în alt scop decât petrecerea timpului liber, dar 
aparţinând de topica formală a definiţiei turismului. Iar “călătoria” lor este una precisă, 
la fel de bine organizată ca un voiaj turistic. Să adăugăm imigranţii ilegali şi vom începe 
să aproximăm partea submersibilă a colosului. De altfel, practic toate ţările care au 
aderat în valurile ulterioare la UE au avut o emigraţie clandestină ridicată pentru ca pe 
măsură ce momentul aderării se apropia migraţia forţei de muncă să fie reglementată, 
inclusiv statistic prin vizele speciale.79. 
 
4.3  Cum foloseşte turismul ca mass-media celelalte media: revoluţia informatică 
permite deja: 
 
- ca oamenii bogaţi, mai ales cei legaţi de lumea afacerilor să "călătorească" în special 
pe autostrăzile informatice ale comunicaţiilor globale. Pentru ei a ajuns să fie aproape 
indiferent dacă sunt în birou sau pe plaje. În astfel de situaţii "turistul" stă acasă şi 
călătoreşte numai informaţia şi imaginea ei, a locului despre care se vorbeşte. 
 
- ca reţelele informatice să schimbe foarte curând aşa numitul sistem clasic de a face 
turism: alegerea unei destinaţii, rezervarea şi organizarea unui pachet de servicii etc. 
vor necesita o simplă conectare a computerului la o reţea. 
 

Putem concluziona că “turismul”, fie în sensul "clasic", fie în înţelesul "larg" pe 
care îl propunem este un mijloc deosebit de puternic de transfer de informaţii despre 
"etnos", despre etniile, popoarele, despre istoria, prezentul şi viitorul lor prin contact 
nemijlocit, deci de mare randament. Antrenând un număr mare de oameni, având 
caracter de masă acest canal de distribuţie al informaţiei devine un mass-media 
deosebit de puternic cu o mare forţă de convingere. Manipularea prin intermediul 
turismului este dificilă, costisitoare dar şi deosebit de eficientă. A fost mai simplă în 
timpul războiului rece, este mult mai complexă acum. 

Am început să studiem turismul dintr-un nou punct de vedere: ca mijloc de 
comunicare în masă (mass-media). Domeniul este, după cum se vede la o simplă 
incizie, gigantic şi nu avem o cercetare teoretică în domeniu. Însă istoria turismului de 
după al doilea război mondial ne arată că au existat, în mai multe ţări, linii directoare 
bine conturate în sensul arătat. Prăbuşirea "zidului" şi ultimii ani dovedesc nevoia unui 
sistem teoretic şi a unei practici în folosirea acestui mijloc. În construirea sau 
distrugerea unor mişcări sociale prin convingere, autosugestie şi stimulare prin turism. 
În folosirea conştientă a turismului ca mijloc de comunicare în masă (mass-media). 

 
4.4 Mutaţii majore prezente şi previzibile în viitorul apropiat. Turismul la 

orizontul secolului XXI.  
 

              La orizontul anilor 2004-2005 durata unei curse transpacific se va scurta. În 
plus, în zona Pacificului, din SUA, Canada până în China, Coreea, Thailanda etc. vor 

                                                 
79 După ultimul război în Irak, în SUA mediile sioniste au lansat campania “I care, I go!” “Îmi pasă! 

Merg!”, prin care se oferă sponsorizat total  (deci gratuit) excursii de solidaritate în Israel. Primarul New 

Yourk-ului a fost printre călători. 
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exista încă câteva zeci de milioane de noi milionari care vor dori vacanţe. Europa de 
vest îşi pregăteşte adaptarea ofertei la exigenţele lor. De exemplu: firma Kompas din 
Iugoslavia, în ciuda războiului, a rămas intactă în toate republicile fostei ţări, a deschis 
peste 15 birouri în străinătate ducând canadieni în Italia şi cehi în SUA şi a început 
investiţiile în deschiderea primelor birouri în Asia pentru culegerea de informaţii, 
transmiterea ofertelor, atragerea turiştilor. 

Integrarea nu este o opţiune: este supravieţuire şi pentru noi şi pentru vest-
europeni. Chiar dacă noi am fi tentaţi să înclinăm spre americani sau asiatici, 
semnalele împărţirii puterii (venite prin relaxarea implicării americane şi asiatice), dar 
mai ales apartenenţa noastră ne uneşte. 

Unde se află România în această concurenţă dură? 
Într-o lume globală trebuie să trăieşti la nivel global. Ori integrarea este 

imposibilă fără a învăţa regulile turismului mondial, fără a învăţa şi a respecta codul de 
conduită. Mai ales nu ai voie să ignori că efectul turismului priveşte numai viitorul. 
Senzaţiile prezentului se sublimează, amintirile devin trecut: trecut care va determina 
acţiunea viitoare. Turismul nu este numai o şcoală despre ceilalţi, dar determină cum 
vom trăi cu ceilalţi, ce atitudine vom avea. Lumea noastră, cea creată de producătorii 
de turism este una globală, o singură etnie: rasa umană. Prezentată în specificitatea ei, 
element cu element pentru diversitate. Cu trecut, prezent şi speranţe. Orice greşeală 
poate duce la traume nevindecabile. Şi asta asupra unei mase de oameni numiţi 
"turişti". 

 
În ce scopuri poate fi folosit turismul ca mass-media:  

- în activitatea turistică: 
- să se obţină mai mulţi bani din activităţile de incoming, outgoing sau domestic 
- să se dezvolte anumite zone, activităţi sau mijloace de producţie 
- să se ridice nivelul de viaţă şi/sau să se reducă costurile sociale de ex.: prin 

dezvoltarea activităţii balneare scade consumul de produse medicale chimice 
- în domeniul politic sau social 
- să se atragă simpatia sau interesul 
-  să se ofere ca premiu de compensare sau ca şi cale de defulare 
-  reversul celor două situaţii de mai sus 
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5. COMUNICARE POLITICĂ80 
 Însuşirea regulilor şi tehnicilor comunicării politice nu este numai apanajul 
oamenilor politici. Nici un om de afaceri nu poate ignora zona politicului fără ca 
afacerea sa să sufere. Cum comunicarea politică este deschisă pentru oricine, omul de 
afaceri trebuie să poată descifra mesajele codate şi să poată pătrunde la timp 
substratul real al jocului om politic / guvern şi presă.  
 

I. Presa şi viaţa politică 

1. Triada politic-presă-public  

Procesul de comunicare politică implică un circuit continuu al informaţiei de la actorii 

politici către societatea civilă şi invers. Raportul guvernanţi-presă-opinia publică este 

exprimat pe două paliere: 

  
 

Presei îi revine rolul de a legitima acţiunile politicienilor, participând la 
eforturile de vizibilitate ale acestora. De aceea, de foarte multe ori, jurnaliştii sunt 
acuzaţi de colaborare cu structurile de guvernământ. Presa a fost onorată prin 
atribuirea unor sintagme celebre ca „ a patra putere în stat” însă nici una din puterile 
statului nu-şi poate subordona sau nu poate controla o alta. 
Sfera comunicării politice 

 Comunicarea politică înseamnă ansamblul tehnicilor utilizate de actorii politici 
pentru a comunica cu electoratul.  

 Totalitatea mesajelor emise de actorii politici către receptorii specifici se pot 
constitui în orice fel de suport: 

 Comunicarea politică mai poate fi abordată ca un sistem relaţional configurat 
între oamenii politici, audienţă şi mass-media.  

 Comunicarea politică înseamnă ansamblul tehnicilor utilizate de actorii politici 
pentru a comunica cu electoratul. În acest sens sunt folosite ca tehnici: 
sondajele de opinie, strategiile de PR, tehnici de publicitate, tehnologiile de 
informare, mass-media. 

 Totalitatea mesajelor emise de actorii politici către receptorii specifici se pot 
constitui în orice fel de suport: discursuri publice, materiale de presă, 
interviuri planificate sau declaraţii spontane, spoturi televizate. 

 Comunicarea politică mai poate fi abordată ca un sistem relaţional configurat 
între oamenii politici, audienţă şi mass-media.  

Paradigme ale comunicării politice 
Modelul pragmatismului strategic vizează un proces de comunicare ce ţine 

cont exclusiv de interesul actorilor politici. Paradigma este adusă în discuţie în 
situaţiile obţinere a puterii politice sau chiar în situaţii de război. Receptorii sunt 
concepuţi ca ţinte pasive ale mesajului politic cu scopul influențării sau modificării 

                                                 
80

 Prelucrat după un material elaborat de prep. Georgiana Popa 
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opiniilor sau comportamentelor individuale. Se exclude orice prezenţă a libertăţii 
individuale în ceea ce priveşte publicul.  

Paradigma cibernetică sau sistemică. Comunicarea politică se defineşte ca un 
ansamblu al schimbărilor de informaţii între sistemul politic şi societatea civilă.  

Paradigma behavioristă.  Uşor asemănătoare cu modelul paradigmei 
strategice. Este un proces linear de comunicare, dinspre actorii politici către electorat. 
Nu mai avem de a face cu situaţii de excepţie ci cu împrejurări obişnuite, rutiniere. 
Publicul este perceput ca o societate de masă compusă din indivizi, vulnerabili, pasivi, 
atomizaţi.  

Modelul funcţional se opune paradigmei behavioriste. Publicul este perceput 
ca puternic, raţional şi capabil să influenţeze activitatea politicului dar şi a presei.  

Paradigma criticistă. Comunicarea este percepută în condiţiile configurării unei 
realităţi politice, construite prin intermediul mass-media, având efecte puternice 
asupra publicului.  

Modelul dialogist este reprezentat ca o paradigmă ideală a comunicării 
politice. Se bazează pe reversibilitatea poziţiilor, pe posibilitatea emiţătorului  de a se 
transforma în receptor şi invers.  

Modelul medierii tehnologice sau al determinismului tehnologic:  
Faptul esenţial în comunicare nu sunt discursurile, ci media în materialitatea 

lor.  
 Astfel noua comunicare politică ar fi un produs  a patru componente: 

televiziunea, sondajele, publicitatea şi PR politic. O primă trăsătură specifică este 
utilizarea largă a suportului tehnic pe care-l reprezintă presa, văzută ca o instituţie 
esenţială în procesul comunicării politice. O altă caracteristică este dată de statutul şi 
specificitatea actorilor implicaţi: oamenii politici, mass-media şi publicul ca potenţial 
electorat  
1. Transformările esenţiale ale mesajului politic 

 Mesajele politice transmise prin intermediul presei sunt supuse unor intervenţii 
specifice pentru a fi  configurate în funcție de tipul de audienţă, de interpretare 
jurnalistică. 

 La nivelul canalului de transmitere a mesajului politic ne confruntăm cu un 
proces complex numit în literatura de specialitate „gatekeeping”.  
Ceea ce primeşte publicul este diferit de ceea ce s-a intenţionat din partea actanţilor 
politici. Oamenii politici emit mesajele cu conștiința faptului că ele vor trece mai întâi 
prin filtrul jurnaliştilor şi apoi prin grila valorică a publicului. 
2. Importanţa modelului agenda setting 

Oamenii primesc cele mai multe informaţii zilnice din presă. Este posibil ca presa 
să nu reuşească să spună oamenilor ce să gândească, dar ea are un succes surprinzător 
când le spune cititorilor la ce să se gândească. Presa ne poate spune la ce să ne gândim 
, dar punctul nostru de vedere asupra unei idei configurează şi în funcţie de  discuţiile 
cu semenii pe marginea acelui subiect. Alte neclarităţi: presa este întotdeauna 
conştientă când impune o chestiune în interesul audienţei? Este o pură întâmplare ca 
presa să fixeze un eveniment în top?  
3. Etica dialogului dintre politicieni şi presă 
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 Pentru ca interacţiunile mass-media cu scena politică să fie productive o altă 
exigenţă ar fi respectarea normelor deontologiei profesionale atât în cea ce priveşte 
media, cât şi sectorul politic. 

 Referitor la triada P-urilor, politic-presă-public, o reglementare etică strictă 
este aproape imposibilă, o armonie între presă şi politicieni ar fi cel puţin suspectă şi 
ar presupune o diminuare a demersului critic al jurnaliştilor şi ar lipsi de un stimul 
important iniţiativele democratizante ale actorilor politici. 
Normele deontologice ale jurnaliştilor sunt: obligativitatea oferirii unei imagini exacte, 
complete şi inteligibile despre actualitatea politică; apărarea şi promovarea drepturilor 
omului şi a democraţiei; contribuţia la armonia societăţii, punerea în discuţie şi 
dezbaterea a tot ceea ce provine de la nivel guvernamental; interzicerea partis-pris-
ului politic sau a materialelor de presă realizate la comandă politică; satisfacerea 
intereselor publicului şi mai puţin a curiozităţii acestuia raportată la viaţa politică, 
protecţia vieţii private  chiar şi în cazul persoanelor publice, precum oamenii politici, 
printr-o delimitare cât mai clară a sferei private de cea publică. 
4. Campaniile de presă 

 Campania de presă reprezintă un tip de comunicare planificată cu obiective 
prestabilite, într-un mod cât de cât riguros. Este un demers cu caracter public, bine 
orientat, bazându-se pe vehicularea mesajelor mediatice. Pe parcursul campaniei 
pot apărea noi date şi informaţii care ar fi susceptibile de a modifica însăşi finalitatea 
acesteia, dar există şi posibilitatea ca anumite informaţii să nu se confirme şi 
investigaţia să fie sortită eşecului.  
Campania de presă cu temă politică apelează adesea la tehnici precum persuasiunea, 
elemente de propagandă, încercări de manipulare a opiniilor prin diferite subtehnici, 
sensibilizarea opiniei publice.  

 Campania de presă adoptă două strategii majore: aceea a etapizării deliberate, 
în care paşii se cunosc ab initio şi tot ce trebuie făcut este să se urmeze un plan 
conceput a priori - cale valabilă în cazul în care ziaristul cunoaşte şi stăpâneşte 
subiectul respectiv şi strategia bulgărelui de zăpadă, în situaţia în care  evenimentele 
se succed şi se amplifică , consecinţele devenind cauze. 

Jurnaliştilor li se reproşează că se preocupă de subiecte lipsite de importanţă 
sau de evenimente cu consecinţe pe termen scurt. Li se impută faptul că nu agreează 
articolele de tip folow-up, care completează o informaţie anterioară sau dezvăluie un 
deznodământ aşteptat îndelung. Sunt însă şi ziarişti care, cu profesionalism, iniţiază şi 
desfăşoară campanii de presă anple, dintre care cele cu subiect politic sunt cu 
adevărat impresionante. 
 O campanie de presă cu subiect politic, devenind cea mai celebră în istoria 
jurnalismului este afacerea „Watergate”, demascată de cei doi ziarişti ai cotidianului 
american Washington Post, Carl Bernstein şi Bob Woodward încheiată cu demisia 
preşedintelui american Richard Nixon. Este acel tip de campanie de presă 
neplanificată, care a  pornit de la un fapt banal, o spargere la clădirea Watergate, 
sediul Partidului Democrat din Washington, şi care s-a finalizat în 1974, cu doi ani mai 
târziu prin înfrângerea  preşedintelui. 
 În România campaniile de presă nu au avut şi nu au nici în prezent urmări 
spectaculoase. O temă centrală a campaniilor mediatice din ţara noastră a constituit-o 
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lupta împotriva corupţiei în sfera politicienilor, dar şi în domeniul financiar-bancar. 
Presa autohtonă încă nu are în vedere un scop exclusiv justiţiar, ca în S.U.A. Mult mai 
bine organizate sunt campaniile cu subiect extern, precum problema integrării 
europene sau campaniile de informare în contextul conflictelor armate.   
 Atât o campanie reuşită, cât şi una fără succes prezintă o trăsătură comună: 
ambele transmit publicului o idee coerentă, un mesaj bine direcţionat, mai util decât 
banalele ştiri cu efecte pe termen redus. 
5. Noile tehnologii ale comunicării; amprenta acestora asupra comunicării politice 
Societatea se caracterizează printr-o creştere enormă a ofertei de informaţie, dar şi 
printr-un consum avansat de date în care sunt elaborate patru modele ce reflectă 
direcţiile noi impuse de tehnologiile comunicaţionale 

Informaţia şi-a câştigat statutul de resursă indispensabilă în societatea 
postmodernă, s-a consacrat deja terminologia de societate informaţională.  
Această societate se caracterizează printr-o creştere enormă a ofertei de informaţie, 
dar şi printr-un consum avansat de date în care sunt elaborate patru modele ce 
reflectă direcţiile noi impuse de tehnologiile comunicaţionale:  
1. Modelul alocuţiuni - prezintă traseul informaţiei de la un centru către o 
pluralitate de puncte, în cazul televiziunii de pildă. 
2. Modelul conversaţiei - utilizatorii se găsesc în interacţiune directă, ca în cazul 
comunicaţiilor mobile sau al poştei electronice. 
3. Modelul consultării - prezintă un traseu al informaţiei ce porneşte de la 
utilizator spre un oarecare centru, identificat la nivelul portalurilor de Internet, spre 
exemplu, sau al unei bănci de date. 
4. Modelul înregistrării - model răsturnat al consultării: cu alte cuvinte un centru 
supraveghează şi primeşte informaţii în mod necondiţionat de la participanţi; este 
cazul numărătorii automate a utilizatorilor unui site sau al preluării datelor personale 
prin completarea unor formulare electronice.  
 

Internetul 
Internetul poate fi privit : 
- ca mijloc de informare în sine 
- ca mijloc auxiliar de informare în sprijinul dezvoltării suporturilor clasice, ziarul şi 
televiziunea - avem în vedere dezvoltarea ediţiilor electronice ale ziarelor, 
programelor TV on-line şi apariţia ziarului personalizat. 

Internetul se naşte în anii `70 şi se impune definitiv după 1994, spunând întru-
un fel sau altul că nimic nu e prea mic pentru a fi neglijat. Internetul a devenit un fel de 
agora, de piaţă publică, unde informaţia nu aparţine doar experţilor sau comunităţilor 
disciplinare, ci şi persoanelor neavizate, publicului larg.  

Prin raportare la politică trebuie pornit de la principalul avantaj pe care-l 
furnizează Internetul: interactivitatea crescută. Idealul unei democraţii este 
participativitatea care are în sfârşit un mijloc tehnic la dispoziţie prin care se va ajunge 
la aşa-numita „net-democraty”. Publicul poate participa la dezbateri colective asupra 
chestiunilor politice, mijlocite de poşta electronică, de opţiunea chat-ului, de e-
grupuri, de sondaje electronice. 
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Un alt beneficiu al utilizării Internetului ca suport pentru mesajul politic apare 
prin intermediul site-urilor oficiale ale autorităţilor publice, precum ministerele sau 
partidele, constituind un plus de transparenţă. 

Aportul Internetului este remarcabil în sfera informaţiilor vizuale ce fac mai 
agreabilă lectura uneori anostă a mesajelor politice. La nivelul lecturii apare din ce în 
ce mai des reproşul superficialităţii, în primul rând pentru că mediul de comunicare 
îndeamnă la impunerea unui control mai puternic asupra cititorului din partea 
textului, iar în al doilea rând lipsa materialităţii suportului conţinutului transmis îi 
conferă mediului de comunicare o aură de superficialitate pe care cititorul o transferă 
şi mediului de lectură.  

Cititorii de Internet se pot clasifica în două categorii mari: 
- „ hit and run” –acei vizitatori de Net care doar tranzitează paginile în căutarea 
a ceva interesant 
- „downloader”- îi include pe aceia care insistă pe anumite site-uri, în mod 
detaliat, într-o lectură cvasiintegrală. Este evident că paginile cu conţinut politic îi vor 
interesa mai ales pe cititorii de tip „downloader”, care se vor considera chiar norocoşi 
de a fi identificat un discurs integral, şi nu un briefing  cum se întâmplă în cazul  
clasicelor mass-media. 

Internetul influenţează întrucâtva sfera relaţiilor internaţionale dintre state. Le 
repoziţionează de o manieră egalitară, în care nu ar exista superputeri şi state 
neînsemnate, toate având, în plan simbolic, aceeași pondere pe world wide web 
 

II. Comunicarea guvernului cu presa 
1. Informaţia oficială 

 Informaţia politică, în special, cea guvernamentală, pentru a-şi dobândi o 
oarecare legitimitate, are nevoie de vizibilitate publică, asigurată în cea mai mare 
parte de presă. Informaţia constituie unitatea de bază şi în cazul comunicării politice. 
Sursa o reprezintă guvernul şi alte structuri guvernamentale, iar destinatarul e 
identificat în rândul guvernanţilor. Mesajul este sinonimul acelor informaţii de 
interes public transmise în flux continuu.  

Actul de guvernare nu se realizează printr-un demers informativ, ci doar se 
serveşte de strategii informaţionale pentru a ţinti un obiectiv mult mai sensibil: 
transparenţa. Un popor îşi legitimizează propriul guvern numai în măsura în care i se 
permite accesul, într-un fel sau altul, la actul de guvernământ. Nu trebuie omise 
„scurgerile de informaţii” – mesajele care provin din surse total necunoscute, cu un 
grad  mai mare de secretizare decât informatorii care doresc „să-şi păstreze 
anonimatul”. Scurgerile de informaţii nu se încadrează în sfera informaţiilor de natură 
publică, ci în aria privată a ceea ce oficialităţile aleg să păstreze secret din raţiuni 
politice sau chiar strict profesionale. Cititorii sunt stimulaţi în procesul de lectură de 
scurgerile de informaţii.  

 Pentru redactarea comunicatelor de presă este utilizată tehnica „piramidei 
inverse”. Primul paragraf al comunicatului de presă va conţine esenţa informaţiei. 
Comunicatul are ton neutru, titlul incitativ, coordonatele indispensabile ale 
emiţătorului, lungimea în pagină şi chiar maniera de aşezare în pagină. Există mai 
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multe tipuri de comunicate de presă: comunicatul –invitaţie, comunicatul-anunţ, 
comunicatul de luare poziţie şi comunicatul de reamintire.  

Informaţia guvernamentală trebuie să  răspundă cel puţin la cinci întrebări: 
cine? ce? când? unde? cum? Ea va respecta următoarele cerinţe: coerenţă, coeziune, 
echilibru, obiectivitate. Limitele de paginaţie ale informaţiilor oficiale: mesajele oficiale 
îmbracă forme din ce în ce mai concise pentru a reuşi să capteze interesul mijloacelor 
de informare în masă.  

În România, legea 544 din 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes 
public defineşte informaţiile de interes public drept „orice informaţie care priveşte 
activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, 
indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informaţiei”.  
 Legea aduce precizări şi în privinţa sursei informaţiilor oficiale, stipulând 
înfiinţarea compartimentelor pentru relaţii publice sau existenţa unor persoane 
desemnate în acest scop. Legea reglementează accesul presei la informaţia de tip 
public, făcând referire pentru prima dată în legislaţia din România la informaţiile de 
acreditare a jurnaliştilor.  
 Vizibilitatea acţiunilor celor ce ne conduc sporeşte încrederea electoratului şi 
constituie un plus în fenomenul de feedback 
2. Strategii ale comunicării politice 

Prima strategie este menţinerea legăturii cu mass-media sau mediatizarea 
actului politic. Există două tipuri de strategii pentru comunicarea cu presa: prima- se 
referă la demersul politicului de a contacta jurnaliştii, deci o cale activă de dialog iar 
a doua este o modalitate reactivă, presupune reacţii provocate din iniţiativa mass-
media. 
 Este de preferat modalitatea mai activă de legătură din cel puţin două motive: presa 
va constata mai uşor că are de-a face cu o scenă politică dinamică, se va surprinde cu 
mai mare uşurinţă esenţa acţiunilor politice.  
Presa va prefera tipul reactiv de relaţionare, căci numai o presă activă ar putea 
controla şi acoperi cum se cuvine sectorul politic. Ca instrumente în cadrul acestei 
strategii sunt conferinţele şi briefing-urile, comunicatele de presă, declaraţiile, 
interviurile. 

O a doua mare strategie comunicaţională este aceea a discursului în timpul 
apariţiilor publice. O putem numi strategie discursivă, nu trebuie confundată cu 
declaraţiile televizate deoarece este vorba despre acele  apariţii în public a liderilor 
politici, urmate de discursuri ad-hoc, supuse atenţiei directe ale publicului. Politicienii 
focalizează atenţia publică în sensul dorit de ei pentru a construi o imagine coerentă 
asupra problemei în cauză. 
 Marketingul politic implică identificarea ţintelor prioritare, fizarea conţinutului 
mesajelor şi întocmirea unui plan media. Publicitatea politică este acea comunicare 
controlată de un actor politic individual sau colectiv şi caracterizată de o difuzare 
plătită. Ea poate fi uzitată de către Stat (în campanii guvernamentale), de către 
organizaţii politice, de către partide şi candidaţii lor sau chiar de către organizaţii 
nonguvernamentale.  
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3. Relaţia cu presa în situaţii de criză 
Totul ar putea porni de la o decizie nepopulară sau ilegitimă în rândul societăţii 

civile; sau de la un conflict de interese apărut între membrii guvernului. Toate aceste 
aspecte sunt  susceptibile să genereze situaţii de criză. 

Interesul deosebit de mare al presei pentru orice situaţie conflictuală sau ieşită 
din limitele fireşti ale derulării evenimentelor. Jurnaliştii îşi motivează intervenţia în 
asemenea momente prin dreptul constituţional al cetăţeanului la o informare promptă 
şi corectă. Reprezentanţii puterii politice implicaţi în situaţii de criză argumente pentru 
a respinge intervenţia presei; principala lor explicaţie este aceea că orice demers 
jurnalistic ar îngreuna încercările de a rezolva criza respectivă.  

Este recomandabil pentru actorii politici să reconsidere poziţia faţă de media 
în situaţiile de criză, prin întărirea legăturilor şi a contactelor pentru a optimiza 
procesul de comunicare. Efectele negative ale unei situaţii de criză pot fi reduse dacă 
cei implicaţi se află în poziţia de colaborare, căci o criză se depăşeşte mai uşor cu 
sprijin din partea mass-media şi din partea opiniei publice. 

Controlul mesajului pe care îl va vehicula presa este un obiectiv important 
pentru comunicatorii profesionişti din cadrul instituţiilor guvernamentale. Primul 
impuls al unei „celule de criză” este de a încerca să se derobeze de la contactele cu 
presa. Este eronat deoarece presa va fi forţată să obţină informaţia prin scurgerile de 
informaţii. Sursele se pot dovedi rău intenţionate în momentele de criză. Se va ajunge 
ca mesajele din presă să fie confuze, iar proiecţia crizei în presă va fi  una falsă, ceea ce 
va permite multiple interpretări. 

Există cutuma ca pe timpul unei situaţii de criză, purtătorul de cuvânt al unei 
instituţii să nu mai fie cel obişnuit, locul său fiind luat de un înalt responsabil din 
conducere. Pentru a se oferi mai multă greutate punctelor de vedere exprimate şi 
deoarece cunoaşte în profunzime aspectele crizei şi implicaţiile ei. Este necesar să fie o 
persoană raţională, responsabilă, cu un control maxim, asupra stilului de exprimare, 
dar şi asupra comunicării nonverbale, având în vedere condiţiile speciale în care 
dialoghează cu presa. 

4. Influenţa media asupra discursului guvernamental 
Pentru a releva modul în care se transformă discursul politic sub acţiunea 

filtrelor mediatice, este necesară prezentarea principalelor criterii care impun un 
eveniment politic. Modelul  aplicat cu succes aparţine autorilor J. Galtung şi M. H. 
Ruge: 

Durata: un eveniment stârneşte interesul media dacă durata lui se va încadra 
în timpul de producţie specific fiecărei instituţii mediatice. 

Intensitatea sau depăşirea pragului de importanţă: trebuie să aibă o oarecare 
anvergură. 

Claritatea. 
Proximitatea sau relevanţa culturală. Evenimentul şi ideile vor trebui să se 

situeze în apropierea intereselor receptorilor dar şi în raport cu sistemul cultural. 
Consonanţa. Mesajul politic corespunde unor aşteptări ale publicului 
Neobişnuitul. Este de dorit ca o doză de imprevizibil să existe pentru a sublinia 

ideea de nou şi interesant. 
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Continuitatea. Dacă un eveniment captează atenţia presei, va urma un timp în 
care jurnaliştii îl vor avea în vedere prin relatări sau reportaje repetate, legate până şi 
de întâmplările colaterale. 

Ansamblul ştirilor. Discursul politic va fi transformat în ştire sau relatare. 
Referirea la naţiuni-elită sau personalităţi. 
Negativism. Evenimentele sau discursurile politice care se referă la fapte mai 

degrabă negative au şanse considerabile de a se impune în preferinţele publicului.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

 

9. Comunicarea publică 
 
a. Obiective (rezultatele aşteptate ale temei) 
- Studentul să - şi însuşească şi să stăpânească principiile comunicării publice 
- Studentul să-şi însușească principiile alcătuirii discursului 

 
b. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student) 
- capacitatea de a aplica teoria în situații noi ale comunicării publice 
- compararea cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi capacitatea de a stabili 

relații între acestea, în vederea unei bune comunicări în spaţiul public 

- dezvoltarea capacităţii de exprimare formală, oficială printru- un discurs 
 

c. Termeni de referinţă (cuvinte cheie) 
Spaţiul public, comunicarea publică, discursul 
 

d. Structura temei de studiu 
- definirea spaţiului public 
- specificul spaţiului public în afaceri 
- discursul 

 
 

e. Rezumatul ideilor principale 
Comunicarea publică este acea comunicare interpersonală în care mesajul se 

adresează diferențiat unui public care nu poate decât să accepte sau să refuze. Pentru 
înțelegerea comunicării publice trebuie însuşite o serie de concepte specifice. În sfera 
afacerilor comunicare publică are o serie de particularităţi, este studiată prin 
disciplinele de specialitate: marketing, promovare, relaţii publice etc. Deosebit de 
importanta este decoltarea abilităţilor omului de afaceri de a concepe şi de a susţine 
un discurs în spațiul public, fie unul pregătit dinainte sau unul spontan 

 
f. Conţinutul dezvoltat de idei al modulului 

 
1. Caracteristici generale 

 
Societăţile în care puterea este exercitată autocratic (indiferent de tip, de la 

cea de tip „faraonic” = faraonul este Zeul, la cea a regalităţii constituţionale) ierarhia 
girează sistemul de comunicare. Astăzi, în societăţile care au dezvoltat economii 
bazate de economia liberă de piaţă s-a generalizat comunicarea de tip democratic (de 
la democraţia tribală, încă existentă sau de la cea „sătească”, până la cea „elaborată” 
din ţările cu PIB ridicat) caracterizată prin multitudinea factorilor de putere. 
Menţionăm că o societate democratică în criză se transformă de regulă într-o 
societate de tip autocratic, cea mai cunoscută fiind dictatura (cu un larg evantai de la 
„stânga” la „dreapta”) de regulă proclamând demagogic, pentru legitimizare voinţa 
populară, salvarea societăţii. Să nu uităm ca sistemele comuniste sau socialiste recent 
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prăbuşite sau încă existente îţi bazau ideologia pe democraţie, deci nu trebuie 
confundată forma cu realitatea. Distincţia este cu atât mai importantă în spaţiul 
economic unde „alunecarea” de la conducerea „colectivă” sau „participativă” 
conduce rapid spre una din formele autocratice care se vor solda cu falimentul într-un 
timp limitat (este esenţială în astfel de cazuri estimarea orizontului schimbării!).  
 Literatura de specialitate privind spaţiul şi comportamentul social este 
deosebit de variată. Pentru oamenii de afaceri abordarea este specială, în sensul că iau 
în considerare numai „contextul” în care trebuie să acţioneze.  
 
 1.1 Câteva definiţii sunt necesare81:  
 
Învăţare socială: procesul de asimilare a experienţei sociale manifestat prin schimbări 
de conduită.  
 
Socializare: procesul psiho-social de transmitere – asimilare a atitudinilor, valorilor, 
concepţiilor sau modelelor de comportament specifice unui grup sau comunităţi, în 
vederea formării, adaptării şi integrării unei persoane. 
 
Influenţă socială: acţiunea exercitată de o structură socială (persoană, grup) orientată 
spre modificarea acţiunilor şi manifestărilor alteia.  
 
Persuasiune: influenţarea atitudinilor şi comportamentelor unor persoane în vederea 
producerii acelor schimbări care sunt avute în vedere de iniţiator 
 
Manipularea: acţiunea de a determina un actor social (de regulă colectiv) să 
gândească şi să acţioneze compatibil cu interesele iniţiatorului şi nu cu ale sale, prin 
utilizarea unor tehnici specifice care lasă aparenţa libertăţii de gândire. „Forţa soft” nu 
e neapărat negativă decât din punctul de vedere al libertăţii individuale de decizie! 
 
Spaţiul public: avem mai multe variante de definire: ca loc de mediere între societatea 
civilă şi stat, ca spaţiu simbolic în care îşi opun şi îşi dispun discursurile contradictorii 
diverşi actori sociali (politici, religioşi, sociali, culturali, intelectuali – şi subliniem 
diversitatea dar şi unitatea: toţi au în vedere ŞI interese materiale, de genul profitului 
pur sau derivat). Menţionam că spaţiul public, în aceste înţelesuri este specific 
societăţilor democratice, iar teoria se referă la cele cu economie de piaţă. Realitatea 
ne obligă însă să afirmăm că spaţiul public există (limitat) şi în societăţile autocrate, iar 
omul de afaceri care acţionează acolo trebuie să ţină cont de aceasta.  

1.2 Din punct de vedere al tehnicii comunicării, comunicarea publică este 
caracterizată de 

existenţa unui emiţător şi a unei multitudini de receptori;  receptori evaluabili numai 
statistic ca număr, audienţă sau disponibilitate.   
 În sens restrâns comunicarea publică poate fi considerată acţiunea structurilor 
instituţionale pentru obţinerea adeziunii voluntare a populaţiei.  

                                                 
81 Mai mult la Trans V; Stănciugelu I – Teoria comunicării, Ed. comunicare.ro, Bucureşti, 2003 



143 

 

 O analiză etimologică ne obligă să subliniem că problemele publice sunt cele 
care privesc societatea (sat, comună, oraş, ţară82 în opoziţie cu cele relativ „private”: 
individuale, de grup. Distincţia este legată de sistemul de proprietate: ce e în 
proprietate nominală (individ, familie, grup) este diferit de ceea ce aparţine 
„colectivităţii”, „ansamblului”. Dispoziţia asupra ultimelor se face de totalitatea 
„societăţii”, deci şi comunicarea se adresează tuturor. De regulă avem acţiunea de a 
face public, de la simpla recunoaştere a fiului de către tată, în antichitatea greacă sau 
romană, la punerea unei informaţii la dispoziţia oricui.  

În comunicarea publică ne adresăm tuturor, unui public nedefinit, deşi 
cunoscut. Scopul este unic: câştigarea adeziunii, a libertăţii de a acţiona legitim, în 
numele masei. În comunicarea de grup, spre deosebire, avem de-a face cu participarea 
efectivă, nominativă şi avem numai caz special obţinerea cordului de a acţiona în 
numele grupului. În cea publică răspunsul este numai de acceptare sau refuz. Un caz 
special al comunicării publice este comunicarea publică de afaceri, unde, cumpărătorul 
/ partenerii posibili, ca elemente ale „publicului” acţionează ei în urma argumentelor 
arătate.  
 Comunicarea publică pare a fi destinată mai ales sferei politicului. Şi este 
adevărat, fiind mijlocul principal prin care se cucereşte puterea politică (puterea 
partidelor stă însă în comunicarea de grup!). Trebuie să facem distincţie între cele 
două forme, între scopurile majore ale comunicării publice: persuasiunea şi 
manipularea. Oamenii politici le folosesc pe amândouă pentru cucerirea puterii. 
Oamenii de afaceri procedează similar. Nu ne vom opri asupra formelor „tehnice” ale 
comunicării publice în afaceri, care ia forma publicităţii, reclamai, promovării sau 
relaţiilor publice. Acestea fac obiectul disciplinelor specializate. Dar, mai ales pe o 
piaţă globală, orice structură, cât de mică trebuie să comunice cu „piaţa” care nu are 
nici structura nici forma unui grup şi cu care nu se poate stabili un dialog decât de tipul 
celui public: mesaj – acceptare / refuz. De multe ori, înainte de decizia de a cumpăra 
se evaluează „imaginea” care este rezultatul unei comunicări publice. Comunicare 
publică poate avea chiar forme atipice: de exemplu în cadrul unui colos multinaţional, 
unde conducerea „comunică” cu angajaţii după standardele moderne ale conducerii 
participative folosind practic tehnicile comunicării publice.  
 

2. Teorii ale comunicării publice:  
 Comunicarea publică a devenit „populară” în democraţia greacă, unde 
individul (bărbat liber, înarmat, cu origine stabilită din rândul membrilor cetăţii…) 
trebuia să-şi susţină cauza în faţa adunării publice sau structurilor alese de aceasta. 
Cum „avocaţii” nu erau agreaţi, au avut un avantaj relativ vizibil cel care aveau calităţi 
oratorice. Azi lucrurile au evoluat spre mass media.  Dar regulile de bază s-au păstrat. 
Avem astfel 

- o teorie a ţintei care se axează pe rolul emiţătorului sau  
- o teorie interacţionară care se bazează pe folosirea tehnicilor cooperative. 

Aprofundarea tehnicilor non verbale a condus la apariţia 
-  teoriei tranzacţionale bazată pe cauze şi efecte mai degrabă decât pe replici.   

                                                 
82 Discutabil dacă putem adăuga şi noţiunea de „popor” 
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  Cea mai cunoscută este cea a discursului, atent analizat şi codificat încă din 
antichitate. După Virgil Nicula avem 
2.1 Conceptul de discurs:  
-factorii integranţi ai discursului,  
- factorii semantici şi estetici,  
- mecanismele generative ale discursului,  
- exigenţele de ordin logic şi semantic,  
- operaţiile structurante. 
Componenta argumentativă - demonstraţia, structura demonstraţiei, tipologia 
argumentelor, operaţii fundamentale în contextul ideatico-logic, principii de 
organizare a argumentelor, sofismele, persuasiunea şi mesajul persuasiv, discursul 
retoric, efectele persuasive, reguli de tehnică argumentativă, retorică, tehnici ale 
persuasiunii. 
Componenta informativă - atributele informării, devieri ale informării, principiile 
informării. 
Componenta explicativă - explicaţie şi prescripţie, devieri ale explicaţiei. 
Componenta sugestiv-sugerativă - factorii amplificării sugestiei, predispoziţiile 
individuale implicite şi sugestive. 
Componenta manipulativă - dezinformarea, distorsiunea 
semantico-logică, zvonul, mezinformarea, strategia semantică. 
Componenta critică - definire, legile criticii. 
Componenta paraverbală - pronunţia, accentul, intonaţia, 
tonul, debitul, pauza, fluenţa. 
Componenta nonverbală - pantomima, mimica, proxemica. 
 
2.1.1 Reguli în pregătirea discursului 

Este evident că, indiferent de lucrul despre care vreţi să vorbiţi, trebuie înainte 
să vă pregătiţi discursul. Mulţi cred că acest lucru este suficient, dar de fapt nu este 
decât începutul. Felul cel mai simplu de a vă găsi ideile este de a scrie tot ceea ce vă 
vine în minte, fără să vă gândiţi prea mult, legat de domeniul respectiv, urmărind pur 
şi simplu conexiunile pe care creierul le face în mod automat. Nu vă cenzuraţi în nici un 
fel gândurile. O să aveţi tot timpul pentru a alege ideile cele mai bune şi pentru a le 
ordona pe baza a ceea ce veţi hotărî mai târziu. 

 
• Determinarea obiectivului 

Fiecare comunicare trebuie să aibă un obiectiv, cu atât mai mult când vă 
adresaţi unui public. Întrebările pe care trebuie să vi le puneţi sunt:  
-  Ce vreau să obţin? Vreau să informez, să vând, să conving, să incit la acţiune? 
-  Cărui fel de public mă adresez? Care este modalitatea cea mai bună de a-mi atinge 
obiectivul?  
- Ce fel de argumente voi folosi, raţionale sau emoţionale? 
-  Cum voi şti dacă am atins obiectivul?  

În momentul în care aţi găsit un răspuns valid la aceste întrebări, aţi făcut deja 
partea cea mai importantă a muncii. 
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• Folosirea tehnicilor de persuasiune 
Depinde de dumneavoastră cum şi când veţi folosi tehnicile de persuasiune, 

dar trebuie să fiţi conştienţi că ele vă sunt utile, fie şi doar din motivul că vă împiedică 
să vă prezentaţi argumentele într-un fel care să le întoarcă împotriva dumneavoastră. 

După ce v-aţi definit scopul, argumentele şi strategia, aveţi nevoie de o 
schemă pentru a vă prezenta ideile în mod ordonat. 

Ascultătorii rămân mereu impresionaţi când oratorul este în stare să-şi 
prezinte gândurile cu claritate şi cu argumente. Modelul cel mai simplu şi eficace se 
numeşte S.T.E.P. (din engleză: State, Translate, Exemplify, Prove) şi vă ajută să vă 
organizaţi gândurile, discursurile şi articolele pentru a obţine cel mai bun efect: 
- “State” - prezentaţi ideea în mod simplu şi clar; 
- “Translate” - expuneţi ideea pentru a fi înţeles de public; definiţi termenii la care 
faceţi referire, reduceţi pe cât posibil ambiguităţile; faceţi comparaţii cu lucruri 
similare; 
- “Exemplify” - daţi exemple care ilustrează ceea ce spuneţi: experienţe personale, 
anecdote etc. 
- “Prove” - demonstraţi ceea ce aţi afirmat, prezentând fapte care dovedesc afirmaţia, 
apelând la păreri ale specialiştilor şi la statistici. 

Încercând să folosiţi această schemă în scrierile şi discursurile dumneavoastră, 
veţi descoperi că vă va permite să atingeţi un rezultat mai mult decât acceptabil, cu un 
minim de efort. 
 După Cicero avem modelul ut probet, ut delectet, ut flectat iar organizarea 
discursului implica „dispositio”, „exordium”, „propositio”, „naratio”, „confirmatio”, 
„refutatio” şi „peroratio” folosind stilul „simplu”, „temperat” şi „sublim”. Un discurs 
presupune o pregătire deci o memorare a ideilor. Avem astfel metoda „memorării”, 
„manuscrisă”, „improputlui” când vorbitorul trebuie să reacţioneze la o provocare 
iminentă, necunoscută (chiar în brainstorming, interviuri, examene) sau 
„improvizaţiei” (improvizaţia presupune pregătire şi elaborarea discursului pe 
moment, dar nu prin surprindere).  
 Tehnica discursului este  esenţială pentru oamenii de afaceri. Nu numai pentru 
acţiunile promoţionale pregătite în prealabil, dar mai ales pentru reacţia (chiar 
pregătită) la interpelările mass-media (aici tehnicile sunt uneori puţin diferite, funcţie 
de scopul urmărit). 
 Pe de altă parte trebuie luată în considerare percepţia contemporană din 
societăţile guvernate de economia de piaţă. Dat fiind diversitatea domeniilor 
economiei şi specializarea acestora, dar mai ales că un grup restrâns de oameni, sub o 
acoperite instituţională se adresează unui grup mai mare, pentru a determina 
comportamente economice, sociale, politice etc. sau pe toate la un loc comunicarea 
publică economică a devenit obiectul unui studiu privilegiat, dar şi deosebit de 
important datorită intensităţii efectelor ce pot fi produse prin manipularea celorlalţi 
 

2.2 Discursul în lumea afacerilor  
 

 Particularitatea şi specificitatea comunicării publice economice trebuie 
corelată cu elementele de cultură şi civilizaţie, care pe de o parte conservă întreaga 
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experienţă spirituală a omenirii, iar pe de altă parte exercită o influenţă directă asupra 
celorlalte forme de comunicare specifice.  

Oamenii ocupaţi în economie, fie ei conducători sau executanţi, fie oameni de 
afaceri, oameni de ştiinţă, specialişti în diferite domenii etc. pot, şi determină reacţii 
cu urmări majore asupra celorlalţi. Înfăptuirea aspiraţiilor, a obiectivelor lor 
individuale sau de grup, respectiv îndeplinirea comandamentului de a-şi juca rolul, 
conştient sau nu în istoria societăţii umane îi obligă să ia decizii, în fapt să aleagă în 
munca de fiecare zi. Dar orice decizie are efecte mai ales asupra celorlalţi oameni. Şi 
întotdeauna efecte puternice, indiferent cât de măruntă este decizia şi cât de mică 
este comunitatea asupra căruia se repercutează. Intensitatea o simte mai ales 
individul şi de acea este percepută mai acut. Non multa set multum.  

Procesul decizional se sprijină pe o mare diversitate de informaţii ceea ce duce 
la un anumit grad de risc, determinat atât de calitatea prelucrării informaţiilor, de 
însăşi hazardul impus prin faptul alegerii dat şi de calitatea comunicării. De fapt, 
comunicarea este atât vehiculul „punerii în comun”, deci al participării la viaţa socială, 
al existenţei ca om dar şi mijlocul prin care se modelează viaţa de către anumiţi indivizi 
sau grupuri în beneficiul aspiraţiilor lor şi simultan în detrimentul celorlalţi.  

Oamenii de afaceri, din rândul cărora marea majoritate au formaţie 
economică sunt prin excelenţă cei care au la baza meseriei lor decizia, alegerea. Dar 
tot ei exercită şi conducerea în vederea realizării obiectivelor alese. Chiar numai aceste 
două trăsături specifice relevă importanţa comunicării publice, a calităţii ei în 
domeniul economicului, al afacerilor. Şi nu numai, prin efectele produse asupra întregii 
comunităţi sau societăţi determină însăşi felul, tipul lor, specificul vieţii însăţi. Iată de 
ce comunicarea publică nu este numai o tehnică, ci şi o raţiune de existenţă a homo 
economicus 
 

3. MANIPULAREA – ELEMENT CHEIE AL COMUNICĂRII DE AFACERI 
 

3.1 INTRODUCERE  
Un concept cu adevărat vechi, prin esenţă, dar nou prin valenţele şi evoluţia sa 

continua, manipularea a fost, este şi probabil, v-a rămâne cea mai scurtă cale, cea mai 
sigură metodă pentru oameni de a obţine ceea ce îşi doresc. Principiul de bază al 
economiei statutează că, o nevoie satisfăcută crează, generează alte nevoi. Acest 
principiu este de fapt cel care stă la baza manipulării, sau mai bine zis, a nevoii de 
manipulare a oamenilor, pentru simplul fapt că, niciodată, nevoile unei fiinţe umane 
nu vor fi complet satisfăcute. Ce îşi doreşte un politician corupt de putere? Mai multă 
putere. Dar atenţie, puterea corupe. Şi, cu cât vorbim de mai multă putere, cu atât 
gradul de corupţie este mai mare. Deşi, în toată sinceritatea, nu românii au inventat 
corupţia, cu atât mai puţin manipularea. Există însă domenii ale corupţiei însă pe care 
le perfecţionăm.  

Termenul de manipulare are o explicaţie complexă, noţiunea a devenit în timp, 
una foarte vastă, cu conotaţii multiple. Explicaţiile oferite în continuare nu se doresc a 
avea un caracter exhaustiv, ci de conturare a elementelor esenţiale legate de aceste 
aspecte. Termenul are implicaţii tehnologice şi tehnice (manipularea materialelor, 
manipulare de biţi, manipulare de substanţe, manipularea fotografiilor, manipularea 
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atomilor), fizice (manipularea coloanei vertebrale – procedură medicală, manipularea 
cărţilor de joc – trucuri de magie, conceptul de „păpuşar”), sociale şi sociologice 
(manipularea psihologică, persuadarea83, manipularea media, manipulare parentală – 
asupra copiilor). Iată deci, câte valenţe are termenul, asta pentru a prezenta doar 
câteva dintre ele. Trebuie însă spus că, deşi termenul are conotaţii eminamente 
negative, există şi anumite aspecte pozitive ale manipulării, care vor fi amintite mai 
jos, în cadrul subcapitolului.  

Totuşi, cele mai dese referinţe la acest concept fac referire la „manipularea 
psihologică”, destul de extinsă, şi care v-a constitui în principal obiectul de interes al 
acestui subcapitol, în special în sfera de afaceri. Ce înseamnă însă manipularea 
psihologică? O definiţie mai generală a termenului84, oferită de către specialiştii de la 
Universitatea Princeton, S.U.A. reprezintă „o formă de manifestare a controlului sau 
influenţei asupra unei persoane sau a unui grup de persoane, în scopul, de regulă, 
obscur al celui care iniţiază şi menţine acest proces”. Insistăm pe aspectul oarecum 
negativ al definiţiei, deoarece, în opinia noastră, manipularea este utilizată în scopuri 
antitetice cooperării şi bunei înţelegeri, aşadar, cu efect negativ asupra comunicării, 
mai ales în afaceri. Alte definiţii marchează acest termen drept „un tip de manifestare 
a influenţei sociale a unei persoane sau a unui grup de persoane, cu scopul evident, 
deşi de regulă ascuns, de a schimba fie percepţia, fie comportamentul altor persoane, 
demers realizat prin tactici subversive.” Din ambele definiţii rezultă, de fapt, caracterul 
„întunecat” al oricărui demers de manipulare. De fapt, arta manipulării se constituie 
atunci când „cel care este manipulat nici nu îşi dă seama de acest fapt”.  

Motivele oricărui demers manipulativ sunt simple şi elocvente, avansarea 
propriilor interese ale manipulatorului, fie persoană fizică, fie juridică. Aşa cum este 
normal, aceste interese ar fi în contradicţie flagrantă cu obiectivele sau concepţiile 
celui manipulat, de fapt, de aici intervine şi caracterul ascuns al acestui proces. Se 
ajunge, prin manipulare, la exploatarea celui influenţat, la comportamente abuzive 
faţă de acesta, inclusiv, mergându-se atât de departe până la înşelăciune. Să ne 
imaginăm doar un exemplu: Bernie Madoff, brokerul, afaceristul care timp de 30 de 
ani a manipulat bursa din New York, dar şi SEC-ul (Securities and Exchange Comission – 
organismul de control al acestei instituţii), tranzacţile frauduloase de tip scheme 
Ponzi85 nefiind descoperite decât cu ocazia crizei financiare din perioada 2007 – 
prezent. Deşi bursele sunt considerate pieţele cele mai apropiate de piaţa cu 
„concurenţă perfectă”, iată că, prin procese de comunicare voit defectuoase, şi 
acestea pot fi influenţate, controlate, dirijate în anumite direcţii. Un alt exemplu din 
lumea afacerilor, scos la iveală de crunch-ul economic prezent, este dat de banca 
Stanton, condusă de omul de afaceri american Richard Stanton, care a manipulat 
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defectuos, ani de zile, încrederea clienţilor şi a partenerilor de afaceri. În momentul de 
faţă, bancherul aşteaptă sentinţa autorităţilor americane în insulele Cayman.  

Tragem aşadar concluzia că, orice tentativă de manipulare, într-un fel sau 
altul, este deficitară în raport cu un proces de comunicare eficient86. Din acest punct 
de vedere, vorbim despre antiteză între termenii de comunicare şi cel de manipulare.   

Studii asupra manipularii, asupra tehnicilor de manipulare, sunt numeroase şi 
probabil, vor mai fi. La ora actuală, cei mai renumiţi specialişti în domeniu sunt Braiker 
şi Simon, persoane care au scris numeroase lucrări din acest punct de vedere, 
analizând în detaliu aspectele legate de manipularea psihologică şi nu numai.  

 
3.2 ELEMENTELE UNEI MANIPULĂRI DE SUCCES 
După profesorul american George K. Simon, există o serie de elemente care 

fac procesul de manipulare unul de succes. De fapt, preluarea vine inclusiv din lucrarea 
„Arta Războioului”, scrisă acum mai bine de 5000 de ani, de către filosoful şi omul de 
stat chinez Sun Tzu, care afirma că „elementul cheie al oricărei lupte este decepţia”. În 
opinia profesorului87, un maipulator de succes are nevoie de 3 elemente esenţiale, 
ilustrate mai jos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Elementele cheie ale unei manipulări de succes: 
 Aşadar, să detaliem:  

a) intenţiile agresive, sau mai bine zis, “bluff-ul” celui care doreşte să 
manipuleze. Un comportament agresiv este intimidant pentru majoritatea dintre noi, 
iar în momentul în care, să spunem, într-o firmă, un superior manifestă agresivitate,  
există mulţi angajaţi care cedează şi acceptă modalitatea de conducere a şefului lor. 
Aceste aspecte pot fi prezente şi în cazul negocierilor de afaceri. De pildă, în cazul unei 
achiziţii forţate a unei firme mai mici de către una mai mare88 (exemplele abundă), un 
comportament intimidator, agresiv, al firmei mai mari rezultă deseori în manifestarea 
unei poziţii de forţă, care este uneori aceeptată de către firma achiziţionată. Cazurile 
de rezistenţă sunt din ce în ce mai rare. Să ne gândim totodată la cazurile de negociere 
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dintre state şi corporaţii, dând în acest caz ca exemplu negocierile pentru teritorii 
aflate în proprietatea statului, pe care corporaţii mari (Chevron, Texaco, BP, Shell, etc.) 
doreau să le exploateze. Rezistenţă ar putea fi întâlnită doar în cazuri excepţionale 
(personaje de tipul Hugo Chavez), dar este din ce în ce mai rară. De fapt, de cele mai 
multe ori, în lumea afacerilor, intimidarea adversarului prin agresivitate este întâlnită. 
Acest aspect este de asemenea definitoriu şi pentru politică. Vorbim aşadar de 
domenii unde interesele sunt extrem de ridicate.    
 b) cunoaşterea vulnerabilităţilor adversarului89: “to know my enemy90” Este un 
element fără de care oamenii de afaceri nu ar putea trăi, iar, în acest caz, nu ar putea 
manipula. O mare parte din termenul “afaceri”, fie că ne place sau nu, se bazează pe 
manipulare. De fapt, celor mai mari manipulatori (avem şi noi, în ţară), care judecă 
doar prin intimidare, violenţă verbală şi / sau fizică, li se atribuie, greşit, terminul de 
“oameni de afaceri”, aspect incorect, eronat. Cunoaşterea punctelor slabe, aspect 
obţinut prin informaţii la care se ajunge mai mult sau mai puţin fraudulos, constituie 
armele cele mai importante pentru neutralizarea unui adversar. Sa nu uităm că 
scandalul Watergate l-a costat pe Richard Nixon preşedinţia SUA, scandalul Lewinski a 
ştirbit imaginea imaculată a preşedintelui Clinton, ş.a.m.d. Câtor oameni de afaceri nu 
le-au fost ameninţate familiile, au fost ameninţaţi ei înşişi cu scandaluri, fie sexuale 
(casete video compromiţătoare, etc.),  fie de altă natură, pentru dobândirea anumitor 
elemente de putere. O slăbiciune despre cineva, odată cunoscută, poate fi, conform 
principiului machiavelic, exploatată. Şantajul este astăzi la mare preţ în lumea 
contemporană a afacerilor, iar în spatele costumelor scumpe şi a zâmbetelor false, se 
ascund monştri.  
 c) lipsa scrupulelor: deseori se spune că oamenii de afaceri „nu au suflet”. 
Parţial, acest fapt devine oarecum adevărat, însă dintr-o perspectivă oarecum 
nuanţată. Problema mediului de afaceri contemporan, indiferent dacă vorbim despre 
România sau alt stat, este că forţează oamenii să se dezumanizeze. Sentimentele nu-şi 
au locul într-un mediu cu o competiţie din ce în ce mai acerbă, unde nu contează 
numele şi nici chiar experienţa, ci performanţa. Teoriile economice moderne pot 
statuta faptul ca firmele sunt interesate şi de crearea de „plus-valoare sau valoare 
adăugată”, ca se schimbă orientarea de la clasicul „profit”. Nimic mai departe de 
adevăr. Banii sunt încă la putere, împământeniţi bine în lista de deziderate ale oricărui 
manager. Activităţile de responsabilitate socială, sponsorizările, totul este făcut pentru 
a genera, fie profit imediat, fie pe termen mediu şi lung. Nici o teorie economică nu ar 
putea să combată acest fapt. Pornind de la necesitatea obţinerii profitului, lipsa 
scrupulelor este un „must have” pentru orice om de afaceri. Comportamentul etic, 
deşi statutat în fiecare corporaţie multinaţională, până la nivel de întreprinderi mici şi 
mijlocii, este, în majoritatea acestor companii, un deziderat, un ideal departe de a fi 
atins. De fapt, cele două domenii, economic şi politic, par să aibă din ce în ce mai puţin 
de-a face cu etica. Lipsa scrupulelor scapă individul de orice remuşcări, dar dăunează 
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grav celor din jur, iar repercursiunile unui astfel de comportament sunt, deseori, 
catastrofale.         
 

3.3 ELEMENTELE CONTROLULUI  
 Pe lângă aspectele menţionate anterior, există o serie de elemente concrete 
prin care este reprezentat controlul victimelor91 manipulării de către manipulatori:    

 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 

Figura 2 – Elementele de realizare ale controlului manipulării  
Să detaliem aceste concepte. 
Un aspect important în cadrul comunicării de afaceri este dat de elementele 

procesului motivaţional. Aşa cum ştim deja, motivarea poate fi pozitivă, sau negativă. 
Dar, în acelaşi timp, perspectiva bivalentă a motivaţiei serveşte ca instrument în 
procesul de manipulare. În ceea ce priveşte laudele, acestea include aspecte precum 
ipocrizia, farmecul superficial, simpatia superficială92. Alte fenomene care sunt incluse 
aici ar putea fi primele, bonusurile pe care angajaţii le primesc. Un angajat mulţumit 
din perspectiva financiară sau, mai nou, a siguranţei locului de muncă poate fi 
controlat mai uşor, mai ales daca managerul, prin mecanismele de comunicare 
specifice, îl pune în comparaţie cu alte aspecte, care îl fac să se considere norocos că 
face parte dintr-o firmă, din acel colectiv. Recunoaşterea exagerată93 a unor merite, 
laudele nefondate, au ca scop manipularea prin flatare, iar, de cele mai multe ori, 
angajatul sucombează la astfel de aprecieri sau atenţii. Reversul medaliei vine atunci 
când se distorsionează imaginea angajatului în propriile abilităţi, mai ales când vine 
vorba de limitele sale. Efectele se văd de regulă mai târziu, dar fac rău individului.  

Motivarea negativă – deşi oarecum paradoxal, motivarea negativă 
funcţionează, din punctul de vedere al motivării şi al demersului de comunicare, mai 
bine decât motivarea pozitivă. Din perspectivă comunicaţională, ridicarea tonului vocii, 
şantajul, evitarea discuţiilor, intimidări de tot felul, chiar şi dedublare (cel care 
manipulează pozează în victimă). Manipularea prin motivare negativă este mai uşor de 
detectat, fiind de regulă, realizată prin mijloace directe. Angajatul răspunde mai 
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repede la stimuli negativi, mai ales  în perioada curentă, caracterizată de nesiguranţă 
pentru locul de muncă. Penalităţile financiare, mustrarea în faţa colegilor de serviciu 
sunt elemente care afectează psihicul angajatului, făcându-l, în anumite cazuri, fie să 
părăsească locul de muncă respectiv, fie să îşi schimbe comportamentul spre 
introvertire.  

Climatul care se crează este unul de frică, de teamă, de îndoială, aspecte care 
afectează randamentul angajatului.    

Diferenţa dintre cele două tipuri de încurajări şi cele intermitente / 
întâmplătoare (random) este frecvenţa cu care se întâlnesc. Totuşi, cele neperiodice, 
tocmai datorită acestui caracter, tind să aibă un impact mai puternic asupra 
angajaţilor.  

Pedepsele, aşa cum probabil se cunoaşte, sunt realizate fie sub forma 
pecuniara (reduceri de salar, penalităţi, reducerea sau anularea bonusurilor, ş.a.m.d.), 
sau sub altă formă, mergându-se până la desfacerea contractului individual de muncă. 
Varietatea foarte mare a formelor face desuetă o încercare de clasificare.  

Manipularea a devenit în ultimii ani teoretizată din ce în ce mai mult, ca 
fenomen, ca aspecte pozitive (medicul încearcă să convingă oamenii să facă un anumit 
vaccin de pildă, sau preotul încearcă să convingă, prin predică şi cuvântare, oamenii să 
aibă comportamente sociale pozitive) şi negative, rezultând o serie întreagă de lucrări 
pe această temă. Odată cu teoretizarea, au apărut ilustrate şi o serie de tehnici de 
manipulare94, pe care le vom aminti.  

Minciuna, este cea mai uşoară cale de a încerca să manipulăm pe cineva, cel 
puţin pentru o perioadă scurtă de timp, până ne vom atinge obiectivul. Minciuna 
poate deveni aparentă, şi de cele mai multe ori aşa şi este, însă la un moment ulterior.  
Deşi nu este indicat şi nici etic să fie folosită, minciuna este probabil cea mai utilizată 
metodă de comunicare în afaceri. De asemenea, se poate utiliza, de către partenerii de 
afaceri, furnizori, clienţi, minciuna prin omisiune. Această formă de minciună, de altfel 
foarte subtilă, constă în nemenţionarea adevărului, decât, eventual parţial. De fapt, nu 
este o minciună propriu-zisă, cid oar alegerea intenţionată a nemenţionării adevărului 
complet.  

Alte tehnici includ negarea (manipulatorul refuză să accepte că a greşit cu 
ceva), raţionalizarea (scuză făcută de către manipulator pentru un comportament 
deplasat), atenţia selectivă sau neatenţia selectivă (refuză să asculte anumite 
probleme în totalitatea lor, trecând aşadar cu vederea anumite aspecte ce ar putea fi 
importante), minimizarea unor problem (după ce realizează, de exemplu, o insultă, 
revin asupra acesteia spunând că a fost o glumă), evaziunea sau eschiva (evitarea voită 
a unui răspuns – cazul politicienilor), diversiunea, victimizarea, tehnici de seducţie (de 
la flatare până la avansuri), mimarea inocenţei, a confuziei. 

 
3.4 CONCLUZII 

 Din punctul de vedere al manipulatorilor, există o serie de elemente pe care 
aceştia le urmăresc atunci când îşi selectează “ţintele” pe care doresc să le 

                                                 
94
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1996 (Google Books) 
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manipuleze.  Printre aceste noţiuni se încadrează “dependenţa” faţă de nevoia de a 
obţine aprobarea celor din jur, abilitatea de a refuza politicos, lipsa încrederii în sine şi 
abilitatea manipulatorului de a exploata acest aspect, un sens scăzut de încredere în 
propriile forţe.   

   Cel mai adesea, victimele manipulărilor au fie una, fie mai multe din 
următoarele puncte slabe95, vulnerabilităţi: naivitatea (în sensul că anumite persoane 
pot să aibă comportamente ascunse), încrederea scăzută în forţele proprii, ceea ce 
înseamnă ca manipulatorului îi este mult mai uşor să îşi impună voinţa sa asupra celor 
slabi, problem de dependenţă emoţională – mai ales în cazul indivizilor care nu au o 
personalitate puternică, în acest caz ei fiind / devenind dependenţi de o persoană cu 
un character mai puternic.   

 Este necesar să realizăm că un manipulator, cu atât, mai mult unul 
experimentat, v-a studia îndelung o persoană, tocmai pentru a-i găsi slăbiciunile, în 
scopul de a le exploata. Facem, deseori în viaţă, mai ales în mediul economic (locul de 
muncă sau lumea afacerilor), greşeli pe care apoi le plătim96: fie avem prea multă 
încredere, fie suntem prea altruişti, prea uşor impresionaţi, prea naivi, prea imaturi, 
prea narcisişti, prea încrezători, prea lacomi, prea materialişti,  prea impulsive, prea 
rebeli, prea dependenţi. Oare cum am putea scăpa de aceste probleme? 

 Cea mai bună cal ear fi să pornim de la comunicarea intrapersonală. Să ne 
cunoaştem cât mai bine limitele, capacităţile, punctele forte, temerile, într-o expresie, 
pe noi înşine. Ştiind ceea ce suntem capabili, ceea ce putem face, ceea ce ştim face, 
interviurile nu vor deveni ceva de speriat, slujba nu va deveni un loc de tortură, şi, cel 
mai important, nimeni, niciodată nu ar putea să manipuleze caracterul, firea, 
personalitatea noastră. Atâta timp cât în interior suntem puternici, nimic din afară nu 
ar putea să ne pună în pericol echilibrul psihic şi emoţional.  

 În ciuda tuturor tehnicilor de manipulare, din ce în ce mai elaborate, omul, 
mintea umană le poate dejuca pe fiecare dintre acestea. Este nevoie de un singur 
lucru: voinţă. Iar în lumea afacerilor, în mediul de azi, dacă nu avem voinţă, nu trebuie 
să ne îngrijorăm pentru manipulare, deoarece am fi oricum fără nici o şansă.      
 
 

 

 
 

  
  

 
 
 
 
 

                                                 
95

 Idem 
96

 Kantor, Martin The Psychopathology of Everyday Life 2006, selecţii 
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10. Comunicarea instituţională 
 
a. Obiective (rezultatele aşteptate ale temei) 
- Studentul să înţeleagă apariţia şi cauzele dezvoltării comunicării 

instituţionalizate contemporane 
- Însuşirea principiilor abordării dramaturgice a comunicării instituţionalizate 
- Cauzele şi caracteristicile comunicării corporatiste  

 
b. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student) 
- deprinderea abilităţilor de interacţionare in contextul comunicării 

instituţionale 

- deprinderea abilităţilor de comunicare în contextul comunicării instituţionale 
- capacitatea de a utiliza in comunicare informaţiile dobândite privitoare la 

comunicarea instituționalizate 
 

c. Termeni de referinţă (cuvinte cheie) 
Comunicare instituţionalizată, abordare dramaturgică, comunicare 
corporatistă 
 

d. Structura temei de studiu 
- Premizele şi cauzele apariţiei şi dezvoltării instituţionalizate 
- Caracteristicile comunicării instituţionalizate 
- Abordarea dramaturgică 
- Comunicarea corporatistă 

 
e. Rezumatul ideilor principale 

Dezvoltarea economie globale a condus la modificări importante ale 
dimensiunii structurilor economice sau instituţionale. Mijloacele şi tehnicile noi de 
comunicare au condus la dezvoltarea unei forme de comunicare specifice acestei 
perioade. Comunicarea instituţională nu se confundă cu cea publică. Ea gestionează 
fluxurile de informaţii în interiorul structurilor (corporaţii, instituţii sau chiar firme mai 
mici). Sunt  mai multe abordări, unele bine adaptate realităţilor contemporane, 
precum abordarea dramaturgică. Separat trebuie studiat corporatismul, nu numai 
conceptul, dar mai ales sistemul său de comunicare care îl şi defineşte. 

 
f. Conţinutul dezvoltat de idei al modulului 

 
1. Geneza comunicării instituționale  
 
Globalizarea a schimbat radical viaţa de azi. Fenomenul este mai vechi, şi a 

început la sfârşitul sec. XIX-lea când s-au pus bazele societăţii de azi. Este greu de 
stabilit care a fost factorul hotărâtor: revoluţia tehnico-ştiinţifică, revoluţia culturală 
sau trecerea comunicării la faza globală folosind noile oportunităţi. Este evident că 
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încă de atunci Terra a devenit „strâmtă”, veştile zburau şi revoluţionau (nu există 
revoluţie fără informaţii!).  

Cele două războaie militare nu au făcut decât să accelereze ritmul prin 
acumulări cantitative dar mai ales calitative, iar perioadele de pace au sanctificat 
sistemele de organizare globale, deci şi de comunicare total nouă. Instituţiile globale 
(FMI, ONU, UNCTAD – OMC, Banca Mondială) au fost expresia structurilor globale din 
economia de tip capitalist, de piaţă liberă. Puţini ştiu că înaintea Comunităţii 
cărbunelui şi Oţelului  a exista un cartel (formal nedesfiinţat) pe aceiaşi problematică, 
dar format la iniţiativa şi cu sprijinul giganţilor americani din domeniu.  

 Perioada războiului rece nu a făcut decât să continue şi să mărească ritmul. Şi 
comunicarea s-a sofisticat: greu mai poţi delimita, ca on de rând unde începe şi unde 
se termină comunicarea civilă şi cea militară! Credem că „rivalitatea” Est Vest a fost un 
simplu pretext pentru a menţine rata profitului prin canalizarea energiilor spre o zonă 
pe care nimeni nu-şi putea permite să o atingă: înarmarea nucleară. Această stare a 
schimbat radical  „comunicarea”: nu mass-media: aceasta este pentru mulţime: 
tehnocraţii au un ţel comun – profitul – şi deci o limbă comună, globală acum. 

Lumea de azi nu este numai una a progresului extraordinar graţie revoluţiei 
ştiinţifice şi culturale, a "satului global" , a turismului ca domeniu majoritar prin 
industria loisirului dar şi una a unor grave dezechilibre între natură şi omenire, între 
ţări şi etnii până la dispute dure între membrii aceleiaşi familii; chiar familia tinde să 
scape de sub semnul unităţii lui Adam cu "coasta lui", nu ca probabilitate anecdotică ci 
efectivă, prin poarta deschisă de clonare. Omenirea nu mai este la răscruce. Este gata 
precum coconul să iasă, să-şi deschidă aripile... spre ce? Să sperăm că nu precum Icar. 

 Oamenii au trebuit să admită că numai o dezvoltare durabilă poate dacă nu 
vindeca, măcar să aline durerile progresului. Dar lumea de azi nu este numai una a 
bunăstării - deşi numai aceasta ni se dă drept model - este şi una a exploziei 
populaţiei, a sărăciei lucii şi a foamei crunte, a războaielor şi terorismului, nu numai a 
bolilor dar mai ales una a lipsei mijloacelor pentru a lupta împotriva lor în timp ce 
imense cantităţi din aceleaşi mijloace se forostuiesc. 

În plus, noi şi ţările din jurul nostru asistăm la un proces unic: reîntoarcerea în 
trecut, la capitalism. Doar dacă socialismul - creaţie artificială după cel de-al doilea 
război mondial - nu a fost decât un accident sau o "greşeală" de planificare sau o 
variantă profitabilă a geopoliticii post război. Şi atunci drumul de la socialism la 
capitalism capătă sens, nu mai este o excepţie curioasă. Ciudat, dar termenul integrare 
se foloseşte azi mai ales pentru aceste state şi popoare, cu o notă personală total 
diferită de sensul dat pentru ţările "lumii a treia". 

Dar poate cel mai greu apasă, ştiut sau nu, asupra tuturor - factori de decizie 
sau simpli muritori care percep realitatea inconştient - claustrofobia: spaţiul îngust ce 
a devenit lumea prin explozia telecomunicaţiilor şi informaticii. Aproape nu te mai poţi 
mişca de "zidurile - mesaje" ce răsar din toate părţile, mereu mai multe şi mai 
revendicative. Viaţa palpabilă trece cu fiecare zi tot mai mult în lumea simbolurilor 
imateriale, abstracte, neînţelese dar implacabile. 

Mesajele te bombardează. Dar forma lor criptică, imensitatea informaţiei de 
care ai avea nevoie să înţelegi fenomenul te fac să te simţi fără ajutor, mai ales 
datorită rapidităţii cu care se succed. Şi, parcă ca o reacţie de apărare ridici un "zid" şi 
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reacţionezi din reflex. Constatăm empiric noi aici, în "lumea tranziţiei " şi nu numai, că 
fluxul câştigurilor merge mereu într-o direcţie iar cel al pierderilor în cealaltă. În 
extremă, lipsa totală a mesajelor prezentului: aceiaşi reacţie a "corpului" pentru hrană, 
autoapărare şi perpetuare. Şi constatăm că nu întotdeauna IMM-urile (SME), propria 
afacere conferă siguranţa, certitudinea, confortul. Poate noul statut al tehnocratului 
delocalizat de „marea producţie” modernă. 

Mai mult, în vremea comerţului atotputernic, a producţiei globale întâlnim tot 
mai multe şi mai puternice reacţii ale etnos-ului, a comunităţilor pentru 
autoconservare. Fie că sunt ale marginalilor, fie ale celor puternici: reacţia anti FMI şi 
MB, la Praga parcă a fost mai puternică decât la Seattle; iar blocarea rafinăriilor de 
către cei bogaţi a trimis la gunoi 10 ani de anumită propagandă în est ale virtuţilor 
sistemului democratic de tip occidental. Fie că sunt de tip religios şi cu atât mai greu 
de înţeles de noi, cei constrânşi să convieţuim 50 de ani. 

Şi unii şi alţii - bogaţi, săraci, puternici sau slabi, mulţi sau minoritari etc. - 
conştient sau nu am părăsit mediul uterin pentru o altfel de natură: una creată de om. 
Azi, aproape întreg globul este natură construită, remodelată de mâna omului: de la 
câmpul cultivat la megapolisuri.  

Termenul de comparaţie este cel al statelor democratice vestice, al ţărilor 
bunăstării, ale viitoarei societăţi a loisirului. Rămânând la adâncul cuvintelor, din 
Oxford (ca să rămânem în zona limbii celei mai folosite în ţările dezvoltate) aflăm că a 
integra înseamnă fie „to join (parts) into a hole; complete (something) by adding 
parts", fie "(to cause people) to be together as one group". Iată deci cât de diferite şi 
de profunde pot fi semnificaţiile.  

Mai interesant, şi mai profund este azi accepţiunea privind visul omenirii, al 
tuturor credinţelor: oamenii ca fraţii! Poate că cel care a prins cel mai bine neputinţa 
europenilor, indiferent la a câta generaţie sunt sau unde sunt aşezaţi (în Europa sau 
America) a fost Constantin Noica care le spunea în De dignitatae Europae: "În general 
voi vest europenii a-ţi favorizat o societate în care surâsul fad, politeţea şi salutul 
amabil prin agitaţia mâinilor dau singura măsură a societăţii civilizate... Dar voi 
europenii, nu spuneţi că de vreo 1500 de ani s-a ivit o cultură europeană care a 
împânzit, a exploatat, e drept, dar a şi educat cu valorile ei restul umanităţii. Că aşadar 
aproape tot ce se întâmplă azi pe glob, şi se va întâmpla mâine în cosmos, poartă 
pecetea Europei. Noi europenii suntem conchistadori, piraţi şi corsari în continuare, 
dar acum suntem corsari ai spiritului, şi asta schimbă totul!.. Dar voi a-ţi lăsat oamenii 
să trăiască unul lângă altul ca şi cum ar fi unul fără altul. Şi ajutaţi fiind de o tehnică 
prin care am reuşit nu atât să ajungem undeva, cât să plecăm mai repede de oriunde, 
a-ţi preluat şi a-ţi favorizat societatea lui bye-bye." Şi totuşi! În centrul civilizaţiei 
europene stă omul. Nu numai mulţimea, ghiftuită azi, în ţările vestice cu „pâinea şi 
circul” postmodernist, dar şi patronul, micul antreprenor, chiar tehnocratul legat 
ombilical de laptop, singur sau întovărăşit cu câţiva prieteni. Mica burghezie din 
lumea globală? 

Pentru ziua de mâine, în economia postmodernistă integrarea europeană nu este 
o opţiune: este supravieţuire şi pentru noi şi pentru vest-europeni. Chiar dacă noi am fi 
tentaţi să înclinăm spre americani sau asiatici, semnalele împărţirii puterii (venite prin 
relaxarea implicării americane şi asiatice) dar mai ales apartenenţa noastră ne uneşte. 
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La începutul secolului XXI se prefigurează lumea globală: prin informaţie (care va 
deveni "osatura" însăşi a lumii umane), prin sistemul bogăţiei (capitaluri, fluxuri 
financiare etc.), prin sistemele economice ( ce vor fi tot mai interconectate), prin 
latura politică (prin restricţia de salvgardare a însăşi existenţei, condiţia de a lucra în 
comun şi dialoga), prin lumea paralelă a imaginii care va configura o nouă faţă a 
culturii etc. Etniile, popoarele au două şanse: fie să se devoreze după principiul "homo 
hominis lupis est" (principiu cu puternice rădăcini europene dar mai ales de difuzare 
europeană), fie să se regăsească într-o nouă "împărăţie", globală, a bunăvoinţei şi 
iubirii (principiul creştin, tot european). Va fi greu pentru Europa, pentru etniile ei, 
pentru popoarele ei să-şi menţină statutul în concurenţa dură de la început de secol. 
Iată de ce oamenii de afaceri europeni trebuie să fie conştienţi că au un mare 
handicap: recucerirea lumii! 

Cel mai interesant este ciclul de după cel de-al doilea război mondial: pe de o 
parte, în “lagărul socialist”, închis prin Cortina de Fier destul de târziu (1961 – zidul 
Berlinului, la 16 ani de la terminarea războiului şi după mari mişcări sociale în Ungaria, 
Polonia şi RDG) se trece la un nou sistem, iar pe de altă parte, în democraţiile vestice, 
după blocarea extinderii comunismului şi menţinerea lui în limitele convenite prin 
înţelegerile politice ale tratatelor de pace, se revine la economia de piaţă prin 
privatizări succesive, unele încă în curs. Excepţia din ţările rămase sub ocupaţie 
sovietică, unde s-a trecut la etatizarea economiei, la dezvoltarea industriei, mai ales a 
industriei grele poluante, intens consumatoare de energie inferioară, cu costuri reduse 
cu forţa de muncă, în tradiţia rusă întemeiată de Petru cel Mare, la constituirea de 
imense stocuri, mai ales de materii prime prelucrate primar avea să se încheie la 
Malta. În acest sistem IMM-urile erau excluse. Poate de aceea apare atât de frapantă 
promovarea lor după, ca soluţie pentru refacerea burgheziei, a clasei de mijloc, ca 
pârghie de relansare.   
 Şi totuşi, realitatea ne arată o legătură intimă, o convergenţă a problematicii 
sistemelor economice dezvoltate ale Vestului şi cele subdezvoltate ale Estului. Zona 
comună este socialul, populaţia privită prin prisma forţei de muncă. 

Sistemele “productive” ale societăţii postindustriale sunt atât de performante 
încât un număr foarte mic al populaţiei poate asigura producerea cantităţilor necesare 
vieţii îmbelşugate a societăţii acestor ţări, în plus şi un surplus suficient pentru export, 
care ar putea acoperi necesarul considerat normal pentru întreaga planetă. Totuşi 
acest surplus este limitat fizic. Trecând peste considerentele morale, chiar ale milei 
creştine imperativul economic al profitului prevalează.  Astfel, spre exemplu, în UE 
suprafeţele agricole exploatabile sunt strict limitate pentru a menţine un nivel 
acceptabil al producţiei care să nu ducă la supraproducţie şi deci la prăbuşirea 
preţurilor, situaţie greu de controlat şi imaginat acum când “economia simbolurilor” 
reprezintă de câteva ori volumul “economiei fizice”. Şomajul astfel rezultat trebuie 
absorbit, într-un fel sau altul. Dezvoltarea sectorului de servicii este supapa la 
îndemână. O parte a devenit ceea ce numim „birocraţia eficientă”, acea parte a 
terţiarului care asigură astfel de venituri populaţiei „disponibilizate” care o trece în 
rândul clasei de mijloc. O altă parte a intrat în activităţile de hospitality, leisure sau 
environment.  S-a ajuns astfel ca, în aceiaşi fermă o generaţie să se ocupe de 
agricultura clasică, deosebit de productivă iar cealaltă generaţie să se îndrepte spre 
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servicii, ca agroturismul, de exemplu. UE alocă fonduri însemnate pentru astfel de 
conversii. Amenajarea “destinaţiilor turistice”, a zonei devine deosebit de laborioasă 
dar şi prioritară. O imensă muncă de persuadare a populaţiei este atent coordonată. S-
a început cu inocularea obişnuinţei de a călători: în împrejurimi (distanţa medie a 
deplasării turistice este de 65 de mile) mai ales pe timpul weekendului. A fost 
susţinută şi dezvoltată o infrastructură specială care să implice costuri mici 
(campinguri, spaţii pentru rulote, cicloturism, plimbări, drumeţii etc.). O bună parte a 
forţei de muncă “disponibilă” este angajată în susţinerea activităţii turistice: 
amenajarea destinaţiei turistice, întreţinerea  utilităţilor, sport şi agrement, servicii de 
promovare, informare, ghidaj etc. Un sprijin direct, prin politica economică „liberală” a 
însuşi Uniunii Europene, pentru dezvoltarea IMM-urilor (SME) mari „consumatoare de 
forţă de muncă! Acest fenomen este mai vizibil în ţările cu venituri mari pe cap de 
locuitor şi economii dezvoltate: Olanda, Danemarca, Suedia, Elveţia, Marea Britanie, 
Elveţia. Dar acestea sunt şi ţările care fac eforturi deosebite pentru ajutorarea ţărilor 
estice, mai ales pentru dezvoltarea agroturismului. Se pune legitim întrebarea: de ce 
acest interes şi acest efort, mai ales din partea unor oameni obişnuiţi cu munca şi cu 
profitul, pentru care ajutorul trebuie să îmbrace, în practică, forma sponsorizării sau 
filantropiei. 

Putem afirma că evoluţia demografică a Europei a pus ambele categorii de 
state în aceiaşi situaţie: scăderea demografică pe termen mediu şi presiunea 
imigraţionistă iminentă, mai ales din afara Europei. Mai mult, o dată procesul de 
extindere al UE declanşat a fost hotărâtă şi modernizarea progresivă a economiilor 
ţărilor aderente. Deci apropierea lor de situaţia celor din vestul Europei: economii 
foarte performante, deci un viitor şomaj ridicat. La care se adaugă, pentru sectorul 
agricol – pentru a păstra exemplu – necesitatea reconversiei, sau mai precis a 
reorientării profesionale a unei mari părţi din populaţie. În România 50% din populaţie 
locuieşte în mediul rural şi în majoritate are sursele de venit în acel loc. Ori, ca efect al 
integrării numai o mică parte a populaţiei se va ocupa de agricultură, de cea 
industrializată. Pentru România am putea să luăm în considerare un procent de 50% - 
7-8% = 42-43% din populaţie care va fi afectată de efectele integrării. Chiar dacă numai 
jumătate din aceasta va trebui să îşi găsească o nouă activitate şi ajungem la cifre 
impresionante, de ordinul milioanelor de oameni. Normal, acest proces nu este 
imediat. Se vor parcurge, similar altor ţări care au aderat la UE etapele migrării, întâi 
limitate a forţei de muncă pentru perioade scurte, apoi la emigrare efectivă, pe 
măsura ajustărilor economice şi dezvoltării noii configuraţii economice naţionale. Este 
sigur însă că nu se poate accepta, din cauza riscului social folosirea sistemului 
“ajutoarelor” de şomaj, sociale etc. Forţa de muncă trebuie ţinută sub presiune, 
antrenată pentru efort.  

Gradul de deteriorare a biosistemelor este mult mai ridicat la noi decât în 
ţările vestice unde ample acţiuni de ecologizare au avut loc. Este suficient să amintim 
cantitatea mare de gunoaie de pe marginea şoselelor româneşti în comparaţie cu 
utilităţile existente în vest sau depoluarea Rinului şi starea reală a apelor noastre. Iată 
deci zone largi deschise pentru viitorii şomeri. Şi situaţia, cu diferenţele 
corespunzătoare este similară şi pentru celelalte ţări aderente. De unde se vor finanţa 
însă aceste activităţi? O primă sursă sunt fondurile comunitare de preaderare, de 
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aderare, de reconversie etc. (menite să “plătească pacea socială” şi aderenţa la 
uniune) la care se vor adăuga cofinanţările. Apoi, pe măsura conturării noii economii 
postintegrare aceasta va trebui să finanţeze şi ocuparea forţei de muncă "disponibile 
relativ" pentru a evita un şomaj peste nivelul general admis în UE. Agroturismul este 
una din căi. Până acum, multitudinea pensiunilor turistice româneşti, a IMM-urilor din 
turismul românesc s-a făcut prin efort intern, UE asigurând numai „promovarea” ideii: 
„turismul şi agricultura – şanse ale dezvoltării României”! Slogan încă nevalidat, dar 
care asigură „pacea socială”, prin efortul localnicilor. 

Iată deci că integrarea are cauze, moduri de operare şi finalităţi mai puţin 
dezbătute până acum. Ele derivă din unitatea intimă a Europei, a modului european de 
gândire şi viaţă, din cerinţele sistemului tehnico-economic şi cultural al societăţii 
contemporane care acţionează, după o analiză atentă, unitar. Cercetarea poate fi 
extinsă şi în alte domenii, cu rezultate similare.  

Omenirea a trecut într-o fază nouă, poate ciudată a dezvoltării sale. “Sufletul... 
unor populaţii cu trecut istoric şi cu instituţii spirituale bine înrădăcinate... are într-
însul realităţi suprabiologice, care trebuie explicate pe planul unei finalităţi spirituale... 
Acesta este cazul populaţiilor pe care le numim popoare culte, sau naţiuni creatoare 
de originalitate sufletească… Populaţiile care se ridică la o cultură naţională au în ele 
particularitatea de a-şi cristaliza experienţa istorică în instituţii de natură spirituală, 
instituţii care o dată înrădăcinate, preiau conducerea vieţii lor sufleteşti. Populaţiile 
acestea reuşesc să dirijeze, după normele dictate de voinţa lor, atât manifestările care 
stau sub influenţa factorului ereditar, cât şi manifestările de sub influenţa factorului 
geografic”97. Ori tocmai aceste populaţii, popoare cunoscute ca “dezvoltate” sunt cele 
care au creat “noua economie” şi prin aceasta societatea de azi. Pârghia principală a 
accesului la succes a fost sistemul de învăţământ, instituţia învăţământului. Până de 
curând învăţământul civil părea separat şi divergent de cel militar. Teoria şi practica 
par să indice nu numai convergenţa lor – cu restricţiile inerente specificului fiecăruia – 
dar chiar nevoia unificării, de la un anumit nivel în sus.  

Economia de azi a spart pieţele în bucăţi mai mici şi mai diferenţiate. Au 
apărut nişele comerciale, urmate de produsele de nişă, finanţarea de nişă şi jucătorii 
de nişă la bursa acţiunilor. Această de-masificare a economiilor avansate îşi află 
paralela într-o de-masificare a ameninţărilor din lume, războiul între supra-puteri fiind 
înlocuit de către o multitudine de “ameninţări de nişă”: violenţe etnice şi religioase, 
războaie locale. Dispute asupra frontierelor, lovituri de stat, de parcă sistemul croit la 
sfârşitul celui de-al doilea război mondial le-ar fi pregătit. Acest scenariu cu “multe 
războaie mici” îi determină pe planificatorii militari ai multor armate să privească din 
nou spre ceea ce ei numesc “operaţiuni speciale” sau “forţe speciale” – războinicii de 
nişă ai zilei de mâine. Există teorii care susţin că naţiunile devin atât de 
interdependente economic între ele, încât le scade tendinţa de a se lupta între ele. 
Comerţul, nu puterea militară, reprezentă acum calea spre putere în lume, spunea  Bil 
Clinton în campania pentru alegerea ca preşedinte al SUA. 

                                                 
97 Motru R - Psihologia poporului român – text editat în 1937 de Societatea Română de Cercetări 

Psihologice, Bucureşti – după ediţia Paideia 1999, Bucureşti pag. 7 şi 8 



159 

 

Ciclul pace-război-pace nu pare atât de important prin prada de război 
obţinută cât mai ales prin “primenirea” societăţilor, fie ele state naţionale sau 
colectivităţi mai mari sau mai mici. Studiul ciclului economic întreg, inclusiv cu 
perioada de război poate pare straniu cercetătorului academic. Atât numai că, şi 
acesta ştie că seniorii războiului gândesc altfel. Războiul total reprezenta raţionalizarea 
în stil industrial împinsă până la extrem. Dar şi desfiinţarea clasei de mijloc prin 
dispariţie proprietăţii private mijlocii. 

Teoria economică clasică analizează ciclurile de producţie, cu perioadele lor de 
avânt, dezvoltare maximă şi apoi de decădere. Mult mai puţine sunt studiile care se 
ocupă de ciclul pace-război-pace-război. Fenomenul este prezent de la începuturi, dar 
se limita la viaţa unei comunităţi. O dată cu apariţia statelor naţionale acest ciclu a 
început să difuzeze de la un stat la altul, pentru ca, prin cele două războaie mondiale 
să devină ciclul economiei mondiale ca ansamblu.  

Perioada premergătoare războiului a fost una de schimbare a sistemului de 
proprietate, guvernele preluând controlul asupra economiei pentru a acumula 
resursele necesare pentru luptă. Militarizarea economiei, a însemnat îngheţarea 
pieţelor libere, preluarea controlului asupra economiei de către stat, alocarea unui 
părţi consistente din buget spre domeniul militar, subordonarea muncii populaţiei 
efortului de război. Aceste fenomene nu au fost atât de vizibile ca la cele două 
conflagraţii mondiale, când efortul a fost concertat şi simţit de majoritatea populaţiei 
lumii.  

Economia de război are legile ei. Genii economice au apărut în statele 
beligerante atât în timpul pregătirii războiului, al începutului lui dar mai ales în timpul 
lui, când succesul pe câmpul de luptă depindea de victoria din economie. În această 
perioadă au loc şi marile salturi sociale, ca după cel de-al II-lea război mondial când, 
pentru obţinerea victoriei şi mobilizarea eforturilor populaţiei s-au făcut promisiuni 
mari, imposibile înaintea războiului (reforme agrare, emancipare, accesul la 
abundenţă, eliberarea şi/sau cucerirea popoarelor de sub jugul capitalist/comunist, 
etc. 

Riscul unei conflagraţii majore anihilat prin conflictele locale, exercitarea forţei 
prin războaiele de nişă duc la schimbarea tipului de economie, nu numai din punct de 
vedere al efectelor revoluţiei culturale, tehnico-ştiinţifice şi informatice.  Până nu de 
mult, principalele companii de apărare din SUA şi-au segregat activităţile militare de 
celelalte, civile. Astăzi, afirmă Hank Hazes, preşedintele grupului de electronică şi 
apărare de la Texas Instruments, “dacă ar trebuie să formulăm o viziune a ceea ce ne-
ar plăcea să vedem întâmplându-se, (ar fi vorba de) unificarea defensivului cu 
comercialul, pentru ca produsele de interes militar şi comercial să se poată realiza pe 
aceiaşi linie de fabricaţie”98. Şi dacă marea producţie are nevoie de capitaluri imense 
(sunk capitals), accesibile de regulă numai prin participarea statului, perpetuarea 
principiului liberei concurenţe are nevoie de o multitudine de IMM-uri (SME) care să 
„primenească” continuu viaţa economică, prin sacrificiul falimentului şi să ţină aprinsă 
nădejdea speranţei unei vieţi sigure. În noua economie libertatea economică, 

                                                 
98 preluat după Toffler, A., H. – Război şi antirăzboi – supravieţuirea în zorii secolului XXI, Editura Antete 

1995 
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siguranţa şi independenţa nu mai sunt caracteristice numai IMM-urilor (SME) dar şi 
„tehnocraţilor”, a „aleşilor” care se bucură de privilegiile noii economii,  unui stil de 
viaţă poate mai bun decât al unui patron de IMM (SME). Asistăm oare la o nouă formă 
a IMM-urilor )SME)? 

Societatea de azi este caracterizată de fenomenul globalizării. Aşa numitele 
procese de globalizare se soldează cu o redistribuire a privilegiilor şi a lipsurilor, a 
bogăţiilor şi a sărăciei, a resurselor şi sterilităţii, a puterii şi a neputinţei, a libertăţii şi a 
constrângerii. Asistăm astăzi la procesul de restratificare, în cursul căruia se formează 
o nouă ierarhie socio-culturală mondială: “glocalizare” (introdus de Roland Robertson, 
exprimă unitatea indestructibilă dintre tensiunile “globalizante” şi cele “localizante” – 
fenomen inclus pe de-antregul în conceptul de globalizare) pe care am defini-o ca 
proces de concentrare a capitalului, finanţelor şi celorlalte resurse, de opţiune şi 
acţiune eficientă, dar şi de concentrare a libertăţii de mişcare şi acţiune. 

 
2. Teoria comunicării corporatiste, instituționale 

 
Am insistat pe această privire analitică a ansamblului întrucât comunicarea 

contemporană s-a schimbat total, în domeniul afacerilor. Nu comunicarea globală, 
regulile şi cutumele anglosaxone sunt determinante, ci schimbarea sistemului care a 
condus la o nouă comunicare.  

Schimbarea majoră se referă la talia afacerilor. PIB-ul (deşi nu suntem 
încântaţi de acest etalon, mai mult decât imperfect prin cantitivismul său) unor ţări 
este cât al unor corporaţii. Delocalizările şi outsourcingul despre care am vorbit preia 
tel quel regulile, filozofia şi „năravurile” structurii mari. A apărut astfel o întreagă 
ştiinţă a „instituţionalului” şi a „corporaţiilor”. 

Nevoia de „sunk capital” (Franţa n-a avut bani să finanţeze Canalul Suez şi a 
pus în mişcare sistemul acţiunilor!) obligă marile firme să intre în relaţii cu statul, 
singurul dispus (sau obligat!) să suporte scăderea „costurile de producţie” prin 
asigurarea infrastructurii necesare, de exemplu. Marile investiţii au devenit nu 
naţionale ci continentale: deci din nou instituţiile trebuie să acţioneze. Mai mult, 
marile corporaţii încep să se conducă după principiile instituţiilor, dată fiind talia lor şi 
efectul oricărei decizii în plan social. Un „PDG” nu mai discută decât la „nivel” cu 
omologii di zona politicului sau administrativului. Dovedim cu structura participanţilor 
la forurile economice. 

În ultimii ani, o nouă teorie „corporatismul” încearcă să „justifice”  profiturile 
„neobrăzat de mari” prin „redistribuirea unei părţi către comunitatea de unde le-a 
obţinut. Dar acesta este un nou limbaj, o nouă formă de comunicare, de manipulare 
de intoxicare! 

Regulile încep să se uniformizeze, nu pentru uşurinţă ci din „unitate”. Greu 
putem face distincţie în organizare şi funcţionare, dar mai ales în comunicare (mutatis 
mutandis) între o instituţie de stat şi o structură economice. Folosim termenul de 
structură pentru a include aici şi pe cele aparent departe de „economic”: biserici, 
sport, servicii sociale, învăţământ etc. care sunt făcute tot să facă profit fie direct fie 
prin preluarea costurilor din zona capitalului pur. Mai jos prin instituţie vom înţelege 
structură. 
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Comunicarea instituţională nu trebuie confundată cu comunicarea publică. 
Comunicarea instituţională (sau în cadrul organizaţiilor) cuprinde pe de o parte 
comunicarea în interiorul lor dar şi cu exteriorul, cu publicul, ”clienţii” lor. Abordarea 
trebuie să fie una interdisciplinară şi sistemică cu abordări diverse: comunicarea 
interpersonală, dinamica grupurilor, sociologia organizaţiilor, management, semiotică, 
sociolingvistică etc. Ea rezultă din noile forme de organizare care au apărut prin 
expansiunea informaticii şi mijloacelor de comunicare pe de proiecte, participare etc. 
particulară  şi cere o coordonare precisă a noilor contexte profesionale: autonomie, 
organizare transversală, etc. Cu cât mai mare şi mai răspândită geografic este o firmă 
cu atât mai complex este sistemul ei de comunicare instituţională.  

Într-o structură mare decizia este sinonimă cu puterea. Dar orice greşeală este 
imediat şi aspru sancţionată. Avem mai mult cazuri de succes decât reţete. Una dintre 
cauze este greutatea de a distinge cu rigoare noţiunea de „comunicare în instituţie” 
datorită eterogenităţii ei. Distingem totuşi patru domenii: 

- Raporturile interpersonal din cadrul organizaţiei: recrutarea, motivarea 
personalului, raportul şef subaltern, organizarea spaţială a locurilor de muncă 

- Întreprinderea ca sistem de informaţie: distribuţia, circulaţia şi utilizarea 
informaţiilor, formalizarea procedurilor 

- Managementul comunicării între conducere şi subordonaţi care trece de ceea 
ce s-a prezentat drept comunicare formală şi informală, dacă trebuie să le 
punem sub imperiul motivaţiei 

- Comunicarea între structură şi public (în cazul instituţiilor ) şi clienţi (în cazul 
structurilor lucrative99).  

De aici noţiunea de leadership ca şi cele privind dimensiunea simbolică şi culturală 
ale structurii. Noţiunea de cultură organizaţională a devenit deja cunoscută. 
 Prezentăm în continuare numai viziunea lui Ervin Goffman atât pentru ea 
însăşi dar şi pentru a deschide o nouă apropiere privind comunicarea instituţională. 
 

3. Abordarea dramaturgică 
 

 „Orice spaţiu delimitat prin bariere clare de percepţie în care un anumit tip de 
activitate se desfăşoară în mod regulat reprezintă o instituţie socială.” Ea are propriile 
reguli privind imaginea de sine, scopul, organizarea şi rezultatele. Un studiu bun 
trebuie să includă gestionarea impresiei. „În interiorul unei instituţii sociale, există o 
echipă de performeri care cooperează pentru a oferi publicului o anumită definire a 
situaţiei. Acest lucru presupune existenţa unei imagini identitare a propriei echipe şi a 
publicului, precum şi o serie de postulate privind etosul care trebuie menţinut prin 
reguli de politeţe şi de etichetă. Adesea observăm o separare între regiunea ascunsă, 
unde este pregătită performarea rutinei, şi regiunea expusă, unde performarea este 
oferită unui public. Accesul la aceste regiuni este controlat pentru a nu permite 
audienţei să vadă culisele şi pentru a nu permite intruşilor să asiste la o performare 
care nu le este adresată”. Aparent „fereastra lui Johari, dar de această dată în mişcare 
şi aplicată pe o mulţime. Ca „actori” avem membrii echipei care dau dovadă de 

                                                 
99 Lucrativ: care produce profit 
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familiaritate şi solidaritate între ei ascunzând secretele lor faţă de terţi, şi „publicul” 
care acceptă „regulile” convenţiei şi jocului instituţional. Între cei doi se stabileşte un 
pact tacit compus din opoziţie şi acord, a căror proporţie variază pe timpul jocului. 
Actorii au o atitudine total diferită când publicul nu e prezent şi veghează ca intruşi să 
nu conturbe jocul. Uneori actorii pot face greşeli, şi cu acordul tacit al publicului 
încearcă să le introducă în context.  
 Studiul lui Goffman a fost făcut pe societatea anglo-americană actuală, 
pornind de la premiza că poate fi aplicat oricărei instituţii100 şi, spre deosebire de 
majoritatea cercetărilor, care se axează pe sisteme închise101 sau relativ închise, el nu 
se opreşte la un simplu concept static. Porneşte de la ideea că relaţiile dintre instituţii 
poate fi considerată ca un studiu separat, tratat analitic ca parte a integrării 
instituţionale. Ca sisteme închise propune patru perspective: „O instituţie poate fi 
abordată din punct de vedere „tehnic”, adică în termeni de eficienţă sau ineficienţă, ca 
un sistem de activitate organizat premeditat pentru a atinge obiective 
predeterminate. O instituţie poate fi abordată din punct de vedere politic”, prin 
raportare la acţiunile pe care fiecare participant (sau clasă de participanţi) le poate 
pretinde de la alţi participanţi , la tipurile de privaţiuni sau recompense care pot fi 
distribuite pentru a întări aceste solicitări, precum şi la tipurile de control social care 
coordonează această exercitare a autorităţii şi sistemul de sancţiuni. O instituţie poate 
fi abordată din punct de vedere „structural” prin raportare la diviziunile de statut 
orizontale şi verticale şi la tipurile de relaţii sociale care leagă între ele respectivele 
grupuri. În sfârşi, o instituţie poate fi abordată din punct de vedere „cultural”, prin 
raportare la valorile morale care influenţează activitatea din interiorul instituţiei, valori 
care ţin de mode, obiceiuri sau de gust, de politeţe şi etichetă, de restricţii normative 
etc. … Consider că abordarea dramaturgică poate constitui a cincea perspectivă, 
alături de cea tehnică, politică, structurală şi culturală”. Subscriem acestei păreri, mai 
ales spre folosul managerilor care trebuie să „regleze” soft relaţiile din structura în 
care trebuie să atingă nişte obiective asumate, într-un timp relativ limitat, ca în cazul 
expaţilor. Această perspectivă implică însuşirea tehnicilor de gestionare a imaginii, a 
impresiei care se foloseşte într-o anumită instituţie, interrelaţiile şi identităţile 
diferitelor echipe care performează în instituţia respectivă. Introducerea publicului şi 
intruşilor în sistem „deschide” sistemul fără să-i diminueze entropia proprie.  
 Cele cinci perspective au zone comune. Astfel, perspectiva dramaturgică se 
întâlneşte cu cea tehnică în zona standardelor de muncă, cu cea politică în capacitatea 
unui individ de a dirija activitatea unui alt individ (instruire, persuasiune, manipulare, 
autoritate, ameninţare, coerciţie, sancţiuni, recompense), cu cea structurală în ceea ce 
priveşte distanţa socială iar cu cea culturală în menţinerea standardelor morale. 
 Exemplele din societatea anglo-americană este folositoare pentru timpul 
globalizării, dar trebuie actualizată prin introducerea dimensiunii tehnice 
contemporane şi imediat următoare aşa cum am arătat mai sus. Numai aşa această 
perspectivă poate fi valorificată plenar în lumea aplatizată sau cea transnaţională 
contemporana.  

                                                 
100 În sens larg, aşa cum am arătat, şi la structurile care depăşesc masa critică de talie 
101 Mai jos considerăm sistem închis întregul lanţ de la emitent la receptor  



163 

 

 
 3.1 O dată cu separarea proprietarului de proprietate, în marile corporaţii 
apare un elemente nou: tehnocraţia. I s-a dedicat o întreagă literatură. Mai puţin se 
vorbeşte de absolvenţii Institutului Francez de Ştiinţe, care, prin însăşi poza de 
absolvire, în anii de la începutul secolului au început să pună bazele unei reale 
tehnocraţii. Legăturile strânse între ei, sprijinul reciproc, o anumită coordonare a 
ţelurilor diverselor minigrupuri formate au dus la o conştientizare a spiritului de castă 
într-un moment când economia devenise o pârghie puternică şi bănoasă în mâna 
statului, tocmai domeniul în care sau cu care lucrau. 
 Mult mai mult s-a vorbit de tehnocraţia americană. Regula de aur, obţinerea 
unui dividend mai atractiv decât dobânda bancară. În acest moment acţionarii, 
respectiv proprietarii cei mulţi nu mai contau ci numai acţionarii “semnificativi”, cu 
care se putea negocia. Managementul intrase în schimbare.  
Pentru locuitorii acestei lumi, adică lumea cosmopolită, extrateritorială a oamenilor de 
afaceri, de cultură sau a universitarilor cu deschidere globală, graniţele statelor se 
năruiesc, subminate de bunurile, capitalul şi finanţele planetei. Ei călătoresc unde 
voiesc, se distrează în voiaj  mai ales dacă zboară la clasa întâi sau cu aparatele 
personale, sunt invitaţi şi momiţi să călătorească. Văzută ca metaforă a noii stratificări, 
ea dezvăluie faptul că “accesul la mobilitate globală” a fost ridicat la rangul de prim şi 
cel mai însemnat factor stratificator. Pentru lumea celor mobili pe glob, spaţiul şi-a 
pierdut capacitatea de constrângere şi poate fi traversat cu uşurinţă, atât în 
accepţiunea sa “reală” cât şi în cea “virtuală”. Micşorarea spaţiului aboleşte fluxul 
timpului. Locuitorii acestei lumi trăiesc într-un viitor continuu, într-o succesiune de 
episoade izolate cu grijă de trecut dar şi de viitor. 
Economia de masă a dus la un sistem piramidal al tehnocraţiei, limitată la straturile 
superioare ale ierarhiei. Odată cu demasificarea producţiei, cu apariţia industriei 
informatice, cu pulverizarea pieţelor, cu marketizarea producţiei, cu “marketingul 
particulelor”, cu aplatizarea diferenţelor între timpul şi locul de muncă şi cel de leisure 
tehnocraţia capătă noi valenţe: se democratizează. Numărul celor care se desprind din 
ierarhie creşte pe măsura creşterii veniturilor obţinute graţie globalizării, din locuri şi 
de la oameni necunoscuţi. În acelaşi timp în care unii sărăcesc şi sunt “legaţi de loc” 
alţii devin mobili şi se îmbogăţesc. Directorii marilor corporaţii transnaţionale pot 
constata că averea companiei a crescut sau a scăzut fără măcar să ştie sau să cunoască 
cauzele. Nici nu rentează, costurile fiind prea mari faţă de valorile recuperate. Ei au 
trebuit să se specializeze pe “big picture” – “imaginea globală”, pe strategia generală 
care nu face decât să îndrepte corabia pe trend. Munca efectivă o duc alte gulere albe 
din companie, cei care cunosc o felie din afacere şi din consumatori, de unde vin 
continuu cu profitul cerut. Şi îşi primesc partea. Şi această lume a ajuns să se cunoască, 
dacă nu personal atunci prin apartenenţa la clasă, prin stilul de viaţă tipic unui 
tehnocrat. Şi prin frica de sărăcie. 

În această vară, am cunoscut două femei între două vârste angajate ale unei 
firme comerciale internaţionale, care vorbeau cinci limbi şi aveau trei apartamente în 
trei ţări… Se mişcă permanent, tipul de cultură la care participă nu este cultura unui 
anumit loc: este cultura timpului, a prezentului absolut. Călătoresc regulat de la 
Singapore la Hong Kong, Londra, Stockholm, Tokio, Praga şi aşa mai departe. Stau 
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totdeauna la hotel Marriott. Ştiu sigur unde este întrerupătorul… Nici universităţile 
străine nu le sunt străine. După un curs, li se pune aceiaşi întrebare, fie că sunt în 
Singapore, Tokio, Paris ori Manchester. 
 Aceasta este lumea nouă a tehnocraţiei, cu straturile ei. Ei află primii ce va fi, 
unde se va mişca lumea, ce trebuie făcut înainte ca ceilalţi nici măcar să bănuiască. Îi 
întâlneşti în toate superhotelurile din lume, pe vasele de croazieră de superlux, în 
restaurantele exclusiviste, în locurile de sport închise mulţimii. Preţurile imense îi 
apără de intruşi. Dacă nu, se ascund în spatele cluburilor sau al butonului “members 
only” pe reţeaua Internet. Nu-i întâlneşti în locurile cunoscute de vacanţă. Ei nu au 
vacanţă, munca lor este vacanţă. Pentru ei sunt destinaţii speciale. Se întâlnesc unii cu 
alţii, se petrec parcă recunoscându-se după un fel de miros, se salută cu o politeţe 
specială şi trec mai departe. Nu “socializează”102, ci comunică pentru afacerea lor. 
 Din păcate, n-am întâlnit români în astfel de locuri. De aceea, poate, 
informaţia ajunge la noi din ziare, când este Trecut.  

Totuşi, lumea tehnocraţilor îşi trage puterea din lumea reală, care are multiple 
niveluri de dezvoltare, credinţe, sisteme de valori, etc. Exemplul Afganistanului unde 
două superputeri u eşuat în „pacificare”, sau mai recent al Irakului ca şi mişcările din 
suburbiile pariziene ne arată că trebuie să facem tot timpul comparaţii cu alte 
societăţi. Poate că eşecurile amintite se datorează faptului că cele două superputeri 
trăiesc în spatele uşilor închise, închise în „puterea” lor. Ori pentru noi, pentru români 
două sunt provocările actuale în comunicare:  
- cum gestionăm comunicarea atunci când suntem imigraţi în altă ţară şi trebuie să 

ne integrăm (sau să obţinem rezultatele la care ne-m angajat să le atingem prin 
contract) într-o lume complexă, heteroclită  

- cum gestionăm comunicarea între imigranţii pe care îi aducem să asigurăm 
necesarul de forţă de muncă în ţară cu comunităţile locale, atât de diferite, deşi 
aparent (iar imaginea oficială aşa o şi promovează) unitare, dar atât de 
neprevizibile în reacţii, mai ales că nu au tradiţie, deci experienţă în integrări (în 
fapt în asimilări, şi de aici diferenţa în viteza de reacţie) rapide şi dureroase. 

 
3.2 Perspectiva dramaturgică dă noi libertăţi gestionării trinomului 

personalitatea individului, interacţiunea socială şi societatea umană. Un individ 
proiectează în faţa celorlalţi o definire a situaţiei date cu element esenţial imaginea de 
sine. Orice eveniment incompatibil cu impresia promovată are consecinţe în trei 
planuri ale realităţii sociale:  
- interacţiunea socială analizată ca dialog între echipe se poate bloca pentru că 

situaţia nu mai este clar definită iar participanţii nu mai au o direcţie clară a 
acţiunii 

- în planul acţiunii, disfuncţionalităţile care pot apărea pot genera efecte de 
amploare mare, necontrolabile. De fapt, unităţile mari (echipe, instituţii, societăţi 
comerciale etc.) îşi pun reputaţia în joc de fiecare dată când un membru îşi 
performează activitatea de rutină, ceea ce poate testa legitimitatea structurii şi 

                                                 
102 v. verbul englez to socialize pentru o justă înţelegere a sensurilor 
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reputaţia ei. Ori responsabilitatea liderului este directă, dar cea a părţii, trebuie 
indusă şi fixată 

- personalitatea individului este puternic afectată (pozitiv sau negativ, după caz) 
întrucât individul se implică major în rolul său în structură şi devine conştient (sau 
este obligat să conştientizeze) de implicaţiile jocului său. Exemplul elocvent este 
muncitorul japonez care are lângă el butonul de oprire a liniei de asamblare dacă 
constată un defect! 

Pentru liderii contemporani, nouă viziune asupra comunicării într-o structură 
poate fi un sistem suplu care poate  aduce rezultate reale în timp scurt. Există un 
anumit nivel de dezvoltarea la afaceri, dar şi al personalităţii omului de afaceri când 
trebuie manipulată direct impresia pe care o oferă. Cei observaţi devin performeri 
(actori) iar observatorii devin public. Actorii vor să menţină impresia că se 
conformează standardelor dar observatorii sunt mai puţin atenţi la morală şi sunt 
interesaţi mai ales în proiectarea unui imagini convingătoare că respectă aceste 
standarde. Ca performeri sunt, în fapt nişte „negustori ai moralităţii”103   
 Idea că lumea este o scenă, este cunoscută, ca şi replica „viaţa mea a fost un 
roman”. Dar lumea reală este total diferită de lumea teatrului. În timp ce o greşeală a 
unui actor costă relativ puţin şi publicul este repede dispus să înţeleagă, în lumea reală 
reputaţia poate fi compromisă pe vecie. Iată de ce omul de afaceri trebuie să-şi 
exerseze şi să-şi actualizeze tehnicile pentru a nu se lua pe el însuşi ca personaj şi nici 
pe coechipieri sau publicul entităţi uşor manipulabile: interesele divergente 
sancţionează prompt!  

4. O menţiune specială o facem asupra necesităţii comunicării structurilor 
cu comunitatea. 

Teoria corporatistă obligă chiar pe micul întreprinzător să fie deosebit de atent la 
imaginea sa comunitatea unde îşi obţine profitul. Dar, comunitatea contemporană, şi 
mai ales a zilei de mâine nu mai are forma şi limitele clasice. Atunci când comanda vine 
on line iar mobilitatea firmei este maximă, imaginea nu se mai rezumă la ceea ce cred 
vecinii, furnizorii sau clienţii cunoscuţi. Din ce în ce mai mult, „trupa” de actori este 
obligată să joace”happening” şi să implice „spectatorii” care pot deveni membrii 
cruciali ai spectacolului. Dar, de cele mai multe ori aceşti actori sunt necunoscuţi, cu 
un profil pe care şi-l declară ei înşişi, dar care, din fericire, în lumea afacerilor poate fi 
verificat (sistemul registrelor comerţului, revederi legale etc.) dar, de multe ori, numai 
prea târziu. Publicul este şi el diferit: vânzările sau afacerile on line nu dau nici un 
indiciu privind personalitatea sau imaginea publicului partener astfel încât convenţia 
care reglează relaţiile dintre scenă şi stal se înlocuieşte cu „uzanţe”, uneori foarte 
fluide şi nesigure ceea ce induce reguli noi în jocul „afacerii”. Avantajele structurilor de 
tip instituţional sunt evidente, publicul este mult mai încrezător şi reacţionează mai 
uşor (v. de exemplu portalurile tip Google sau Yahoo faţă de care clienţii manifestă 
aproape deplină confidenţă). Iată de ce atitudinea corporatistă a marilor profitori este 
esenţială pentru menţinerea încrederii publicului, a comunităţilor unde acţionează. 
Din ce în ce mai des, varietatea şi complexitatea comunităţilor cărora trebuie să se 

                                                 
103

 Goffman, E – Viaţa cotidiană ca spectacol, comunicare.ro 2003 
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adreseze marii jucători se regăseşte şi la micii actori, chiar la „one man show”  (înţeleg 
aici pe „stăpânii” nişelor), întrucât comunicarea mediată, spectacolul mediat de ecran 
a devenit regula, nu excepţia. 
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11. Elemente de analiză tranzacţională  

 
 

a. Obiective (rezultatele aşteptate ale temei) 
- Studentul să-şi însușească principiile Analizei Tranzacţionale 
- Identificarea la sine însuşi şi la interlocutor a stărilor eului 
- Însuşirea tehnicii scenariilor pentru aplicare practică 

 
b. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student) 

- însuşirea şi utilizarea  lexicului specific Analizei Tranzacţionale 
- dezvoltarea abilităţilor de manipulare reacţiilor specifice diferitelor a stări ale eului 
- realizarea şi gestionarea unui scenariu de viaţă 

 
c. Termeni de referinţă (cuvinte cheie) 

- Analiza Tranzacțională, stările eului, scenarii de viaţă 
 

d. Structura temei de studiu 
- Ce este analiza tranzacţională 
- Stările eului 
- Scenarii de viaţă 

 
e. Rezumatul ideilor principale 
Analiza tranzacţională este o achiziţie relativ recentă a comunicării de afaceri de 

sorginte americană folosită mai ales de tehnocraţi şi anumite categorii de persoane. 
Analiza tranzacţională se bazează pe psihologia / psihanaliza eului şi determină 
caracteristicile stărilor eului în vederea identificării lor la subiect dar şi la interlocutor. 
Tehnica scenariilor poate da rezultate deosebite mai ales când se formează abilitatea 
de a identifica scenariu la adversar. Însuşirea tehnicilor de structurare a timpului 
permite obţinerea de rezultate eficiente în comunicare. Analiza Tranzacţională 
presupune un antrenament continuu. 

 
f. Conţinutul dezvoltat de idei al modulului 
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1. Geneza teoriei tranzacționale 
 

Comunicarea este un atribut atât de comun (nu numai oamenilor) încât a fost 
şi este un subiect larg abordat. Literatura aferentă parcurge întreaga gamă: de la 
broşuri de popularizare sau divertisment de genul leacurilor şi remediilor universale şi 
cu rezultate imediate până la studii savante, de mare valoare. Totuşi, majoritatea 
şcolilor trecute deja în revistă sunt de sorginte mediteraneană, de tip „anatomist” sau 
mecanicist abordând comunicarea prin anatomia şi fiziologia ei. Peste ocean, începând 
cu anii 50, Eric Berne face o nouă abordare, pe care o numesc funcţională. Probabil că 
mediul a fost cel care a influenţat o astfel de întreprindere, constituţia SUA scoţând 
religia din structurile de putere şi deschizând larg drumului psihologiei prin practica 
psihologilor. Psihiatrii abordează cazurile patologice, care ar trebui izolate, dar 
psihologul se ocupă de ameliorarea problemelor (disfuncţionalităţi sau performanţe) 
ale omului considerat sănătos mintal. Mai mult, o economie de piaţă pură, cu unic 
regulator cererea şi oferta şi-a pus amprenta asupra întregului mod de viaţă: individul 
este obligat să-şi aibă de grijă de el însuşi complet, statul providenţă fiind necunoscut 
sistemului american (pensii, asistenţă sanitară, etc. fiind bazate pe principiile 
mutualismului lucrativ!). Viaţa se bazează pe „tranzacţii”: „îţi dau ca să îmi dai”, deci 
câştigăm sau pierdem din condiţiile târgului (deal). Deşi, legile antitrust  s-au dovedit 
neputincioase de multe ori iar intervenţia statului în economie – e drept indirectă, 
mediată – a fost timpurie şi este acum evidentă.  
 „Analiza tranzacţională este una din moştenitoarele diferitelor curente ale 
psihologiei moderne” – ne înştiinţează autorii încă de la început. Concepută ca 
instrument pedagogic se axează pe regulile formării sau ale consilierii. Plecând de la 
comportamentul observabil al oamenilor (fapte, vorbe, limbaj corporal etc.) analiza 
tranzacţională studiază comportamentele, atitudinile, cuvintele şi reacţiile noastre 
psihice şi emoţionale prin grile clare şi uşor de asimilat, dezvoltând rapid capacitatea 
intelectuală şi emoţională a omului de a se înţelege pe sine, de a-i înţelege pe ceilalţi, 
de a comunica eficace. Ea pleacă de la postulatele: „conştient sau nu, persoana este 
cea care decide propriul său „destin”. Maniera sa de a lua deciziile cruciale ale vieţii 
sale poate fi schimbată doar de ea însăşi”; „toţi oamenii au capacitatea de a gândi”; 
Oamenii sunt OK”. 
 Analiza tranzacţională nu este o filozofie, cu un mod de a fi, de existenţă. Omul 
de afaceri trebuie să-şi dezvolte singur, continuu şi neîntrerupt capacităţile de analiză. 
Poate de aceea este puţin agreată în practica noastră. Dar contactul tot mai strâns cu 
parteneri formaţi de mediul anglo-american îl obligă pe omul de afaceri român să-şi 
însuşească şi aceste tehnici pentru a evita o stare de inferioritate, mai ales datorită 
vitezei de reacţie rapidă a celor antrenaţi altfel, mult mai pragmatic. 
 Stefan Pruteanu104 constată patru părţi mari, patru tipuri de analiză: 
- Analiza structurală având ca obiect (auto)analiza propriei personalităţi 
- Analiza tranzacţională, care analizează comunicarea cu ceilalţi şi schimburile 

interumane 
- Analiza jocurilor psihologice, a celor perverse din tranzacţiile ascunse  

                                                 
104 Pruteanu, S. – Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 
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- Analiza scenariilor de viaţă, a proiectelor, planurilor de viaţă ascunse în 
subconştient. 
 
Pentru economia expunerii vom puncta numai câteva elemente pentru a putea 
concentra pe unul 

din elemente: timpul, organizarea timpului. Pentru aplicaţii practice invităm cititorul la 
textul originar sau la late numeroase prezentări, disponibile şi în limba română.105 
 

2. Analiza structurală  
 

Stările eului: manierele diferite şi contradictorii de a gândi şi reacţiona în intervale 
scurte de timp l-au făcut pe Berne să introducă conceptul stării egoului (Ego State) 
care înlocuieşte stările freudiene de Supraeu, Eu, Sine. Celor trei mari etape ale vieţii le 
corespund starea eului 

COPIL 
ADULT  
PĂRINTE  
Iar fiecare este caracterizată în intimitatea ei printr-o analiză funcţională prin 

subdivizarea stărilor eului după funcţiile comportamentale pe care le împlinesc. 
Fiecare subdiviziune are un”conţinut” şi o „manifestare”, clar definită. Astfel: 

 un părinte poate fi normativ (pozitiv), grijuliu (pozitiv) sau salvator (negativ),  
un copil poate fi liber (pozitiv), adaptat (pozitiv), creativ (pozitiv şi negativ), 

creativ (negativ) sau rebel (negativ) 
adultul este domeniul a ceea ce se gândeşte, un fel de calculator care înţelege 

realitatea fără afectivitate (copilul) şi fără judecată de valoare şi asumare de 
responsabilităţi (părinte) 

Combinate dau diagrama structurală a personalităţii (PAC) care stă la baza 
analizei patologiei structurale. Controlul „stărilor eului”  care au două funcţii majore: 
- funcţia de direcţionare şi control  şi  
- funcţia de acţiune şi exprimare. 

Care pot fi cuantificate pentru fiecare om prin 
întocmirea strategogramei cu ajutorul căreia se obţine harta personalităţii şi se pot 
stabili alocările de energie pentru fiecare din stările de excludere (manifestare 
potologică în care una sau două din stările eului sunt excluse sistematic de la o 
funcţionare normală) sau de contaminare (stare patologică caracterizată prin faptul că 
stările eului nu mai rămân autonome şi independente întrucât frontierele între forul 
adult, cel parental şi cel infantil nu sunt precise): fie contaminarea Adult cu Părinte, fie 
Adult cu Copil sau dubla contaminare Adult cu Copil şi Părinte.  
  
 
 
 

                                                 
105 Berne, E – Transactional Analysis in Psychoterapz, NY, Grove Press 1963 

Cardon, A.; Lehnhardt, V; Nicolas, P – Analiza tranzacţională, Codecs, 2002 
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3. Analiza tranzacţională 
 
3.1 O dată clarificată prima fază se abordează modelele de comunicare: 
tranzacţiile.  

Se defineşte tranzacţie o unitate de schimb social, un dus-întors complet între 
două sau mai multe persoane (fizice sau morale) şi poate lua forma cuvintelor, 
înscrisuri, gesturi, priviri, obiecte, contacte fizice etc. O tranzacţie este unitatea de 
schimb bilateral între două stări ale eului (analizat şi aprofundat în prima fază pentru 
cazul real, în derulare). Tranzacţiile se succed ca serii de tranzacţii în contactele 
umane. 

 La baza lor stau semne de recunoaştere reciprocă: salută, alintă, înjură, laudă, 
critică, iubesc, urăsc etc. Berne le numeşte strokes, termen ambiguu în engleză: pozitiv 
şi negativ, bun şi rău, mângâiere şi lovitură în acelaşi timp. Stimulii „strokes” transmit 
energie dincolo de cuvinte şi tăcere la nivel hormonal, subliminal.  

O definiţie formală a tranzacţiei este 
(o tranzacţie = un stimul tranzacţional + o replică)106 
Practic, atunci când două persoane comunică avem şase stări ale eului  câte trei 

pentru fiecare aşezate faţă în faţă ceea ce dă variantele de tranzacţionare, specificul 
posibilităţilor. În realitatea, acestea se restrâng funcţie de tipul personalităţilor, 
cartografiat deja. 

Se definesc astfel 
 
 tranzacţii simple: 

- paralele: între aceleaşi stări ale eului (Adult – Adult..) 
- încrucişate: între stări diferite  (Părinte – Copil …) 

 
tranzacţii duble (ascunse) atunci când partenerii lansează simultan două mesaje: 

- un nivel aparent sau nivel social, explicit, verbal, observabil 
- un nivel ascuns, sau nivel psihologic, implicit, non-verbal. Sunt folosite mai ales 

pentru a manipula pe altcineva 
 Ca exemplu cităm „râsul spânzuratului”.  

Separat  menţionăm tranzacţiile tangenţiale când unul din interlocutori ignoră 
ceea ce spune celălalt şi, de exemplu „schimbă subiectul”, acţiune percepută de regulă 
ca blocantă, distructivă. 

 
Tranzacţii Adult-Adult: cele mai frecvente tulburări implică stările de Copil şi 

Părinte dar uneori este esenţial să se poate apela la o relaţie Adult Adult pentru 
deblocarea unui impas.  

 
 
O tranzacţie sau o serie de tranzacţii este altceva decât o succesiune de cauze şi 

efecte, este un circuit al schimbului de informaţi, o INTERacţiune între INTERlocutori. 

                                                 
106 Pruteanu, S. – Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 
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Această imagine deculpabilizează individul: căutarea cauzei este înlocuită cu căutarea 
soluţiilor. 
 Descompunerea unui proces de comunicare (un lanţ oricât de lung de 
tranzacţii succesive) în tranzacţii simple şi analiza distinctă a fiecăreia dintre ele se 
numesc Analiză Tranzacţională107.  
 

3.2 Astfel „Regulile comunicării”: 
 

- atât timp cât tranzacţiile sunt complementare, comunicarea se menţine 
- când tranzacţia este încrucişată, comunicarea este fie întreruptă fie ruptă 
- rezultatul tranzacţiilor duble este determinat mai degrabă la nivel psihologic decât 

la nivel social 
 
ne conduc la opţiunile tranzacţionale 
 

- una din două sau amândouă stările eului partenerilor trebuie efectiv schimbate 
- tranzacţia trebuie încrucişată 
- subiectul conversaţiei trebuie abandonat. 

 
3.3 Analiza scenariilor de viaţă 
 
La întrebarea „ce facem cu timpul nostru?” Analiza Tranzacţională identifică şase 

moduri diferite de a ne structura timpul, atunci când oamenii se întâlnesc: 
 
Retragerea: situaţie limită în care cei doi interlocutori 

nu comunică între ei. E o soluţie de fugă care se pune în legătură cu diferite forme de 
pasivitate dar permite şi evitarea stimulilor. Evitarea poate fi numai temporală, numai 
amână angajarea relaţiei. 
 

Ritualul: este un schimb reciproc şi vizibil de stimulări (semne de recunoaştere) cu 
o altă persoană dar şi cu sine însuşi. 

 
Recreerea: o serie de tranzacţii parţial ritualizate pe un subiect banal. Permit 

selecţionarea fără risc a interlocutorilor, oferă sentimentul apartenenţei la grup 
 
Activitatea: maniera de structurare a timpului pe care o adoptă  oamenii care 

muncesc în echipă. Este orientată spre un scop, structurată nu pe repetiţie ci prin 

                                                 
107 Pruteanu, S. – Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 
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rezultatul vizat. În societăţile actuale este structura de timp în care oamenii sunt 
recunoscuţi pentru ceea ce fac, pentru ceea ce sunt sau ce simt. 

 
Jocuri psihologice (rackeţi): manipulări ale persoanei însăşi sau a altei persoane, ce 

conduc sistematic la sentimente neplăcute, chiar dacă liniştitoare prin repetiţie. Un joc 
constă dintr-o serie de tranzacţii ascunse, greu de descifrat, în care interlocutorii intră 
inconştient în nişte roluri sociale, pentru a obţine un beneficiu ascuns şi negativ. 
Schema cadru a unui joc:  

 
Amorsare + punct = Răspuns + lovitură + confuzie + beneficiu psiho- 
  Slab  de teatru         logic negativ 
 
Intimitatea: este o experienţă de întâlnire totală şi directă cu sine însuşi sau cu 

celălalt. Nivelul social al comunicării este coerent cu cel psihologic. Schimburile de 
stokes sunt mai intense decât în oricare altă structură a timpului şi pot fi negative şi 
pozitive.  

 
Relaţia cu celălalt şi cu lumea (poziţiile de viaţă: unul dintre instrumentele cele 

mai puternice ale Analizei Tranzacţionale. Fiecare individ poate adopta un evantai de 
atitudini în raportarea lui cu ceilalţi şi a celorlalţi la el însuși, numite poziţii de viaţă 
existenţială. Fran Ernst le-a aranjat sub forma unui tabel „OK-ul Corral” (în formularea 
anglosaxonă, poziţiile viaţă sunt: 

OK+OK+   OK+OK - OK-OK+   OK-Ok- 
Eu sunt OK 

 
Nu sunt OK 

 
Pornind de aici ajungem la “scenariile de viaţă” definit ca un plan de viaţă în 

curs de realizare, conceput în copilărie, sub presiunea parentală. Este forţa psihologică 
care împinge individul să-şi trăiască viaţa. Matricea biografică ne permite să analizăm 
cazul fiecăruia. Ea combină actorii copilăriei: Tatăl, Copilul şi Mama fiecare “construit” 
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din cele trei stări ale eului. Funcţie de situaţia cu care s-a a confruntat copilul a luat 
decizii pozitive, negative sau redecizii. De aici au rezultat scenarii permisiv Câştigător 
(Winner), restrictiv Perdant (Loser) sau Nici-Nici(Non-Winnner).  

Eric Berne statuează că libertatea dă puterea de a ne urma destinul, iar 
puterea dă libertatea de a interveni în destinele altora.  

Sunt mai multe modele de scenarii, atât pentru 
indivizi dar şi pentru structuri. Ele se transformă în planuri de viaţă care, pentru indivizi 
pot fi personale sau profesionale. Ultimele sunt rezultatul “atitudinii pozitive” educate, 
induse sau impuse omului de afaceri într-o economie de piaţă liberă, de model anglo-
american.  

 
3.4 Scenarii în raport cu timpul108: structurarea timpului este esenţială pentru 

reuşita tranzacţiei. Funcţie de amprenta copilăriei avem şase teme scenariale, chei 
după care oamenii iau decizii, denumite după destine ale unor eroi greci: 
- scenariul Hercule (Înainte) deviza de viaţă poate fi de tipul „înainte” datoria, după 

aceea plăcerea. 
- Scenariul Sisif („Aproape)”: Bern l-a ales ca scenariu pentru persoanele care se 

„Îneacă la mal”. Poate lua şi forma din mitul lui Iona în viziunea lui Sorescu. 
- Scenariul Damocles (Dupa): deciziile vor fi marcate de sloganul „Întâi plăcerea, 

după aceea datoria şi plata” 
- Scenariul Tantal (Niciodată): schema poate fi formulată prin „Orice aş face, nu voi 

putea obţine niciodată ceea ce îmi doresc mai mult” 
- Scenariul Arahne (Totdeauna): aparent, oamenii cu acest scenariu fac eforturi 

îndârjite spre a schimba ceva, dar eşuează sistematic; totdeauna este la fel ca altă 
dată.  

- Scenariul Filemon şi Baucis (fără sfârşit): este schema de scenariu tipică celor care 
nu au o relaţie clar definită cu timpul şi idea de program. 

Normal, această abordare este total diferite de abordarea timpului prin 
metode de organizare a lui. Teoriile clasice sunt total diferite. Cităm numai spre 
exemplificare matricea lui Convey întâi în forma concentrată: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
108 Pentru detalii v. Pruteanu, S. – Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iaşi, 2000. 

Deliberat nu am expus miturile greceşti, spre incitare la căutare 
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Apoi într-o formă mai elaborată:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza Tranzacţionează intră în profunzimea problemelor, dar lăsând Acţiunea 
subiectului, respectiv omului de afaceri care dobândeşte prin tehnicile ei mijloace 
eficiente de acţiune pentru atingerea scopurilor sale printr-o cunoaştere pragmatică, 
aproape medicală atât a lui, cât şi a celui (lor) cu care trebuie „să tranzacţioneze”. 
Ecograme, teste, matrici etc. sunt puse la dispoziţie pentru autoanaliză. 
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12. Relaţiile publice şi gestionarea crizelor 
 

a. Obiective (rezultatele aşteptate ale temei) 
- Studentul trebuie să-şi însușească noţiunile de bază privind relaţiile publice 
- Însuşirea tehnicilor majore folosite în relaţii publice 

 
b. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student) 

- capacitatea de a utiliza în comunicare informaţiile dobândite 
- dezvoltarea capacităţii de exprimare formală, oficială corespunzător regulilor de 

PR 
- capacitatea de a elabora şi folosi materiale specifice PR 

 
c. Termeni de referinţă (cuvinte cheie) 

Relaţii publice, dosar de presă, interviu, evenimente PR 
 

d. Structura temei de studiu 
- Conţinutul activităţii de PR 
- Tehnici scrise în RP 
- Tehnici audiovizuale în PR 
- Mediul electronic în PR  
- Crearea de evenimente 

 
e. Rezumatul ideilor principale 
Activitatea de relaţii publice este specifică contemporaneităţii unde conducerea 

unei structuri foloseşte mijloace diversificate pentru crearea unui flux de informaţii şi a 
unei atitudini favorabile companiei în rândul liderilor, mass media şi publicului larg. 
Diversitatea tehnicilor folosite arată complexitatea activității: relaţiile cu presa scrisă, 
cea audiovizuală, cu mediul electronic atât prin acţiuni create cât şi ca răspuns / 
reacție la stimuli externi. 

 
f. Conţinutul dezvoltat de idei al modulului 

 
1.  Considerații generale:  

 
„Relaţiile publice” sau PR sunt cuvinte magice şi cu mare  priză la tineri. Ce sunt 

relaţiile publice în realitate se dovedeşte a fi o activitate prozaică, de maximă 
importanţă atât pentru o firmă sau o instituţie. Notăm de la început, ca în firmele mici 
multe din atribute sunt îndeplinite de acelaşi om ceea ce obligă la o policalificare sau 
la o prestaţie de o calitate mai slabă.  

În relaţiile dintre companie şi client / public se derulează un flux continuu de 
informaţii la care participă şi angajaţii, şi partenerii (furnizori, bănci, instituţii 
financiare sau de stat) şi utilizatorii finali. Pe lângă informaţiile ca atare se transmit şi 
imagini, atitudini, sentimente. De aici conceptul de „relaţii publice” şi nu de „informaţii 
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publice”. Viaţa economică se desfăşoară în context cultural, modă, politică, obiceiuri  
etc. specifice mediului unde firma îşi desfăşoară activitatea. Atunci când talia structurii 
este suficient de mare gestionarea acestora revine unui personal specializat organizat 
în serviciul de relaţii publice.  

Mediul de marketing aduce şi transmite o cantitate mare de informaţii, dar 
acestea sunt specifice. În comunicarea publică sau în cea instituţională e nevoie de 
multe ori de o anumită discreţie şi confidenţialitate. Mai ales în situaţii de criză sau în 
cazul în care se urmăreşte obţinerea unei poziţii sau unei anumite percepţii generale 
asupra structurii. Relaţiile publice filtrează aceste informaţii sau le generează în forma 
adecvată scopului urmărit. Ele protejează secrete de firmă în condiţiile unei nevoi de 
comunicare continuă şi intensă cu mediul în condiţii de transparenţă care să inducă 
încrederea.   

„Rolul acţiunilor de relaţii publice este acela de a construi imaginea identitară a 
organizaţiei, de a o apăra şi înfrumuseţa cu orice ocazie, de a crea şi întreţine relaţii 
bune şi indirect profitabile cu cele mai influente categorii de public”109 

Relaţiile publice utilizează tehnici şi proceduri specifice. Ele sunt strâns legate de 
folosirea mijloacelor de mass media care fac o legătură neutră între structură şi public. 
Se detaşează: 
- Presa scrisă şi tipărituri 
- Presa audiovizuală 
- Mediul electronic 
- Contactul nemijlocit, direct 

Relaţiile publice se desfăşoară sub forma campaniilor de PR, organizării de 
evenimente sau acţiunilor individuale. Serviciul de PR ţine sub observaţie continuă 
imaginea structurii şi analizează orice modificare informând serviciile implicate. 

Publicul căruia i se adresează acţiunile de PR este constitui din mass media, 
grupuri de presă, mediul virtual, opinia publică, cetăţeanul, contribuabilul sau clientul 
după caz, instituţii şi fonduri financiare, bănci, bursă etc. acţionari, organisme ale 
puterii de stat şi administraţiei publice, partide politice sau grupuri de interese, 
asociații, fundaţii etc. 

Tehnici scrise de relaţii publice 
Printre tehnicile scrise de relaţii publice se enumeră: ştirea de presă, comunicatul 

de presă, alerta media, scrisoarea propunere, buletinul de presă, scrisoarea către 
editor, dosarul de presă, biografia, articolul de presă, etc.  

Ştirea / comunicatul de presă: este metoda principală prin care o structură 
informează presa asupra activităţii sale sau asupra poziţiei sale față de un anumit 
eveniment. Comunicatul de presă poate fi persuasiv sau de informare. Include, tehnic: 
ştirea ca atare, suportul (hârtie, CD-ul, USB-ul etc.), formatul, caseta de identificare, 
momentul difuzării, titlul, intertitlurile, limbajul şi stilul redactării. 

O ştire de presă trebuie să răspundă la întrebările: Cine, Ce, Unde, Când, Cum, De 
ce? Grupate în ceea ce se numeşte „piramida inversă” 

                                                 
 
109 Pruteanu, S. – Tratat de comunicare şi negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iaşi, 2008 
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Dosarul de presă: Se foloseşte cu ocazia organizării conferințelor de presă 
anunţate. Este în fapt un pachet de informaţii complete destinate publicităţii 
(comunicate, discursuri ale conducătorilor, broșuri, rapoarte, prospecte etc.) grupate 
între două coperte alături de fotografii, casete video, ecusoane,  precum şi mici daruri 
promoţionale oferite ziariştilor prezenți la o conferinţă de presă. Se disting: dosarul de 
presă eveniment, cel carte de vizită şi cel suport, fiecare cu un conţinut specific şi 
folosite la ocazii diferite. În dosar este inclus programul conferinţei, lista invitaţilor. 

Programul unei conferinţe de presă a ajuns să fie standardizat, dar serviciul de PR 
trebuie să facă din fiecare un eveniment unic. Lansarea invitaţiilor, confirmarea lor, 
anunţarea locului şi timpului, primirea jurnaliştilor, deschiderea conferinţei, susţinerea 
discursului conducătorului sau purtătorului de cuvânt, dialogul cu presa, închiderea 
conferinţei şi cocktailul, gustarea şi dialogul informal trebuie să respectele regulile dar 
şi să se individualizeze corespunzător organizatorului pentru a crea imaginea dorită de 
acesta. După conferinţă, serviciul organizator va face o evaluare a ei şi apoi va urmări 
efectele în timp şi modul de realizare / infirmare a obiectivelor avute în vedere.  

Tehnicile audiovizuale / verbale:  
Declaraţia de presă: poate fi determinată de un eveniment neaşteptat (accident, 

premiu, incident, întâmplare etc. care au ajuns în mass media vizuale) când se cere o 
reacţie „la cald” a conducerii instituţiei, sau poate fi făcută deliberat pentru a informa 
mass media asupra poziţiei structurii faţă de o ştire sau informaţie apărută în prealabil. 
Rolul serviciului PR este de a monitoriza permanent mijloacele audiovizuale şi de a 
reacţiona prompt: informează conducerea, propune variante de reacţie, organizează şi 
conducere răspunsul. 

Interviul: nu este o tehnică pur verbală. Un interviu poate fi solicitat în prealabil 
sau realizat ad-hoc (pregătit sau spontan). Este important de stabilit dacă interviul va fi 
în direct sau înregistrat. Specialiştii în PA trebuie să obţină informaţii despre jurnalist, 
despre interesul său direct faţă de acel interviu şi cele generale, să stabilească 
persoana care urmează să fie intervievată, să determine locul, să convină regulile de 
bază după care se va desfăşura interviul, necesitatea unor mijloace ajutătoare (grafice, 
dovezi scrise, video etc.), întocmirea prealabilă a liste de întrebări, a declaraţiei iniţiale, 
pregătirea câtorva mesaje ce se vor difuza în timpul interviului, pregătirea 
intervievatului (informaţii, poziție, voce etc.) şi apoi obţinerea feed back-ului. 

Filme documentare: orice instituţie dispune de câteva prezentări audiovizuale 
pentru prezentarea sa. Fie sunt cu caracter general pentru a fi folosite în diverse 
ocazii, fie sunt pregătite special pentru a atinge un anumit public şi a transmite / 
modifica o anumită imagine despre firmă.  

Mediul electronic: este deosebit de complex şi în continuă expansiune. Specialiştii 
în PR trebuie să gestioneze fluxul de informaţii prin sistemele electronice spre anumit 
public sau spre public în general. Tehnicile şi modalităţile sunt foarte variate: site-ul de 
prezentare, scrisorile circulare, bloguri, etc. pana la mesajele pe twiter. Noile media 
sunt mai ales folosite de tineri dar şi de specialişti. Nu numai conţinutul este important 
dar şi accesibilitatea la informaţii (motoare de căutare, cuvinte cheie etc.) precum şi 
analiza şi tratarea cu atenţie a reacţiilor, răspunsurilor primite via Internet.  

Crearea de evenimente: evenimentele sunt o ocazie excelentă pentru a întări 
imaginea firmei. Enumerăm: 
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- Aniversările ordinare 
- Aniversările majore 
- Diverse ocazii (primirea de premii, deschiderea unei noi secţii, achiziţii, fuzionări 

etc. sau dimpotrivă restrângerea activităţii, a numărului de personal etc.  
Adăugăm aici activitatea de lobby, acele aranjamente interumane sau 

organizaţionale  care sensibilizează şi influenţează factorii de decizie politică şi 
administrativă în sensul dorit de firmă. Venit din SUA s-a integrat perfect şi în ţara 
noastră şi este uneori esenţial pentru depăşirea efectelor imprevizibile sau majore ale 
mediului de afaceri ostil asupra firmei.  

Lobby-ul nu se rezumă la zona politicului dar trebuie susţinut şi în cea financiară şi 
mediatică, reducând astfel costurile prin menţinerea unui contact continuu şi graţios 
cu factorii de decizie din aceste medii care sunt astfel la curent cu problemele cu care 
se confruntă firma şi filozofia ei de dezvoltare. 

Tot aici menţionăm şi zvonul cu precizarea că teoria zvonurilor poate fi aplicată cu 
mare succes în viaţa reală aşa cum s-a făcut înainte de 1989 şi cum se practică şi acum 
fie prin mass media fie din om în om.  

Elemente complementare: pentru susţinerea imaginii firmei, pe lângă logo-ul ei, 
forma corespondenţei etc. trebuie atent monitorizate şi tratate unitar cărţile de vizită, 
ecusoanele, uniformele, afişajul exterior etc.  

Serviciul de relaţii publice presupune o expertiză înalt calificată şi un antrenament 
continuu al celor care lucrează în el. Creativitatea este cea care transformă teoria în 
realitate şi experienţa acumulată este de nepreţuit.  

 
2. RELAŢIILE PUBLICE ȘI CRIZA 
 

Relaţiile Publice reprezintă un fenomen caracteristic pentru secolul XX, dar 
rădăcinile acestei activităţi se întind până în cele mai vechi perioade istorice, părând a 
fi tot atât de vechi pe cât este comunicarea umană. Astfel, unele tehnici de 
comunicare, care, astăzi, se integrează în activităţile de Relaţii Publice, au fost utilizate 
în diferite momente ale istoriei, de diferite grupuri şi personalităţi. Perfecţionarea  
acestor tehnici, instituţionalizarea şi teoretizarea lor au condus la impunerea unui 
domeniu de sine stătător, a unor activităţi bine conturate şi a unei categorii 
profesionale cu o individualitate bine definită. Din acest punct de vedere, istoria 
Relaţiilor Publice este istoria autonomizării şi perfecţionării respectivelor tehnici de 
comunicare şi de management al comunicării sociale. 

Pe de altă parte, evoluţia Relaţiilor Publice în sensul individualizării şi 
legitimării lor ca activitate profesională de sine stătătoare este un fenomen aproape 
integral american. 

După cum se ştie, Relaţiile Publice s-au dezvoltat mai repede în Statele Unite 
decât în alte ţări, datorită climatului naţional, economic, social, politic şi cultural 
specific, precum şi puterii aparte de care a beneficiat Mass-Media aici. 

 Într-adevăr, fondatorii acestui domeniu, terminologia de bază, lucrările de 
referinţă, firmele de succes, forumurile de dezbatere provin aproape în exclusivitate 
de pe continentul nord-american. 
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2.1. RELAŢIILE PUBLICE, TIPOLOGIE A DEFINIŢIILOR 
 
             Relaţiile Publice sunt practicate în (şi pentru) instituţii guvernamentale, dar şi 
pentru organizaţii non-guvernamentale; pentru firme care urmăresc profilul, dar şi 
pentru asociaţii civice sau economice; pentru instituţii bancare, dar şi pentru instituţii 
educaţionale sau culturale. Ele pot avea obiective diferite: de la persuadarea publicului 
în favoarea unei organizaţii, până la forţarea organizaţiei să îşi schimbe atitudinea faţă 
de public, de la sprijinirea funcţionării democratice a unei societăţi, până la 
promovarea intereselor unei firme sau personalităţi. Specialiştii din acest domeniu 
lucrează fie în forme de consultanţă autonome, fie în departamentele de profil ale 
guvernelor, universităţilor, asociaţiilor, întreprinderilor etc.  

Relaţiile Publice includ mai multe activităţi: 

 scrierea şi editarea de mesaje: comunicate, radio şi televiziune, ştiri de 
presă scrisă, cuvântări, anunţuri, rapoarte de activitate, newsletter; 

 relaţiile cu presa: contactarea jurnaliştilor, plasarea unor materiale în 
presă, menţinerea legăturilor cu jurnaliştii, distribuirea promptă a informaţiilor cerute 
de gazetari, înlesnirea legăturilor dintre jurnalişti şi liderii sau specialiştii din 
organizaţie, 

 cercetarea: identificarea categoriilor de public care interferează cu 
organizaţia, strângerea informaţiilor din interiorul instituţiei şi din afara acesteia 
referitoare la  opinia diferitelor categorii de public, situaţia politică, materialele 
apărute în presă; monitorizarea şi evaluarea modului în care programele de Relaţii 
Publice s-au desfăşurat şi a impactului acestora; 

 activităţile de management: programarea şi planificarea activităţilor în 
colaborare cu conducerea organizaţiilor; administrarea personalului din 
departamentul de relaţii publice, stabilirea bugetelor şi a programelor de lucru; 

 consilierea: specialiştii în Relaţii Publice formulează recomandări pentru 
liderii întreprinderilor, oameni politici, alte persoane cu funcţii de conducere, în ceea 
ce priveşte atitudinile publicului, comportamentul organizaţiilor, mesajele referitoare 
la probleme sensibile; 

 organizarea de evenimente speciale: pregătirea şi coordonarea 
conferinţelor de presă, a inaugurărilor unor obiective sau a lansărilor de programe, a 
campaniilor de strângere de fonduri, vizitelor, concursurilor etc.; 

 producţie: crearea unor produse de comunicare pe baza tehnicilor 
tipografice, fotografice, de design clasic, de radio şi televiziune; 

 pregătire profesională: practicienii în Relaţii Publice execută activităţi de 
pregătire pentru comunicare cu liderii organizaţiilor, cu purtătorii de cuvânt, cu 
personalul de subordine, cu alţi membri ai organizaţiei; 

 contacte: crearea de relaţii cu reprezentanţii comunităţii, ai presei, ai 
lumii politice sau de afaceri, cu membrii organizaţiei, cu cei care vizitează organizaţia.  

  După ce a consultat diverse lucrări de specialitate, R.F. Harlow a definit 
Relaţiile Publice după cum urmează: „Relaţiile Publice sunt funcţia managerială 
distinctivă, care ajută la stabilirea şi menţinerea unor limite reciproce de comunicare, 
la acceptarea reciprocă şi la cooperarea dintre o organizaţie şi publicul ei; ele implică 
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managementul problemelor, ajutând managerii să fie informaţi asupra opiniei publice 
şi să răspundă cererilor acesteia; ele definesc şi accentuează obligaţiile managerilor de 
a servi interesul public; Relaţiile Publice servesc ca un sistem de avertizare, care ajută 
managerii să tendinţele mediului; ele folosesc drept instrumente de lucru cercetarea şi 
comunicarea bazate pe principii etice”. (Grunig James E.,Hunt Todd – Manager Public 
Relations) 
            Formulările respective conţin atât aspecte conceptuale (ce sunt Relaţiile Publice 
), cât şi aspecte instrumentale (ce eficienţă au ele, ce proceduri de lucru folosesc cei 
care le practică). 
            În lucrările de specialitate sunt frecvent evocate două definiţii. Una prezintă 
Relaţiile Publice ca fiind o funcţie managerială ce leagă şi menţine relaţii reciproc 
benefice între o organizaţie şi publicul de care depinde succesul sau falimentul ei. 
(propusă de S. M. şi colaboratorii săi) 
            Cealaltă definiţie se bazează pe comunicare şi prezintă Relaţiile Publice ca fiind 
managementul comunicării dintre organizaţie şi publicul ei. 
            Specialiştii în Relaţii Publice planifică şi execută comunicarea pentru o instituţie, 
atât în interiorul ei cât şi în relaţiile sale cu mediul înconjurător. Ei asigură circulaţia 
corectă a informaţiei între diferitele subsisteme ale organizaţiei, între public şi 
instituţie. 
            De observat în aceste definiţii este „reciprocitatea”: cei doi parteneri, 
organizaţia şi publicul, ajung, datorită unei strategii de comunicare, la un stadiu de 
încredere reciprocă şi de sprijin mutual.                                               

                                                                         
2.2 DEFINIŢII BAZATE PE ACTIVITĂŢILE DE RELAŢII PUBLICE 

 
            Numeroase definiţii se concentrează asupra a ceea ce fac specialiştii în Relaţii 
Publice; ele sunt numeroase şi circumscriu acest domeniu prin înşiruirea tipurilor 
majore de activităţi: scrierea de comunicate, consilierea liderilor, cercetarea 
publicurilor de care depinde o instituţie, planificarea şi organizarea de evenimente, 
implementarea unor campanii de comunicare, etc. în acest sens, cea mai importantă 
definiţie este cea propusă de Asociaţia Internaţională a Relaţiilor Publice, cu ocazia 
Convenţiei anuale din 1978 din Mexic, care susţine că Relaţiile Publice reprezintă arta 
şi ştiinţa socială a analizării unor tendinţe, a anticipării consecinţelor lor, a sfătuirii 
liderilor unei organizaţii şi a implementării unor programe de acţiune care vor fi 
favorabile atât instituţiei cât şi publicului.  

Această modalitate de a circumscrie conceptual domeniul Relaţiilor Publice 
se întemeiază pe identificarea rolurilor pe care practicienii le îndeplinesc sau şi le 
atribuie atunci când trebuie să-şi definească sfera de activitate. Astfel au fost 
identificate următoarele roluri: 

 Rolul de tehnician al comunicării (communication technician): 
practicienii scriu, editează, creează sigle, grafice şi orice alte mesaje necesare pentru 
executarea programelor de Relaţii Publice; ei nu trebuie să ia decizii legate de 
instituţii, ci doar să le aplice pe cele ale altora, nu fac cercetări, nu planifică şi nu 
evaluează activităţi. 
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 Rolul de manager al comunicării (communication manager): acesta 
planifică şi conduce un program de Relaţii Publice, consiliază conducerea şi ia decizii 
referitoare la politica de comunicare a organizaţiei; ei sunt implicaţi în toate 
segmentele luării deciziilor, utilizează cercetarea pentru planificarea şi evaluarea 
muncii lor; în cadrul acestui rol au fost identificate trei subtipuri: 
1. rolul de expert (expert prescribe) – specialistul are funcţie de     conducere, 
cercetează şi defineşte problemele specifice ale Relaţiilor Publice, dezvoltă programe 
şi îşi asumă responsabilitatea pentru implementarea acestora; 
2. rolul de a facilita comunicarea (communication facilitator) –         specialistul 
asigură un flux continuu şi bilateral al informaţiei între organizaţie şi public; el este om 
de legătură, de mediere şi de interpretare; 
3.  rolul de a facilita rezolvarea problemelor (problem solving Process facilitator) 
- specialistul ajută alte persoane din organizaţie să-şi rezolve dificultăţile de 
comunicare.   
4. Rolul de legătură cu media (media relation role): specialistul menţine relaţiile 
cu presa şi informează membrii organizaţiei asupra activităţilor presei; asigură o 
comunicare în două sensuri, între mass-media şi organizaţie  (prin fişierele de presă şi 
revista presei) şi între organizaţie şi presă (prin materialele pe care le produc şi le 
distribuie). 
5. Rolul de legătură comunicaţională (communication liaison role): specialistul 
este manager al comunicării; el reprezintă organizaţia la diferite evenimente sau 
creând evenimente în care conducerea instituţiei are ocazia de a comunica direct cu 
publicul intern sau extern. 
            Cercetătorii S.M. Cutlip, A.N. Center şi G.M. Broom consideră că rolurile cele 
mai importante sunt: tehnician al comunicării ( communication technician), expert 
(expert prescriber), facilitator al comunicării (communication facilitator) şi facilitator al 
rezolvării problemelor (problem solving facilitator).(apud Cristina Coman – Relatiile 
Publice şi Mass-Media) 
            Aceste roluri arată că specialiştii în Relaţii Publice îşi desfăşoară activitatea între 
doi poli: unul de execuţie (tehnicieni) şi altul de conducere (manageri). La primul pol, 
ei îşi revendică (pentru ei dar şi pentru domeniul de Relaţii Publice) numai activităţi de 
producere a unor mesaje (comunicate, dosare de presă, invitaţii, relatări), în timp ce la 
al doilea,ei îşi asumă activităţi de concepţie, planificare, cercetare şi evaluare a unor 
programe de comunicare. 
            Este esenţial să ai la îndemână o abordare eficientă şi sistematică a meseriei 
pentru a reuşi. În măsura posibilităţilor, trebuie să ai controlul, deşi un control total 
într-o lume dinamică a comunicării este practic imposibil, şi chiar nu este de dorit. 
 

2.3  CUI SE ADRESEAZĂ  RELAŢIILE  PUBLICE? 
 
            Activităţile de Relaţii Publice sunt atât de variate şi de nuanţate încât nu pot fi 
cu greu enumerate, chiar şi de către cei care lucrează de mai mult timp în domeniu. 
Multă lume consideră publicitatea ca fiind singura activitate de Relaţii Publice, ceea ce 
produce confuzii şi cu conceptul de Relaţii Publice. Fără să exagereze complexitatea 
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muncii lui, un agent de Relaţii Publice nu are o sarcină tocmai uşoară în situaţia când 
are de explicat modelele după care lucrează. 
            Procesul cu care se confruntă înseamnă  ceva mai mult decât să găsească 
adjectivul cel mai potrivit pentru lansarea unei perechi de pantofi sport sau de a alege 
săptămânalul cu impact maxim la cititor pentru prezentarea unui nou tip de 
autoturism.  
            Activităţile de Relaţii Publice se pot adresa: 

 Mijloacelor de informare în masă / Publicului larg  
            Nu este cale mai sigură de eşec în implementarea unui program de Relaţii 
Publice decât o relaţie proastă cu mijloacele de informare. Nu este obligatoriu ca o 
relaţie bună să asigure succesul, dar este de datoria agentului de Relaţii Publice să aibă 
contacte excelente cu oamenii de presă. Ceea ce agentul oferă ca informaţie gratuită 
omologului său din presă va fi vândut de ziarul, agenţia sau postul respectiv publicului 
larg. Pentru a reuşi să plaseze o informaţie în interesul clientului printr-un canal 
mediatic, agentul de Relaţii Publice trebuie să recurgă la tot arsenalul său de 
comunicare, inclusiv creditul de seriozitate, simpatie, colegialitate pe care este obligat 
să şi-l construiască prin natura informaţiei profesiunii. Aici intră trimiterea de 
comunicate de presă, întâlniri cu reporteri sau editori pentru a influenţa, în sensul 
folosirii unei idei într-un articol, organizarea de conferinţe de presă, planificarea de 
evenimente la care presa este invitată să participe.  
            Pentru eficienţă în relaţiile cu presa, agenţii de Relaţii Publice trebuie să 
înţeleagă atât natura şi funcţiile de bază ale activităţii jurnalistice, ale instituţiei presei 
în general, cât şi caracteristicile diferitelor societăţi de presă. Respectul faţă de 
independenţa presei în culegerea şi redactarea ştirilor obligă la foarte mult tact, dar şi 
la antrenarea capacităţii de persuasiune. 
            Mijloacele de informare în masă reprezintă şi vehiculul ideal pentru reclamă. 
Chiar şi atunci când o informaţie nu poate pătrunde pe un canal mediatic prin interesul 
prezentat de propriul ei conţinut, există rezerva plasării ei  ca publicitate. În acest caz, 
dezavantajul costului este de multe ori compensat de faptul că informaţia apare exact 
cum a fost livrată, în conţinut şi în formă, fără ca între public şi agentul de Relaţii 
Publice să mai intervină părerea jurnalistului. 

 Publicului restrâns 
            Activităţile adresate comunităţii sunt puse în legătură cu obţinerea sau 
menţinerea bunăvoinţei unui public restrâns faţă de o companie care îşi desfăşoară 
activitatea în regiunea geografică respectivă. Atunci când se adresează unor grupuri de 
acest tip, agentul de Relaţii Publice trebuie să identifice liderii locali de opinie, 
grupurile civice, oamenii de afaceri şi autorităţile guvernamentale. 
            Sunt preferate în aceste cazuri vizite la sediul principal al clientului, 
sponsorizarea de evenimente în interesul comunităţii, realizarea de  expoziţii care 
accentuează rolul pozitiv al organizaţiei reprezentate, îmbunătăţind imaginea 
clientului. 

 Personalului instituţiilor 
            Un pas important în promovarea unei imagini bune a unei companii în faţa 
publicului constă în crearea unor relaţii interne de foarte bună calitate între angajaţii 
firmei respective. Atunci când angajaţii sunt informaţi despre problemele companiei si 
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politica de rezolvare a acestora, ei pot ajuta programul de Relaţii Publice servind ca 
ambasadori neoficiali. 
            De obicei, agentul de Relaţii Publice este cel care trebuie să asigure informarea 
ritmică a angajaţilor cu ceea ce se întâmplă în companie, prin publicaţii periodice, 
raporturi anuale, buletine, posturi de difuzare audio-vizuală interne şi chiar prin 
planificarea unor întâlniri „faţă în faţă” între angajaţi aflaţi pe diferite niveluri în 
ierarhia de funcţii. 

 Publicului, în calitate de consumator 
            Percepţia compartimentelor managerial-executive din multe companii în 
legătură cu publicul este că responsabilitatea faţă de el ar trebui să se afle prioritar în 
sarcina departamentului de marketing şi abia după aceea în a celui de Relaţii Publice. 
De fapt, publicitatea, cunoaşterea gusturilor publicului şi stabilirea de punţi de 
comunicare eficientă între consumatori şi compartimentele decizionale ale companiei 
sunt cele care susţin funcţia de marketing. Relaţiile bune cu publicul nu fac decât să 
netezească accesul la piaţa de desfacere, furnizând informaţii preţioase cu privire la 
cerere. Un bun program de marketing cu clienţii ajută la construirea unor relaţii pe 
termen lung, reciproc avantajoase. 
 

2.4.   CE AŞTEAPTĂ JURNALIŞTII DE LA SPECIALIŞTII ÎN RELAŢII PUBLICE 
 
            Cu toate că există stereotipul conform căruia ar exista un conflict permanent 
între practicienii în Relaţii Publice ţi jurnalişti, cele două profesii nu se află în conflict, ci 
în relaţii de cooperare.  
            Specialiştii  în Relaţii Publice au nevoie de jurnalişti pentru a putea pune în 
circulaţie mesajele şi informaţiile pe care doresc să le transmită publicului lor; 
jurnaliştii au nevoie de aceştia pentru a putea ajunge mai repede la surse, pentru a 
beneficia de informaţii verificate şi de materiale de presă elaborate conform 
standardelor jurnalistice, materiale ce pot fi incluse în paginile presei fără a necesita 
mari eforturi de documentare, verificare, scriere. Deci  relaţiile dintre cele două 
profesii se bazează pe reciprocitate. Astfel, jurnalistul are nevoie de informaţiile 
primite de la practicienii în Relaţii Publice, dar, pe de altă parte, el este reticent faţă de 
ei care, teoretic, ar putea să-l manipuleze – cu atât mai mult cu cât specialistul în 
Relaţii Publice este un profesionist. La rândul lor, practicienii în Relaţii Publice au 
nevoie  de jurnalişti, pe care nu îi pot ocoli, dar se tem de reacţiile lor.  Relaţia dintre 
jurnalişti şi specialiştii în Relaţii Publice mai poate fi percepută şi ca un joc. 
            Cooperarea dintre aceştia trebuie să se bazeze întotdeauna pe încredere şi pe 
respect reciproc, adică pe recunoaşterea profesionalismului partenerului. Pentru ca 
jurnalistul să vadă în specialistul în Relaţii Publice un partener de muncă, 
reprezentantul biroului de presă trebuie să  fie  flexibil,  adaptându-se  la cerinţele 
profesionale ale jurnalistului; să fie sociabil, răbdător, sincer, neinhibat, să fie un bun 
orator; să aibă memorie bună, capacitate de sinteză şi analiză, să fie un bun 
organizator, să aibă multă putere de muncă, adaptându-se orarelor neregulate ale 
jurnaliştilor, să cunoască bine lumea presei, şi exigenţele ei profesionale, să fie un bun 
cunoscător al instituţiei pe care o reprezintă şi să stăpânească totodată subiectele pe 
care le prezintă, să ştie să trieze informaţiile importante de cele mai puţin importante; 
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să fie un bun intermediar între presă şi organizaţie fără să blocheze accesul acestora la 
sursele de informare; să aibă experienţă într-un  departament de relaţii publice. 
            Bineînţeles că toate aceste calităţi nu pot fi întrunite de o singură persoană. 
Însă, biroul de presă reprezintă o echipă în care aceste calităţi formează un tot unitar, 
fapt ce duce la o bună comunicare cu presa. 
            Cei care lucrează în Relaţiile Publice sunt nişte persoane foarte ocupate. Ei au 
responsabilităţi operaţionale ca oricine altcineva care lucrează într-un mediu 
disciplinat. Dacă deţin o funcţie managerială, ei trebuie să manevreze bugete şi 
oameni, să conducă departamentul real, sau să ofere consultanţă, să verifice factorii 
de control şi să se asigure  că standardele de calitate sunt întrunite. De fapt aceste 
calităţi nu sunt cerute numai practicienilor de Relaţii Publice ci şi tuturor managerilor. 
            Mai există şi alte feluri de presiuni asupra specialiştilor în Relaţii Publice. O mare 
parte din muncă se desfăşoară la un nivel înalt. O greşeală făcută într-o convorbire cu 
un jurnalist are consecinţe publice, ceea ce este foarte neplăcut. 
            De fapt, cele mai multe activităţi ale profesioniştilor de Relaţii Publice sunt prin 
definiţie: PUBLICE.  
            Comunicarea şi Relaţiile Publice reprezintă o profesiune unde există puţine 
reguli fixe. Practica nu este dinainte prescrisă, ca în cazul altor profesiuni.                                                                                

            Deseori rolul este greşit înţeles de colegi, munca de Relaţii Publice este 
desfăşurată de obicei înainte de termenul limită şi întotdeauna este prea mult de 
făcut. Există şi presiuni foarte mari, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, 
exercitate asupra profesioniştilor. 
     Pentru ca să existe o bună comunicare între jurnalişti şi agenţii de Relaţii 
Publice, iată cum ar trebui să fie o politică de Relaţii Publice din cadrul unei instituţii: 

1. Întâlnirile cu presa locală trebuie să aibă loc la un nivel care să asigure o 
relaţie permanentă şi satisfăcătoare, şi vor fi organizate printr-un grup de Relaţii  
Publice. 
            Declaraţiile de presă pot fi făcute numai de directorii din consiliul de 
administraţie sau de biroul de presă, care acţionează la instrucţiunile  consiliului de 
administraţie. 

2. În mod normal, biroul de Relaţii Publice nu îşi va face cunoscute prin 
media atitudinile referitoare la chestiunile sensibil politic, la nivel local sau naţional.  
    Un timp considerabil este petrecut de unii directori în activitatea de 
reprezentare a intereselor companiei pe lângă oamenii legii, parlamentari şi alte 
persoane care au posibilitatea să influenţeze viitorul companiei. Aceste contacte pot fi 
prejudiciate de o publicitate inoportună. 

3. Grupul de Relaţii Publice nu va face comentarii publice cu privire la 
optica organizaţiei sau la alte subiecte, cum ar fi: bugetul sau măsurile legislative. El 
poate demonstra care sunt efectele unor asemenea măsuri asupra performanţelor 
oricărei părţi a grupului, atunci când asemenea efecte pot fi demonstrate. 

4. Comentariile publice în presă sau în altă parte trebuie să fie legate de 
activităţi anterioare sau actuale. Comentariile despre planurile viitoare trebuie evitate 
până când pot fi puse în practică. 

5. Anunţurile referitoare la investiţii de capital posibile sau planificate, sau  
retragerea  investiţiilor, în mod normal nu pot fi făcute până când aceste proiecte nu 
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au fost autorizate oficial de consiliul de administraţie. Acolo unde agenţiile 
guvernamentale locale sau naţionale trebuie să fie  consultate înainte de a face o 
investiţie poate să apară necesitatea de a face un anunţ în prealabil. De reţinut că în 
asemenea situaţii şi într-un asemenea stadiu, răspunderea companiei trebuie să fie 
limitată. Însă datele pentru proiecte care sunt în faza de debut sau în desfăşurare 
trebuie furnizate. 

6. Să nu se facă nici un anunţ despre negocieri (acorduri de obţinere a 
licenţei, acorduri de cooperare cu alte organizaţii) până când negocierile nu se termină 
cu succes şi forma declaraţiei nu a fost stabilită de părţile implicate. 

7. Oportunităţile de a face o publicitate favorabilă vor fi identificate de  
grupul de Relaţii Publice şi exploatate, după clarificarea lor, la nivelul directorului 
executiv. 

8. Reprezentanţele, filialele şi birourile care implică activitatea externă 
de Relaţii Publice desfăşurată de consilieri ar trebui să se asigure că aceştia  şi-au luat 
în serios rolul şi constrângerile sunt foarte clar definite.   

9. Acolo unde situaţia sugerează că ar trebui să se întreprindă ceva ce ar 
diferi de aceste principii directoare, o asemenea întreprindere nu ar trebui făcută fără 
o consultare prealabilă cu preşedintele sau cu directorul reprezentanţele, filialele şi 
birourile de presă ar trebui să fie consultate şi informate în toate situaţiile când aceste 
linii directoare au relevanţă. Aceste principii directoare nu intenţionează să 
restricţioneze activităţile de Relaţii Publice la nivel de reprezentanţă sau divizie în zona 
de marketing  există statuată legătura cu biroul de presă. (Cristina Coman – Relaţiile 
Publice şi Mass-Media) 
 

3. RELAŢIILE PUBLICE ŞI SITUAŢIILE DE CRIZĂ 
 
            În zilele noastre, criza (economiei, a întreprinderilor, a conştiinţei, a culturii, a 
valorilor ) a devenit o stare cotidiană, iar cuvântul a intrat în vocabularul curent al 
conducătorilor de instituţii, al jurnaliştilor şi al publicului larg. Prezenţa aproape 
continuă a crizelor, plasate la cele mai diferite niveluri, a făcut ca tot mai mulţi lideri 
politici, conducători de întreprinderi, specialişti în management  şi practicieni ai 
Relaţiilor Publice să vorbească despre „gestiunea crizelor”, despre „managementul 
crizelor”, despre „comunicarea de criză” etc.; totuşi experienţa de zi cu zi ne arată că 
mult mai puţini sunt cei care deţin competenţele, experienţa şi logistica necesare 
preîntâmpinării şi controlării eficiente a unei crize. (Cristina Coman – Relaţiile Publice 
şi Mass-Media) 
            Pentru a ieşi dintr-o situaţie de criză, trebuie să ştii mai întâi să comunici, atât în 
interiorul organizaţiei cât şi în exteriorul acesteia. În situaţii de urgenţă, comunicarea 
externă reprezintă comunicarea cu cei care nu sunt direct răspunzători de provocarea 
dezastrului /crizei. Această comunicare are ca scop publicul larg şi media. Ea poate fi 
de la şi pentru potenţialele victime, membrii media din public, persoane implicate 
direct sau indirect.  
            Prăbuşiri de avioane (cele ale aviaţiei române, în diferitele zone ale ţării), 
falimentul unor fonduri, sau jocuri piramidale (CARITAS, FNI), crize lichidităţi sau 
falimente ale unor bănci (Dacia Felix, Bancorex, Banca Internaţională a Religiilor), 
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inundaţii catastrofale, incendii (în mediul forestier, în întreprinderi sau în zone locuite), 
poluări ale multor ape (Someş, Siret), greve şi manifestaţii cu forme violente, scandalul 
diplomelor false sau al înscrierii la licee etc. Acestea sunt numai câteva exemple, 
dintre sute de cazuri trăite de societatea română, care arată că aceasta este una 
zguduită de numeroase crize. 
            Orice instituţie se poate confrunta cu o situaţie de criză, care poate pune în 
pericol atât funcţionarea ei normală cât şi imaginea de care se bucura instituţia 
respectivă în momentul crizei. Unele crize sunt previzibile şi pot fi prevenite, altele nu 
pot fi anticipate în mod corect. Cu toate că s-au luat multe precauţii (de ordin 
financiar, economic, tehnic, educativ) pentru controlarea sau stoparea unei crize, 
aceasta poate scăpa de sub control şi lua amploare. Astfel, criza poate aduce prejudicii 
grave instituţiei, dacă nu este gestionată corect din toate punctele de vedere, inclusiv 
din punctul de vedere al comunicării. Deci o bună comunicare în timpul crizei poate să 
împiedice reacţiile negative ale publicului. 
            De obicei, o criză afectează profund imaginea unei instituţii. Imaginea de marcă 
se construieşte când se conturează ansamblul de valori şi reprezentări prin care 
publicul percepe organizaţia respectivă. În timpul unei crize impun alte reprezentări şi 
se fixează anumite clişee, care se afişează multă vreme cu imaginea instituţiei. Drept 
urmare, ca să facă faţă unor situaţii neaşteptate sau neobişnuite, conducerea 
instituţiei împreună cu departamentul de Relaţii Publice trebuie să se pregătească din 
timp. Gestionarea unei crize nu poate fi improvizată; ea se face pe evaluarea corectă a 
circumstanţelor şi pe stăpânirea unor strategii adevărate de răspuns, strategii 
pregătite şi chiar testate cu mult timp înainte de izbucnirea crizei. 
 

3.1. CRIZA ŞI EVOLUŢIA EI 
 

            Criza reprezintă un fenomen complex care poate afecta fie întregul ansamblu 
social, fie anumite sectoare ale acestuia (sectorul economic, politic, relaţiile 
internaţionale, sistemele financiar-bancare, structura socială, instituţiile de 
învăţământ şi cultura ). Aşadar, crizele au trezit interesul sociologilor, antropologilor, 
economiştilor, psihologilor, istoricilor şi, implicit, al teoreticienilor sau practicienilor 
din relaţiile publice. 
            După părerea economiştilor, criza este sinonimă cu o întrerupere a ritmului 
de creştere economică, fie în raport cu creşterea anterioară, fie în raport cu creşterea 
estimată. 
            Criza mai poate fi definită ca reprezentând momente legate de evenimente 
sociale puţin sau deloc anticipate, care răstoarnă modurile de adaptare, destructurând 
personalitatea şi necesitând  un efort de reconstituire adesea imposibil. 
            În cercetările, dezbaterile şi practicile din domeniul relaţiilor publice situaţiile de 
criză sau de pre-criză împiedică buna funcţionare a unei organizaţii, astfel stricându-se 
şi schimbul de informaţii dintre instituţie şi publicul ei, extern sau intern. În concluzie, 
crizele apar ca fenomene ce pot dăuna unei instituţii, atât din punct de vedere 
material cât şi din punct de vedere social, deteriorând imaginea organizaţiei 
respective. Astfel, programele de îndreptare a crizei, gândite şi aplicate de 
departamentele de Relaţii Publice, trebuie să se bazeze pe diferite strategii de 
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comunicare,menite să influenţeze publicul şi să schimbe modul în care acesta 
interpretează acea criză. Pentru practicienii de Relaţii Publice, criza este un teren 
predilect pentru aplicarea unor strategii de comunicare vizând limitarea sau stoparea 
daunelor. 

Criza apare ca o ruptură, ca o situaţie impredictibilă, care întrerupe buna 
funcţionare a unei organizaţii şi care afectează imaginea ei la nivelul publicului. De 
aceea este necesară existenţa unei strategii globale de prevenire a crizei 
(managementul crizei), a unui grup de specialişti bine antrenaţi (celula de criză) şi a 
unei politici de comunicare adecvate (comunicarea de criză). 
            Crizele care afectează organizaţiile implică mai multe etape: 

a) Pregătirea crizei (prodromal period): prima etapă este şi una de 
prevenire, în care identificarea potenţialului de criză al unor evenimente poate 
conduce la luarea de măsuri pentru ca criza să fie prevenită sau chiar anulată.   

În cazul dezastrului navetei Challenger, avertismentul a intervenit o dată 
cu descoperirea unor probleme tehnice la reactoare, cu şase luni înainte de explozia 
navei. După ce avertismentul a trecut şi nu s-a făcut nimic pentru oprirea crizei, sau 
aceste acţiuni s-au dovedit  a fi ineficiente, începe perioada de criză acută. 

b) Criza acută (acute crisis): acesta este momentul care defineşte o criză 
(naveta Challenger a explodat la 71 de secunde de la lansare). Dacă etapa de pregătire 
a condus la elaborarea unor planuri de criză, atunci instituţia poate controla momentul 
într-o anume măsură şi mai poate controla şi modul în care criza va erupe; însă atunci 
când criza nu poate fi controlată, organizaţia poate încerca să controleze când şi cum 
vor fi distribuite informaţiile referitoare la acest eveniment. Acest lucru este foarte 
important deoarece din acest moment publicul şi presa devin conştiente de existenţa 
crizei şi ţin organizaţia sub supraveghere. 

c) Faza cronică a crizei (chronic crisis); a treia perioadă poate lua mai mult 
sau mai puţin timp; conţine anchete ale diferitelor instanţe de control, dezbateri 
publice, acţiuni de disculpare şi încercări de recâştigare a încrederii opiniei publice. 
Este o etapă de reacţie, în care au loc autoanalize şi eforturi de refacere a instituţiei şi 
a opiniei publice. 

d) Terminarea crizei (chrisis resolution): această perioadă are ca scop 
încheierea etapei de gestiune a crizei. Dacă faza de pregătire a crizei este bine 
exploatată, atunci criza este controlată şi instituţia ajunge repede în faza de terminare 
a crizei. În alte cazuri acest lucru ia mai mult timp, iar revenirea la ceea ce era înainte 
normal este mai costisitoare. S. Fink crede că, datorită caracterului ciclic al crizelor, 
etapa de terminare se poate transforma în etapa de pregătire a unei noi crize. De 
aceea este imperios necesar ca liderii instituţiei să evalueze comportamentul din 
timpul crizei, să tragă concluziile necesare şi să facă planuri de management al crizei. 
      Timothy Coombs, însă, propune următorul sistem de periodizare: 
1. Perioada de pre-criză (pre-crisis); în care sunt incluse mai multe perioade:    
a) găsirea semnalelor crizei (signal detection); majoritatea crizelor îşi anunţă, în 
anumite feluri, apariţia; drept urmare, specialiştii în managementul crizelor trebuie să 
dezvolte un sistem de găsire şi identificare a acestor semnale, apoi să adune informaţii 
despre semnalele respective şi să le analizeze; 
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b) prevenirea crizei (crisis prevention): după autorul de mai sus, măsurile se împart 
în trei categorii:  
            1. managementul problemelor (issue management): acest tip de acţiune 
urmăreşte controlarea unei probleme şi evitarea transformării ei într-o criză;  
           2. evitarea riscurilor (risk aversion): aceste acţiuni se referă la măsurile luate 
pentru eliminarea sau reducerea nivelului de risc; 
          3. construirea relaţiilor (relationship building): această activitate implică mai 
multe unităţi ale organizaţiei, mai ales ale departamentului de Relaţii Publice, pentru a 
crea relaţii pozitive cu publicurile implicate. Pentru ca această operaţie să fie un 
succes, trebuie să existe comunicare deschisă, sinceră, prin schimburile de informaţii şi 
opinii prin efortul comun de a căuta soluţii pentru rezolvarea crizei. 
c) pregătirea crizei: în această fază este important ca elementele vulnerabile / 
punctele slabe ale crizei respective să fie găsite, să fie creată celula de criză, să fie ales 
un purtător de cuvânt, să se elaboreze un Plan de Management al Crizei, să fie 
structurat un Plan de Comunicare de Criză  
2. Perioada de criză (crisis event): începe atunci când un eveniment  declanşator 
marchează începutul crizei; în această etapă specialiştii în managementul crizei trebuie 
să aplice programele de gestiune a crizei şi în mod deosebit cele de comunicare de 
criză cu publicurile implicate. După W. T. Coombs, această etapă cuprinde trei trepte: 
a) recunoaşterea crizei (crisis recognition) – are loc atunci când membrii organizaţiei 
acceptă faptul că se confruntă o criză şi adoptă un comportament adecvat; 
recunoaşterea crizei presupune analiza modului în care opinia publică, presa, membrii 
instituţiei au catalogat criza  (cum a fost ea prezentată publicului intern şi publicului 
extern) şi strângerea informaţiilor despre criză; 
b) stăpânirea crizei (crisis containment): această perioadă este dominată de măsurile 
luate pentru a răspunde crizei; în ceea ce priveşte comunicarea, este important ca 
aceste răspunsuri să fie explicate diferitelor categorii de public; 
c) reluarea afacerilor (business resumption): această perioadă implică acţiunile prin 
care organizaţia arată că a depăşit  criza şi îşi reîncepe viaţa în ritmul normal de 
activitate. 
3. Etapa de post-criză (post-crisis): acţiunile din această fază permit verificarea faptului 
că, în mod real, criza a luat sfârşit, verificarea modului în care publicurile implicate au 
perceput criza şi comportamentul organizaţiei în timpul crizei, pregătirea instituţiei 
pentru a face faţă cu succes unei alte crize. În aceste momente se evaluează 
managementul crizei, se trag concluziile, se continuă comunicarea cu publicurile 
implicate şi se efectuează monitorizarea acţiunilor de post-criză.        

                             
3.2.  MANAGEMENTUL CRIZEI 

 
      Nu trebuie făcut un anumit lucru pentru ca o criză să fie stăpânită. 
Managementul corect al crizei reprezintă o serie de măsuri luate din timp, care permit 
instituţiei să coordoneze şi să controleze orice urgenţe; astfel: managementul eficient 
al crizei creşte şansele unei organizaţii şi reduce pericolele cu care aceasta se 
confruntă. 
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      După W.T. Coombs, managementul crizei reprezintă nişte factori concepuţi 
pentru a combate criza şi a reduce pagubele produse de aceasta. Cu alte cuvinte, 
managementul crizei încearcă să prevină sau să reducă efectele crizei şi să protejeze 
organizaţia, publicul implicat şi domeniul respectiv – daunele respective. 
      Managementul crizei reprezintă un proces de planificare strategică ce 
urmăreşte eliminarea parţială a riscului şi nesiguranţei rezultate din evenimentele 
negative şi care permite instituţiei să stăpânească evoluţia sa. 
        „Pentru controlarea unor astfel de evenimente trebuie să existe Plan de 
Management al Crizei (PMC); plan care cuprinde o listă de proceduri (de la cele e 
evacuare sau de prim ajutor la cele referitoare la locurile unde trebuie plasate utilajele 
de stingere a incendiilor), care trebuie aplicate în toate sectoarele asupra cărora ar 
putea acţiona efectele diferitelor crize.” (Cristina Coman – Relaţiile Publice şi Mass-
Media). Un asemenea plan este extrem de necesar deoarece crizele sunt evenimente 
care au loc sub presiunea timpului şi în care răspunsurile rapide sunt vitale. Pe lângă 
factorul viteză, PMC creează un plan de răspunsuri organizate şi eficiente. PMC pune la 
dispoziţie un sistem care poate salva vieţi, poate reduce expunerea unei instituţii la 
factorii de risc şi poate permite ca acţiunile de remediere să fie luate fără alte analize 
amănunţite. 
       Dar un management eficient al crizei nu poate exista fără o comunicare la fel 
de eficientă. Aceasta nu numai că facilitează situaţia de criză dar poate aduce 
organizaţiei un renume mai bun decât cel dinaintea crizei. 
     Într-un studiu de referinţă, A.G Herrero şi C.B Pratt (apud Cristina Coman – 
Relaţiile Publice şi Mass-Media) arată că atitudinile managerilor faţă de situaţiile de 
criză se încadrează în trei categorii esenţiale: 

- intervenţia în punctul de naştere al crizei: în acest moment este 
important să se facă tot ce este posibil pentru a stopa declanşarea unei posibile stări 
de criză (crisis killing); 

- intervenţia în timpul crizei: acum eforturile trebuie îndreptate către 
limitarea extinderii crizei şi către controlarea comunicării dintre instituţie şi publicurile 
ei specifice (crisis control); 

- neintervenţia: managerii sunt de părere că situaţia nu poate fi stăpânită 
şi că ea se va rezolva în timp (crisis laissez-faire).(Cristina Coman – Relaţiile Publice şi 
Mass-Media). 
 

4.  COMUNICAREA ŞI RELAŢIILE PUBLICE  
 

Înţeleasă ca universul întreg, în natură, comunicarea există atât la nivelul 
sistemelor, cât şi la nivelul subsistemelor ce o compun. Nu există element al acesteia 
care să nu intre în interacţiune cu altele. Acest lucru este valabil şi la nivelul vieţii, în 
general şi, cu atât mai mult, la nivelul vieţii sociale, în special. 
    Spre deosebire de celelalte fiinţe, omul are posibilitatea de a comunica prin 
limbaj articulat. Această caracteristică a devenit baza civilizaţiei, care, alături de 
muncă, reprezintă elementul definitoriu al existenţei umane. 
    Comunicarea este elementul indispensabil în funcţionarea optimă a oricărei 
colectivităţi umane, indiferent de natura şi mărimea ei. 
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           4.1.   COMUNICAREA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ 
       Managementul eficient al crizei include, ca o componentă esenţială, 
comunicarea de criză. 
       Comunicarea de criză reprezintă comunicarea dintre publicul său şi organizaţie 
înainte, în timpul şi după evenimentele negative. 
        Comunicarea de criză presupune numeroase activităţi cu conţinut strategic şi 
tactic. După D.V Guth şi C. Marsh (apud Cristina Coman – Relaţiile Publice şi Mass-
Media) care prezintă o sinteză clară a dezbaterilor, comunicarea de criză implică patru 
mari tipuri de activităţi:  

1.    evaluarea riscurilor, 
2. planificarea comunicării de criză, 
3. răspunsul, 
4. refacerea organizaţiei. 

1. Evaluarea riscurilor 
    Această activitate constă în identificarea diferitelor ameninţări existente în 
mediul în care operează instituţia. În acest scop este nevoie de consultanţi din cadrul 
unor firme specializate sau de specialiştii instituţiei; aceştia formează o echipă de 
planificare a crizei (planning crisis team). (Cristina Coman – Relaţiile Publice şi Mass-
Media).  Planul se referă la impactul condiţiilor climaterice, la impactul frământărilor 
politice, la accidentele de muncă posibile, la reacţiile diverselor organizaţii religioase 
sau civice. În acest scop se formează o echipă de planificare alcătuită din conducerea 
instituţiei, şeful departamentului de relaţii publice şi liderii altor departamente (care ar 
putea fi implicate în criză ) din cadrul organizaţiei, cum ar fi: jurist, director tehnic, 
responsabil cu securitatea instituţiei, responsabil resurse umane etc.  

Aceştia găsesc posibilele dezastre sau conflicte cu care s-ar putea confrunta 
firma/instituţia respectivă. Tot ei mai analizează şi crizele anterioare ale organizaţiei. 
  2. Planificarea comunicării de criză          
        A doua etapă, poate cea mai importantă, este dominată de activităţile privind 
elaborarea unui Plan de Comunicare de Criză (PCC). Majoritatea celor care au studiat 
crizele şi au scris despre gestiunea crizei (M. Nudell, N. Antokol, 1988; D. Ten Berge, 
1990; L. Barton,1993; K. Fearn-Banks, 1996; O. Lerbinger, 1997; T.W. Coombs, 1999)  
sunt de părere că „pentru un management eficient de comunicare a crizei este nevoie 
de un plan de comunicare a crizei, întocmit încă din perioadele de calm” . (apud 
Cristina Coman – Relaţiile Publice şi Mass-Media).  Acesta este realizat de specialiştii în 
Relaţii Publice care, conform tuturor autorilor din domeniul managementului crizei, 
trebuie să fie implicaţi în toate etapele şi în toate evenimentele asociate unei crize. 
        Planul de Comunicare de Criză are,de obicei, forma unui dosar cu instrucţiuni; 
el trebuie să fie astfel organizat încât agenţii de Relaţii Publice să poată găsi cu 
uşurinţă secţiunile specifice; de asemenea el trebuie să reziste situaţiilor neprevăzute 
ale unor crize, fapt pentru care nu se recomandă păstrarea lui exclusiv pe calculator, în 
condiţiile în care acesta ar putea fi afectat de incendii, cutremure sau chiar simple 
întreruperi de curent. 
        Planul de Comunicare de Criză vizează aceleaşi publicuri ale unei organizaţii 
care sunt vizate şi de campaniile de comunicare obişnuite. O organizaţie trebuie să 
aibă mai multe Planuri de Comunicare de Criză, adaptate diferitelor tipuri de criză 
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inventariate; un PCC pentru un incendiu este diferit de cel pentru un produs de 
proastă calitate: publicurile pot fi diferite, Mass-Media vizate sunt (pot fi) diferite, 
mesajele transmise sunt (pot fi) diferite. Aceste planuri facilitează comunicarea cu 
diversele tipuri de public; ele nu sunt însă formule magice care asigură un succes sigur, 
ci doar un ghid de acţiune, flexibil, care organizează acţiunile şi formele de 
comunicare. După K. Fearn-Banks (1996, pp. 25-33 ) un asemenea plan trebuie să 
cuprindă: 
                 COPERTA 

Aceasta conţine titlul planului şi data la care a fost elaborat sau revăzut; pe 
copertă se precizează faptul că acest document este de uz intern (confidenţial) şi că nu 
este permisă multiplicarea sau difuzarea lui neautorizată.  

 INTRODUCEREA 
Acest document trebuie scris de către unul dintre liderii organizaţiei: el 

subliniază importanţa Planului de Comunicare de Criză, relevă rezultatele estimate şi 
atrage atenţia asupra obligativităţii respectării prevederilor planului. 

SCOPURI ŞI OBIECTIVE 
Ele exprimă principiile de acţiune ale organizaţiei în situaţii de criză şi 

politicile prin care aceste principii urmează să fie atinse; de asemenea pot fi precizate 
acele informaţii sau politici care, din motive ce variază de la o organizaţie la alta, nu 
pot fi făcute publice. 

COMPONENŢA CELULEI DE CRIZĂ 
Acest document cuprinde numele membrilor celulei, aria lor de competenţă, 

misiunea lor în cadrul celulei, adresele şi numerele de telefoane; la această listă se mai 
poate adăuga o alta, cuprinzând consultanţii sau specialiştii externi la care se poate 
face apel. Celula de criză este un grup funcţional care cuprinde acele persoane 
desemnate să aibă de a face cu orice fel de criză. 

Ea are trei mari sarcini: 
1. Să conceapă un Plan de Management al Crizelor; acest lucru se 

realizează după ce au fost stabilite, prin diferite metode de cercetare, aspectele 
vulnerabile ale organizaţiei; PMC trebuie să anticipeze şi să răspundă la majoritatea 
tipurilor de crize cu care s-ar putea confrunta organizaţia respectivă. 

2. Să aplice acest plan; aplicarea Planului de Management al Crizelor se 
face mai întâi în simulările de crize şi apoi în confruntarea cu crizele reale. 

3. Să reacţioneze eficient la problemele neanticipate şi neincluse în 
Planul de Management al Crizelor; nici un plan nu poate anticipa toate detaliile unei 
crize: de aceea celula de criză trebuie să fie capabilă să ofere soluţii pentru acele 
probleme care nu au fost prevăzute în PMC, dar care pot interveni oricând într-o criză 
reală.  
       Celula de criză este condusă de un manager al crizei (de obicei directorul 
departamentului de Relaţii Publice)  care colaborează cu conducerea organizaţiei, 
coordonează munca celorlalţi membri ai echipei şi ia deciziile, concepe, schiţează şi 
verifică textele ce trebuie transmise; celula de criză mai cuprinde un adjunct al 
managerului, un coordonator al centrului de control al crizei, alţi specialişti în Relaţiile 
Publice cu diverse responsabilităţi; evident, componenţa acestei echipe va fi diferită 
de la eveniment la eveniment; pe lângă persoanele menţionate mai sus, în funcţie de 
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natura crizei, vor putea fi incluşi directorul tehnic, şeful departamentului financiar, 
responsabilul cu resursele umane, şeful departamentului marketing, juristul şi alţi 
specialişti cu competenţe în sfera de acţiune a crizei (pe perioada de criză, membrii 
acestei echipe vor fi degrevaţi de responsabilităţile curente).(Cristina Coman – Relaţiile 
Publice şi Mass-Media) 
     Managementul crizei este o activitate de grup, în care se iau, în colectiv, decizii 
cruciale. De aceea, cunoştinţele, abilităţile şi trăsăturile de caracter ale membrilor 
celulei de criză trebuie să corespundă acestor responsabilităţi. După W.T. Coombs, 
alegerea membrilor celulei de criză se va face în funcţie de sarcinile pe care aceştia 
trebuie să le îndeplinească: 

a) să acţioneze ca o echipă pentru a facilita atingerea obiectivelor celulei 
de criză; 

b) să conceapă şi să aplice Planul de Management al Crizei, pentru a 
facilita adoptarea unor răspunsuri organizaţionale eficiente; 

c) să adopte în colectiv deciziile necesare rezolvării eficiente a 
problemelor cu care se confruntă celula de criză; 

d) să asculte părerile celorlalţi pentru a colecta cât mai multe informaţii 
despre criză. 

DECLARAŢIILE 
Membrii celulei de criză şi conducerea organizaţiei semnează de luare la 

cunoştinţă şi se angajează că vor respecta prevederile Planurilor de Management al 
Crizei şi de Comunicare de Criză; acest fapt sporeşte responsabilitatea echipei şi a 
conducerii organizaţiei faţă de prevederile acestor planuri. 
      CALENDARUL SIMULĂRII CRIZELOR 

Acţiunile şi tehnicile prevăzute pentru crizele cele mai probabile trebuie să 
fie simulate cel puţin o dată pe an, dacă nu şi mai des; chiar dacă în timpul unei crize 
reale pot apărea unele căi de acţiune diferite. Aceste simulări permit verificarea 
pregătirii celulei de criză şi capacitatea de reacţie a celorlalţi membri ai organizaţiei. 

  LISTA PUBLICURILOR IMPLICATE 
Acest document cuprinde publicurile interne şi externe cu care trebuie să se 

comunice în timpul crizei (membrii Consiliului de Administraţie, acţionarii, partenerii 
financiari, investitorii, clienţii, furnizorii, salariaţii, liderii comunicaţionali în care 
activează organizaţia, organizaţii de acest profil, mass-media, sindicatele, oficialităţile 
guvernamentale etc.). (Cristina Coman – Relaşiile Publice şi Mass-Media) 

MIJLOACELE DE INFORMARE A PUBLICURILOR IMPLICATE ŞI ALTOR  
CATEGORII DE PUBLIC 

Pentru a se asigura transmiterea eficientă a informaţiilor este necesară 
pregătirea din timp a unui sistem specific de informare, cu suporturile tehnice 
adecvate de transmitere, care trebuie puse la punct pentru fiecare tip de public  
(telefonul pentru membrii conducerii; şedinţele sau afişajul pentru salariaţi; faxul, e-
mailul sau telefonul pentru Mass-Media).  (Cristina Coman – Relaşiile Publice şi Mass-
Media) 

PURTĂTORUL DE CUVÂNT PENTRU PERIOADA DE CRIZĂ 
Persoana desemnată să aibă acest rol are misiunea de a gestiona consistenţa 

şi acurateţea mesajelor pe care organizaţia le transmite către publicurile ei. El trebuie 
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să fie un bun comunicator atât în interiorul organizaţiei şi al echipei cu care lucrează, 
cât şi în relaţiile cu jurnaliştii (ceea ce înseamnă capacitatea de a asculta şi de a 
răspunde în mod adecvat). Purtătorul de cuvânt trebuie să fie ales cu mare grijă, 
deoarece pentru public el reprezintă organizaţia sau compania. El va face parte din 
echipa de criză; este bine ca să fie unul dintre membrii conducerii instituţiei, deoarece 
astfel va fi perceput ca o persoană care exprimă un punct de vedere oficial. De 
asemenea, trebuie să cunoască toate aspectele crizei, să înţeleagă toate implicaţiile ei, 
să aibă responsabilitatea şi autoritatea de a vorbi în numele organizaţiei. El trebuie să 
apară ca o persoană raţională, preocupată de problemele organizaţiei, sensibilă la 
grijile persoanelor afectate de criză, decisă să contribuie la rezolvarea situaţiei create. 
        Este extrem de important ca pe perioada crizei să existe un singur purtător de 
cuvânt, care să exprime un punct de vedere unic. Acest lucru trebuie să fie cunoscut 
de ceilalţi membri ai echipei de criză şi ai organizaţiei: în felul acesta se vor evita 
declaraţiile contradictorii sau confuze venite din partea acestora, declaraţii care dau 
impresia că în interiorul organizaţiei este haos şi că evenimentele nu sunt stăpânite şi 
monitorizate în mod coerent. Bineînţeles că va fi ajutat de alţi specialişti, care, în 
anumite situaţii, pot să-l înlocuiască pentru acţiuni de comunicare cu presa de mai 
mică importanţă. 
       Deoarece este „omul-cheie” în relaţiile cu întreaga presă, este necesar ca el să 
aibă cunoştinţele şi abilităţile necesare unei comunicări eficiente cu  
jurnaliştii. Purtătorul de cuvânt trebuie să aibă mai multe calităţi specifice, care să 
corespundă sarcinilor principale care îi revin în asemenea momente: 

- trebuie să prezinte în mod accesibil informaţiile despre criză; de aceea el 
trebuie să aibă abilitatea de a vorbi pe înţelesul tuturor (de a evita jargonul) şi de a 
înţelege aşteptările jurnaliştilor sau ale publicului astfel încât să îşi structureze 
răspunsurile conform acestora; 

- trebuie să răspundă în mod convingător întrebărilor: de aceea el trebuie 
să stăpânească toate datele crizei şi să găsească repede informaţiile cerute (o 
informaţie greşită sau incompletă poate agrava criza cu care se confruntă organizaţia 
prin crearea unei opinii publice negative); purtătorul de cuvânt trebuie să nu lase 
pauze mari între întrebare şi răspuns, să evite reacţiile de tipul no comment, să nu 
intre în polemici cu jurnaliştii (Cristina Coman – Relaţiile Publice şi Mass-Media) 

- trebuie să ofere o imagine convingătoare despre organizaţie, 
transmiţând ideea că aceasta controlează situaţia şi adoptă o atitudine plină de 
înţelegere pentru persoanele sau instituţiile afectate de criză; deci el trebuie să cultive 
un stil care îmbină „controlul şi compasiunea”, prin limbajul şi atitudinea sa; el trebuie 
să arate bine la televizor, să aibă o voce plăcută şi o dicţie clară, să aibă o mimică şi 
gesturi măsurate, care subliniază ideile, să fie comunicativ şi să stârnească simpatia 
celorlalţi; 

- trebuie să controleze întrebările dificile; de aceea el trebuie să fie 
capabil să identifice întrebările periculoase, să aibă tact şi să ştie cum să explice de ce 
anumite informaţii nu pot fi oferite spre publicare, să ştie cum să ceară jurnaliştilor o 
clarificare asupra întrebării, să poată decide rapid care dintre elementele unei 
întrebări compuse din mai multe întrebări este mai important şi în ce ordine trebuie 
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abordate şi dezvoltate celelalte elemente în răspuns, să ştie cum corecteze greşelile 
sau dezinformările care apar în presă etc. 

CENTRUL DE CONTROL AL CRIZEI 
Acesta este locul unde se va desfăşura activitatea echipei de management al 

crizei. Unele organizaţii preferă să stabilească un centru aparte (diferit de centrul de 
presă obişnuit) consacrat numai activităţilor de comunicare de criză.(Cristina Coman – 
Relaţiile Publice şi Mass-Media) . Acest centru este format din cel puţin două încăperi, 
una suficient de largă pentru a putea fi oricând transformată în sală pentru 
conferinţele de presă şi una destinată muncii celulei de criză şi, dacă este cazul, 
interviurilor individuale solicitate de ziarişti. Aceste încăperi trebuie să fie dotate şi 
operaţionale: ele trebuie să conţină suficiente mese şi scaune, copiator, telefoane 
directe, faxuri, aparatură video şi audio, calculatoare cuplate la reţea, hărţi, cărţi de 
telefoane, papetărie. În plus, aici trebuie să se afle dosarele de presă actualizate, 
conţinând materialele documentare despre organizaţie, fotografii din diversele ei 
sectoare sau ale oamenilor din organizaţie, statistici etc. 

LISTA CU PERSONALUL DE INTERVENŢIE  
Într-o criză apar diferite situaţii de urgenţă, care solicită implicarea unor 

specialişti din cele mai diverse domenii de activitate. O asemenea listă va cuprinde 
numerele de telefon, adrese şi numele unor oficialităţi din sistemele de pompieri, 
salvare şi spitale, poliţie, procuratură, regia apelor, electricitate; de asemenea, este 
util să existe datele reprezentanţilor guvernamentali şi ai administraţiei locale. 

FIŞIERELE DE CRIZĂ 
După oficialităţi, jurnaliştii constituie următorul public care trebuie informat 

despre situaţia de criză. 
  Orice departament de Relaţii Publice sau orice birou de presă ale unei 
organizaţii trebuie să aibă fişiere de presă actualizate. În situaţiile de criză aceste 
documente sunt cu atât mai importante cu cât evenimentul respectiv este mai grav. 
Astfel, uneori este nevoie ca într-o oră sau două  să fie trimise urgent comunicate de 
presă sau să fie convocată o conferinţă de presă neprevăzută. Fără fişiere de presă 
aduse la zi, bine structurate şi complete, nici una dintre aceste forme importante de 
comunicare cu Mass-Media nu va putea fi realizată. De asemenea, trebuie să se 
adune din timp şi să se reactualizeze documentaţia referitoare la organizaţie, 
documentaţie care va putea fi pusă la dispoziţia jurnaliştilor pentru a servi ca sursă de 
informare, imediat după declanşarea crizei. 

BĂNCI DE DATE 
Sub presiunea crizei este greu să se obţină date statistice de arhivă; de aceea 

este bine ca acestea să fie deja grupate în dosare documentare. În această categorie 
intră materialele precum rapoartele anuale, manualele de proceduri şi de asigurare a 
calităţii sau a securităţii, istoricul organizaţiei, scurte fişe biografice ale liderilor, 
fotografii, adresele imobilelor organizaţiei şi harta lor, date privind numărul de 
angajaţi şi structura organizatorică. Totodată pot fi pregătite scheme de comunicate 
de presă, adecvate fiecăreia din tipurile de criză determinate în procesul de evaluare 
a riscurilor. 
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MESAJE 
Pentru fiecare categorie de  public trebuie construit un mesaj specific, în 

funcţie de interesele şi de gradul de implicare ale fiecărui public în viaţa organizaţiei. În 
plus trebuie prevăzută o declaraţie comună pentru toate publicurile, în care să se 
precizeze natura crizei, datele de bază despre aceasta, măsurile luate de organizaţie 
pentru stoparea sau limitarea crizei, pierderile, victimele sau persoanele afectate, 
impactul asupra mediului sau a altor organizaţii. În această declaraţie organizaţia 
trebuie să îşi asume responsabilitatea (dacă situaţia de criză s-a declanşat din cauza ei) 
şi nu trebuie să îi acuze pe alţii, dacă vinovăţia acestora nu este evidentă. 
         Planul de Comunicare de Criză trebuie să fie văzut şi aprobat de conducere şi 
de diferiţi specialişti din diferitele sectoare de activitate ale organizaţiei. După ce se fac 
corecturile necesare, se finalizează Planul de Comunicare de Criză şi se distribuie spre 
informare tuturor membrilor organizaţiei care ar putea fi implicaţi în situaţiile de criză. 
PCC trebuie revăzut şi îmbunătăţit periodic. 
   

3. Răspunsul 
A treia etapă constă în aplicarea Planului de Comunicare de Criză. Dacă 

acesta a fost bine alcătuit, instituţia va fi recompensată prin limitarea efectelor 
negative ale crizei şi păstrarea încrederii publicurilor – cheie. În aceste momente este 
esenţial ca organizaţia să reacţioneze rapid şi să transmită tuturor publicurilor afectate 
sau interesate de criză un răspuns iniţial: acesta este alcătuit, de obicei, de prima 
declaraţie a purtătorului de cuvânt. Orice criză declanşează o foame de informaţii, 
exprimată în primul rând de cererile formulate de Mass-Media. Dacă organizaţia nu 
răspunde repede acestor nevoi, atunci alt grup va distribui informaţia, iar aceasta 
poate fi incompletă sau eronată. 

 Totuşi nu trebuie omis faptul că un Plan de  Comunicare de Criză este un 
ghid care indică acţiunile majore, el nu este o reţetă unică, rigidă şi restrictivă. În orice 
criză apar factori imprevizibili: unele elemente ale crizei nu au putut fi anticipate, 
unele publicuri puţin importante ale organizaţiei pot fi aduse în prim plan de situaţia 
de criză, unele mecanisme de răspuns pot fi grav afectate de acele crize declanşate de 
dezastre naturale sau accidente. 

4. Refacerea organizaţiei 
   Ultima etapă este marcată de evaluarea calităţii răspunsului aplicat. 
 

4.2.  ACTIVITATEA PRACTICIENILOR DE RELAŢII PUBLICE ÎN SITUAŢIILE DE 
CRIZĂ 

 
 Agenţii de Relaţii Publice au misiunea de a menţine contactul permanent cu 
jurnaliştii, astfel încât informaţiile solicitate de aceştia să fie transmise cu maximă 
operativitate. Pentru a purta o bună comunicare cu publicurile/organizaţiile afectate 
de criză, specialiştii în Relaţii Publice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să cunoască foarte multe detalii despre eveniment, cauza şi, mai ales,    
consecinţele, în plan uman şi material, imediate (pagube, răniţi, decese) şi viitoare 
(poluare, pierderea de locuri de muncă, căderea vânzărilor unui produs); ei trebuie să 
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facă această evaluare atât asupra organizaţiei, cât şi           asupra partenerilor acesteia 
şi asupra societăţii în ansamblu; 

- să cunoască toate măsurile luate (înaintea, în timpul şi după eveniment) 
de către organizaţie; 

- să convoace presa înainte chiar ca aceasta să ceară un asemenea lucru şi 
(eventual) să stabilească un „cartier general ”, dotat cu toate facilităţile necesare, 
unde jurnaliştii să ştie că vor găsi  în permanenţă informaţii verificate; (Cristina Coman 
– Relaţiile Publice şi Mass-Media) 

- să aducă la cunoştinţa jurnaliştilor faptul că ei reprezintă sursa cea mai 
importantă de informaţii corecte de actualitate; să păstreze o evidenţă exactă a 
tuturor faptelor şi informaţiilor comunicate presei, pentru a evita repetarea acestora; 

- să răspundă la întrebările jurnaliştilor în mod clar şi detaliat; să faciliteze 
accesul jurnaliştilor la locul evenimentelor, să îi familiarizeze cu zona respectivă şi să 
vegheze la securitatea lor; 

- să identifice interlocutorii din organizaţie care corespund, prin 
cunoştinţele lor, aşteptărilor jurnaliştilor şi să îi pregătească pentru întâlnirea cu presa; 

- să conducă negocierile care au loc între presă şi reprezentanţii 
organizaţiei în ceea ce informaţiile care pot fi publicate şi cele care sunt sub embargo; 

- să nu dezvăluie numele victimelor înainte de a fi anunţate familiile 
acestora; să comunice acest lucru jurnaliştilor pentru a nu stârni bănuieli inutile; 

- atunci când este obligat să recunoască un fapt deja cunoscut de către 
jurnalişti, să se limiteze la confirmarea acestuia şi la definitivarea informaţiei, fără a 
încerca să schimbe informaţia; 

- să nu le fie teamă să-şi contrazică anumite afirmaţii, dacă evoluţia 
situaţiei infirmă primele analize: contrazicerea este întotdeauna preferabilă unei 
minciuni. 
   

4.3.  STRATEGII FOLOSITE ÎN SITUAŢIILE DE CRIZĂ 
 

       Literatura de specialitate consacrată comunicării de criză s-a concentrat 
îndeosebi asupra tehnicilor de comunicare prin intermediul cărora o organizaţie poate: 

a) să pregătească publicul intern şi extern pentru o situaţie de criză; 
b) să reducă daunele pe care criza le poate aduce imaginii unei 

organizaţii în timpul desfăşurării ei; 
c) să contribuie la refacerea încrederii publicului în organizaţie, după ce 

criza a fost oprită. 
 În raporturile sale, un agent de Relaţii Publice se bazează pe următoarele 

tehnici generale: 
 

TEHNICA MENŢINERII COMUNICĂRII 
     Agentul PR organizează şi facilitează comunicarea între un client şi un public 
ţintă, prin intermediul unor mesaje ce trebuie să găsească disponibilitate de recepţie 
permanentă, de ambele părţi. 
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      Pentru transmiterea unui mesaj, indiferent de canalele de presă alese (presă, 
radio, televiziune, dialog direct) mesajul se organizează în trei părţi distincte: 
introducere, cuprins şi încheiere. 
      În organizarea unui mesaj trebuie să se ţină cont de următorii factori: 

- dorinţa de a se obţine efecte imediate sau de perspectivă;  
- tendinţa destinatarului de a reacţiona la raţionamente deductive sau 

inductive; 
- gradul de implicare a factorilor emoţionali; 
- nivelul de pregătire şi de familiarizare a destinatarului cu subiectul; 
- condiţiile generale în care este transmis mesajul. 

Transmiterea la timp a mesajului are importanţă decisivă asupra finalizării 
procesului. 
      Între elementele care menţin dialogul, comunicarea faţă în faţă are un rol 
primordial. Prin comunicare directă se pot duce tratative, se poate stabili o activitate 
post-negociere. 
      Principalele bariere ce stau în faţa menţinerii comunicării sunt zgomotul 
(factorii perturbatori), alegerea unui canal impropriu de comunicare, atitudinea 
mentală greşită, neatenţia la mesajul transmis, folosirea unor cuvinte improprii, 
diferenţele emoţionale între sursă şi receptor.(Katie Milo,Sharon Yodre,Peter Gross 
,Ştefan Maier – Introducere  în Relaţii Publice) 
      TEHNICA ROLULUI POTRIVIT 
      În diferite situaţii, agentul de Relaţii Publice se prezintă pe sine şi activitatea 
sa, încearcă să orienteze şi să controleze impresia pe care o produce asupra semenilor 
lui şi foloseşte o serie de tehnici pentru a obţine succese în funcţie de motivaţiile sale. 
În general, el are misiunea de a-i face pe ceilalţi să gândească în termeni superlativi 
despre el sau despre cei pe care-i reprezintă pentru a convinge mai uşor. 
Comportamentul poate determina evoluţia unui proces de negociere, iar regula de aur 
în afaceri este că nu obţii ceea ce meriţi, ci ceea ce ai negociat. 
       Un rol important în evaluarea intenţiilor partenerului îl au gesturile. Gesturile 
şi vocea, precum şi alte elemente ale comunicării nonverbale sunt principalii indicatori 
utilizaţi pentru a avea un plus de informaţie în raporturile cu un interlocutor mai puţin 
pregătit. De aceea, specialistului în Relaţii Publice i se cere o permanentă stăpânire a 
stărilor emotive. 
    TEHNICA NEGOCIERII 
   Atunci când pune întrebări, agentul de Relaţii Publice trebuie să ştie: 

- ce urmăreşte; 
- ce strategie adoptă pentru a ajunge la informaţia care îl interesează; 
- care este gradul de detaliere cu care se mulţumeşte.                                                                                      

    Pentru lansarea întrebărilor practicianul de Relaţii Publice trebuie să se 
concentreze asupra a trei elemente: - conţinutul întrebării, 
                                     - formularea întrebării, 
                                     - momentul punerii întrebării.  

Pentru toate cele trei elemente este nevoie atât de o pregătire prealabilă, 
constând într-o documentare despre persoana ce urmează a fi intervievată, cât şi de o 
supraveghere permanentă a stării emoţionale a acesteia. 
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      Crizele afectează în primul rând imaginea unei organizaţii. Aşadar, pentru a 
preveni deteriorarea imaginii unei organizaţii sau pentru a contribui la refacerea 
acesteia în urma unei crize este nevoie de strategii de comunicare. 
      Caracteristicile unei crize determină tipul de strategie care urmează să fie 
folosit; drept urmare, trebuie studiate cu atenţie diversele tipuri de crize, precum şi 
diversele modalităţi de răspuns, pentru a stabili o tipologie a acestora şi pentru a se 
fixa strategia cea mai adecvată. 
      Cei mai mulţi dintre autorii care au studiat tehnicile utilizate de organizaţii 
consideră că există câteva tipuri majore de Strategii de Refacere a Imaginii; aceste 
tipuri diferă însă, cercetătorii propunând diverse modele sau completând cu noi 
categorii unul dintre modelele teoretice existente. Iată aici prezentate următoarele 
două modele de strategii ale comunicării de criză, propuse de autorii W.L. Benoit şi 
W.T.Coombs.(apud Cristina Coman -  Relaţiile Publice şi Mass-Media) 
     Autorul care a realizat cea mai complexă analiză a strategiilor folosite în 
Relaţiile Publice este W.L. Benoit.  El susţine că „o teorie a strategiilor de refacere a 
imaginii trebuie să se bazeze pe două premise: 

- comunicarea este o activitate care urmăreşte întotdeauna atingerea 
unui scop anume; 

- menţinerea unei reputaţii pozitive este scopul principal al comunicării.” 
      Printre scopurile majore ale comunicării se află şi refacerea imaginii, în mod 
special atunci când o persoană sau instituţie este preocupată de protejarea propriei 
reputaţii. În aceste situaţii se face apel la următoarele strategii: 

a) strategiile negării (denial) se bazează pe negarea oricărei implicări în 
faptele reproşate. Prin această strategie se intenţionează respingerea acuzaţiilor 
afirmându-se că, faptele pentru care persoana sau instituţia sunt acuzate nu au 
existat, sau prin acuzarea altei persoane sau instituţii pentru faptele respective; 

b) strategiile eludării responsabilităţii (evading of responsability) constau 
în reducerea responsabilităţii persoanei sau instituţiei pentru faptele reproşate. 
Această strategie poate lua mai multe forme: 

- provocarea – se susţine că acţiunea respectivă a fost, de fapt, un răspuns la o altă 
acţiune, greşită sau rău intenţionată, a unei alte persoane sau instituţii;      

- justificarea (defeasibility) – se afirmă că persoana sau firma nu au deţinut suficiente 
informaţii despre eveniment sau nu au avut evenimentul sub control şi că, în 
consecinţă, nu pot fi responsabile, în întregime pentru acele întâmplări; 

- caracterul accidental (accident) -  se afirmă  că faptele reproşate s-au produs în mod 
accidental şi nu din vina persoanei sau instituţiei respective; 

- bunele intenţii (good intentions) – se susţine că faptele au fost făcute cu cele mai bune 
intenţii, fără a se putea bănui că ele vor avea efecte neplăcute sau dăunătoare. 

c) strategiile reducerii caracterului periculos al actului (reducing 
offensiveness) prin care, fără a se rezolva problema responsabilităţii, se atrage atenţia 
că faptele reproşate nu sunt chiar atât de dăunătoare pe cât par; această strategie 
implică şase direcţii de acţiune: 

- obţinerea sprijinului (bolstering) – se încearcă stimularea sentimentelor pozitive ale 
publicului faţă de persoana sau instituţia acuzată, prin evidenţierea calităţilor acesteia 
sau a acţiunilor pozitive din trecut; 
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- reducerea sentimentelor negative (minimizing the amount of negative affect) – se 
susţine că faptele reproşate nu sunt atât de dăunătoare pe cât par şi că persoana sau 
instituţia nu sunt atât de vinovate pe cât se crede, pentru a se obţine o scădere a 
nemulţumirii publicului; 

- diferenţierea (differentiation) – se afirmă că faptele respective sunt mai puţin 
dăunătoare decât alte fapte de acelaşi fel, care au avut efecte mult mai grave; 

- transcenderea (transcendence) – faptele respective sunt scoase din contextul în care s-
au petrecut şi puse într-un cadru de referinţă mai favorabil, unde capătă o semnificaţie 
mai puţin negativă; 

- atacul (attack) - sunt atacaţi acuzatorii, pentru a se arăta slăbiciunea poziţiei acestora şi 
a se crea impresia că persoana sau instituţia căreia i s-au reproşat anumite acţiuni 
este, de fapt, o victimă a unei campanii de denigrare; 

- compensarea (compensation) – persoana sau firma pot propune anumite modalităţi 
(materiale sau simbolice) de acoperire a daunelor produse; 

d) strategiile de corectare (corrective action) prin care persoana sau 
instituţia acuzată trece la măsuri de îndreptare a daunelor produse; în acest caz există 
două tipuri de acţiune:  

 1) restaurarea – se încearcă refacerea instituţiei de dinainte de evenimentele reproşate; 
 2) promisiunea – se iau angajamente că persoana sau instituţia va lua măsuri astfel încât 

faptele reproşate nu se vor mai repeta; 
e) umilirea (mortification) prin care persoana sau firma acuzată îşi 

recunoaşte vinovăţia şi cere, în mod public, iertare pentru faptele imputate; uneori ea 
îşi poate ameliora imaginea prin prezentarea unor planuri de modificare a  
comportamentului său.(Cristina Coman – Relaţiile Publice şi Mass-Media) 

Conceptul strategiilor de răspuns la criză (SRC) se referă la acele acţiuni şi 
mesaje pe care organizaţiile le adresează publicului, după ce criza s-a declanşat; 
strategiile de răspuns constituie importante resurse simbolice pentru managerii 
crizelor, deoarece prin comunicare se formează percepţia publicului în legătură cu 
criza şi organizaţia implicată în criză. Reputaţia unei firme se întemeiază pe capacitatea 
sa de a se conforma aşteptărilor publicului; în situaţii de criză, publicul îşi pierde 
încrederea în organizaţie. De aceea, strategiile de răspuns au ca scop modificarea 
modului în care publicul interpretează criza şi poziţia  organizaţiei  în această criză; în 
mod esenţial acestea vizează refacerea imaginii (image repair) respectivei organizaţii. 
        O criză este un eveniment negativ care afectează anumite categorii de public; 
acestea încearcă să găsească diferite cauze să explice acea criză, deci atribuie anumite 
cauze crizei în chestiune. Dacă unei organizaţii i se atribuie (de către autorităţi, presă, 
discuţiile dintre oameni) mai multă responsabilitate (decât are) în ceea ce priveşte 
declanşarea unei anumite crize, atunci publicul dezvoltă sentimente de nemulţumire şi 
îşi construieşte o imagine negativă despre acea organizaţie. În consecinţă, 
comunicarea poate fi folosită cu scopul de a influenţa atribuirile de cauze sau 
sentimentele asociate acestor atribuiri. 
        W.T. Coombs a stabilit că situaţiile de criză diferă în funcţie de modul în care 
publicul percepe cele trei dimensiuni ale atribuirii; în general, o organizaţie este 
responsabilă pentru o criză atunci când cauza este internă (locus intern), controlabilă 
şi stabilă (repetabilă în timp). Reversul este valabil atunci când cauza este percepută 
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externă, incontrolabilă şi instabilă. Pornind de la aceste consideraţii, W.T. Coombs 
propune următoarele categorii de strategii de răspuns la criză: 

- strategiile negării (denial), care au ca scop să arate că nu există nici un fel 
de criză sau că între organizaţie şi criză nu există o legătură de tip cauză-efect; 

- strategiile distanţării (distance), care acceptă existenţa crizei, dar 
încearcă să slăbească legăturile dintre criză şi organizaţie, în scopul protejării imaginii 
acesteia; 

- strategiile intrării în graţii (ingratiation), care vizează câştigarea simpatiei 
sau a aprobării publicului pentru organizaţie prin conectarea acesteia la acele activităţi  
care sunt valorizate pozitiv de către public; 

- strategiile umilirii (mortification), prin care se încearcă obţinerea iertării 
publicului şi convingerea lui să accepte criza; 

- strategiile suferinţei (suffering), prin care se doreşte câştigarea simpatiei 
publicului prin asumarea suferinţelor produse de criză şi prin prezentarea organizaţiei 
ca o victimă a unei conjuncturi externe nefavorabile. 
     Corelarea celor patru criterii de definire a crizelor conduce la elaborarea unor 
variante combinatorii, care permit identificarea acelor strategii de refacere a crizelor 
capabile să diminueze efectele negative ale crizelor.  
(apud Cristina Coman – Relaţiile Publice şi Mass-Media)  
 
     Expresia „Relaţii Publice”, atât de banală în vocabularul contemporan, a fost 
utilizată pentru prima dată, în 1882, de către un avocat pe nume Dorman Eaton, când 
a ţinut în faţa studenţilor săi un discurs cu titlul  ”Relaţiile publice şi îndatoririle 
juriştilor”. 
     Mulţi oameni confundă  Relaţiile Publice cu relaţiile cu publicul, cu toate că 
aceste două domenii sunt total diferite unul faţă de altul. 
     Domeniul Relaţiilor Publice implică multe tipuri de activităţi cum ar fi: scrierea 
şi editarea de mesaje (comunicate, ştiri de presă, scrisori, anunţuri, newsletter ); 
relaţiile cu presa (contactarea jurnaliştilor, plasarea unor materiale în presă, 
menţinerea legăturilor cu jurnaliştii); cercetarea (identificarea categoriilor de public 
care interferează cu organizaţia, strângerea informaţiilor din interiorul organizaţiei şi 
din afara acesteia referitoare la opinia diferitelor categorii de public, materialele 
apărute în presă); activităţile de management (programarea şi planificarea 
activităţilor, în colaborare cu conducerea organizaţiilor; administrarea personalului din 
departamentul de Relaţii Publice ); consilierea (specialiştii în Relaţii Publice formulează 
recomandări pentru liderii întreprinderilor, oamenii politici, alte persoane cu funcţii de 
conducere, în ceea ce priveşte atitudinile publicului, comportamentul organizaţiilor); 
organizarea de evenimente speciale (pregătirea şi coordonarea conferinţelor de presă, 
inaugurărilor unor obiective sau lansărilor de programe, aniversărilor); cuvântările în 
public (specialiştii în Relaţii Publice apar în faţa unor publicuri externe sau interne, ori 
pregătesc liderii unor organizaţii pentru asemenea apariţii ); producţie (crearea unor 
produse de comunicare pe baza unor tehnici tipografice, fotografice, de radio şi 
televiziune, de design clasic sau multimedia); pregătire profesională (specialiştii în 
Relaţii Publice execută activităţi de pregătire pentru comunicare cu liderii 
organizaţiilor, cu personalul din subordine, cu purtătorii de cuvânt, cu alţi membri ai 
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organizaţiei ); contacte (crearea de legături cu reprezentanţii comunităţii, ai presei, ai 
lumii politice sau de afaceri, cu membrii organizaţiei). 
          Specialiştii în Relaţii Publice cunosc puterea şi răspunderea socială a profesiei 
lor. 
         Indiferent de domeniul de activitate ales, din cadrul Relaţiilor Publice, agentul 
PR trebuie să ştie să influenţeze atunci când este cazul, să creeze şi să menţină în 
acelaşi timp o bună imagine a instituţiei pentru care lucrează, să câştige încrederea 
publicului în acea organizaţie, să obţină atenţia media etc. Acestea sunt câteva din 
calităţile necesare unui agent de Relaţii Publice.  
        Prin îmbinarea acestor calităţi cu un caracter puternic, specialistul PR devine 
unul dintre cei mai complecşi membri ai societăţii moderne, care în urma aplicării unor 
activităţi specifice tipului de problemă cu care se confruntă (ieşirea dintr-o situaţie de 
criză, stabilirea unei campanii politice) el ajunge să fie elementul cheie al oricărei 
acţiuni din cadrul Relaţiilor Publice. 
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13. Tehnologii ale comunicaţiei de afaceri 

 
Dezvoltarea mijloacelor de comunicare obligă oamenii de afaceri să devină din ce 

în ce mai informaţi asupra problemelor tehnice. Normal, nu partea de inginerie 
tehnică  interesează, ci decelarea inovaţiilor reale introducerea noului şi mai ales 
exploatarea lui în folosul propriei afaceri. De la un anumit punct însă introducerea 
noilor tehnologii înseamnă supravieţuire. Aşa cum papirusul nu mai e folosit decât 
eventual pentru cadouri speciale tot aşa tehnici până de curând considerate noi au 
căzut în desuetitudine. Aproape nimeni în ţările dezvoltate nu mai foloseşte telexul 
deşi e un mijloc sigur şi stabil. Costurile sunt însă prohibitive, faţă de noile facilităţi iar 
cei care vor să îl folosească se trezesc că nu mai au terminal la celălalt capăt.  
 
 Telefonul: cunoscut şi intrat în cotidian, reţelele de telefonie au cunoscut 
adevărate revoluţii în ultimele decenii. Dereglementarea pieţelor de telefonie a 
condus la o „prăbuşire a preţurilor. Fibra optică a mărit viteza şi cantitatea de 
informaţie care poate fi vehiculate.  
 Tehnologia s-a schimbat, reţelele wireless devin tot mai extinse, mobilitatea 
mai mare. Un telefon contemporan este total diferit de ceea ce aveam acum câteva 
decenii. Stă mărturie dispariţia centralelor şi centralistelor telefonice, roboţii telefonici 
preluând sarcinile dar introducând şi noi restricţii: memorarea extensiilor, 
conversaţiile prin „lăsarea”  mesajelor etc. Un telefon modern preia de fapt opţiuni 
multiple: telefon, fax, scanner, copiator, terminal pentru email etc. Aceasta înseamnă 
noi abilităţi care trebuie cunoscute de omul de afaceri. 
 
 Telefonia mobilă a adus noi oportunităţi dar şi noi eforturi pentru a te 
menţine la curent cu noua tehnologie. Noi uzanţe au devenit globale. Dar, trebuie să 
subliniem că libertatea în comunicare este legată de dotarea tehnică, care, fie prin 
cablu, fie prin fascicul de lumină sau prin satelit acoperă numai o parte a lumii. Fără 
infrastructura adecvată e puţin probabil că se poate comunica – deci se pot începe 
afaceri – cu lumea globală.  
 Mai mult, tehnicile încep să se integreze şi costurile depind de libertăţile 
oferite de partea de „hard”. E foarte important să se estimeze corect introducerea sau 
schimbare tehnologiei pentru că durata de viaţă, mai ales cea morală este foarte 
scurtă şi poate afecta costurile. Un aparat nou, poate ajunge la jumătate de preţ în 
câteva luni şi să fie scos din uz (adică să-şi piardă interfaţa) în numai câţiva ani.  
 Telefonia mobilă a dus la noi reguli de protocol şi politeţe, care trebuie cu 
stricteţe observate. Transmiterea de mesaje poate „câştiga” timp şi comoditate în 
comunicare, dar necesită şi o tehnică corespunzătoare pentru gestionarea depozitării, 
transferului şi ştergerea lor. Mai mult, sunt un sistem care nu poate fi folosit drept 
probă. Nu uitaţi să spuneţi clar numele, telefonul de pe care sunaţi, numele companiei 
(dacă e cazul), motivul mesajului, data şi ora apelului. 
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 Faxul: intrat deja în cotidian, se supune regulilor normale ale corespondenţei, 
cu observaţia că nefiind probă în justiţie implică reguli stricte privind confirmarea 
letrică. Consumul de hârtie a fost practic înlocuit de computere. 
 Câteva reguli privind comunicarea prin telefonie trebuie menţionate: 
- Vorbiţi clar, cu voce normală 
- Fiţi pregătit, aveţi clar în minte ceea ce vreţi să comunicaţi înainte de a apela 
- Pregătiţi-vă note pentru viitoarea convorbire 
- Aveţi la îndemână pix şi hârtie 
- Păstraţi note privind convorbirea sau chiar înregistraţi 
Oricum ceea ce aţi convenit telefonic trebuie confirmat letric! 
- Pregătiţi viitorul contact 
- Fiţi calm şi răbdător 
- Fiţi manierat 
- Folosiţi un ton corespunzător 
- Încercaţi să fiţi cât mai eficient, evitând întârzierile 
- Cereţi scuze pentru întârzieri 
- Simpatizaţi cu apelantul 
Oricât ar părea de ciudat, studiile au arătat că e bine să: 

• Stai drept  
- aplecat peste birou, sprijinit pe un cot nesigur, vocea va….cădea. 

• Decontractează-te  
- a răspunde la telefon  este ca si cum ai deschide o uşa; vei fi văzut imediat. 

• Zâmbeşte! ”un zâmbet cumpără totul şi nu costă nimic" spune un proverb chinez  
- zâmbetul se aude la telefon; fa-ti un obicei din a spune interlocutorului ca ești 

bucuros sa-l auzi 
 
 Securitatea comunicaţiilor telefonice nu este legată numai de fiabilitatea 
sistemelor folosite (un sistem pentru care se procură greu piese de schimb sau 
serviciul nu este disponibil la preţ competitiv şi la calitate acceptabilă devine un 
dezastru pentru costurile de operare) dar şi de fiabilitatea comunicării în sine. 
Spionajul economic a devenit atât de sofisticat încât sistemele clasice au devenit 
ineficiente. Reţelele „închise”, securizate „înghit” tot mai mulţi bani dar sunt în 
expansiune rapidă. 
 

Intranetul:  
Organizaţiile care folosesc tehnologia Intranet nu se gândesc numai la 

mărimea profiturilor, ci acordă o mare importanţă şi valorilor intangibile cum sunt 
tehnicile de învăţare, productivitatea angajaţilor şi colaborarea.  

Internetul, cea mai mare reţea de informaţii din lume, furnizează o mare 
cantitate de servicii către consumatorii casnici şi corporativi, incluzând text, imagini 
video, audio şi muzică, fax, email, apeluri telefonice etc.  

Intranetul este o implementare internă şi sigură a standardelor pe care se 
bazează Internetul. Toate tehnologiile Internet, inclusiv Internet Protocol (IP), World 
Wide Web-ul şi browserele (sistemele de navigare) sunt protejate printr-un firewall 
corporativ. Un firewall este o colecţie de computere, software, routere şi servicii care 
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împreună permit conexiunea de reţea, menţinându-i securitatea şi integritatea faţă de 
alte reţele 

Un Intranet este o reţea construită în cadrul unei corporaţii, folosind standardele 
şi software-ul necesar Internetului şi World Wide Web-ului. Acest Intranet poate fi 
apoi conectat la Internet şi la reţelele numite Extraneturi care oferă legături 
electronice între partenerii unei afaceri. Intraneturile sunt create pentru a fi reţele 
interne, deschise şi sigure, cu software de navigare pe web care oferă acces uşor de tip 
point-and-click utilizatorilor finali ai paginilor de website interne.  

Intraneturile permit angajaţilor unei companii să lucreze într-o manieră care 
corespunde cel mai bine personalităţii şi stilului lor de muncă şi, de asemenea, oferă 
utilizatorilor libertatea de a obţine informaţia dintr-o arhivă de date corporativă. 
Intranetul are următoarele beneficii pentru accesul la informaţii in cadrul unei 
corporaţii:  

- este uşor de învăţat şi de utilizat;  
- este consistent;  
- este complex din punct de vedere al facilităţilor pe care le 

oferă;  
- este o platformă care face legătura între toate 

departamentele;  
- este sigur;  
- este standardizat;  
- are un viitor strălucit;  
- nu este scump;  
- este măsurabil.  

Intraneturile pot să îmbunătăţească semnificativ comunicarea în cadrul unei 
organizaţii, mai ales în cadrul celor descentralizate, distribuite geografic. Presiunea 
competitivă obligă organizaţiile să scadă cheltuielile şi să reducă investiţiile în middle 
management (managementul intermediar). Această tendinţă transformă comunicarea 
eficientă într-o componentă crucială în lupta pentru câştigarea competiţiei în 
domeniul afacerilor 

Prima pagină (pagina home) a unei corporaţii este centrul accesului ei la 
Intranet. Prima pagina este alcătuită din secţiuni cum ar fi mesajul zilei, buletinul 
informativ al companiei, actualitatea financiară, furnizori, alte locaţii ale companiei şi 
website-urile Internet. Fiecare angajat are posibilitatea să acceseze această pagină 
pentru a citi şi a descărca informaţii despre companie, documente importante şi ştiri. 
De exemplu, departamentul de marketing poate publica pe această pagină informaţiile 
despre un anumit produs, analiza competiţiei şi informaţiile curente legate de un 
proiect în desfăşurare 

Selecţia celor mai adecvate şi eficiente instrumente de Intranet trebuie 
evaluată în concordanţă cu nevoile actuale ale corporaţiei şi cu scopurile pe termen 
lung şi scurt ale acesteia. 

Cinci factori trebuie evaluaţi în timpul procesului de selecţie al instrumentelor: 
performanţa, time-to-market, extensibilitatea, portabilitatea şi scalabilitatea 
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Intranetul este soluţia fiabilă, cel puţin pentru viitorul apropiat pentru 
securitatea comunicaţiilor. Pentru a avea imaginea unei reţele Intranet trebuie 
aplicate consideraţiile de mai sus pe schema structurii transnaţionale. 

 
Extranetul:  
 
Computerul: azi computerul nu este numai un instrument de calcul, de 

gestionare al datelor. A devenit integratorul activităţii umane prin încorporarea 
comunicaţiilor în facilităţile sale. Nu avem intenţia să dezvoltăm subiectul, şi prezenta 
carte fiind scrisă pe un laptop în timp ce primeam emailuri, fax-uri, vorbeam la telefon 
prin computer, am fost în videoconferinţa, am asistat la prelegeri în altă parte a lumii. 
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În loc de încheiere:  
 
Prietene: apele liniştite sunt adânci. Ai grijă. Păzeşte-te. Cartea spune: la 

început a fost "Cuvântul". Şi cuvântul... cuvântul poate fi ca o apă liniştită. Cât de 
simplu sună: "comunicarea, condiţia existenţei vieţii" ! Un adevăr a Lapalisse. 

Mai interesant, şi mai profund este celălalt sens: visul omenirii, al tuturor 
credinţelor! Oamenii ca fraţii! Poate că cel care a prins cel mai bine neputinţa 
europenilor (din Europa recunoscută de ei drept continent "curăţat" de partea 
neariană, prin sărăcie), indiferent de a câta generaţie sunt sau unde sunt aşezaţi (în 
Europa sau America) a fost Constantin Noica care le spunea în De dignitatae Europae: 
"În general voi vest europenii a-ţi favorizat o societate în care surâsul fad, politeţea şi 
salutul amabil prin agitaţia mâinilor dau singura măsură a societăţii civilizate... Dar voi 
europenii, nu spuneţi că de vreo 1500 de ani s-a ivit o cultură europeană care a 
împânzit, a exploatat, e drept, dar a şi educat cu valorile ei restul umanităţii. Că aşadar 
aproape tot ce se întâmplă azi pe glob, şi se va întâmpla mâine în cosmos, poartă 
pecetea Europei. Noi europenii suntem conchistadori, piraţi şi corsari în continuare, 
dar acum suntem corsari ai spiritului, şi asta schimbă totul!.. Dar voi a-ţi lăsat oamenii 
să trăiască unul lângă altul ca şi cum ar fi unul fără altul. Şi ajutaţi fiind de o tehnică 
prin care am reuşit nu atât să ajungem undeva, cât să plecăm mai repede de oriunde, 
a-ţi preluat şi a-ţi favorizat societatea lui bye-bye." Iată şi explicaţia dorinţei nestăvilite 
de a comunica din partea tuturor.  

Fie iertată comparaţia, alergăm precum şobolanii când se apropie scufundarea 
corabiei! Dar noi oamenii, avem puterea să nu fugim ci să ne mântuim, salvând "nava 
pământ" mediul în care suntem dar şi lumea spiritului în care trăim. Ca să fim vii, să 
comunicăm cel mai puternic mijloc spre salvare.  

DAR!  
Capitalismul, bazat pe acel principiu al concurenţei, aduce implicaţii 

economice şi în media contemporană, devenită ea însăşi o industrie de profit, care 
repune în discuţie circulaţia şi transmiterea informaţiilor, etica şi morala, deontologia. 

În condiţiile proliferării tehnologiilor, "localul" şi "globalul" tind să se 
intersecteze şi astfel asistăm la o nouă ciocnire a civilizaţiilor. Noua încleştare nu îşi are 
sursa în ciocnirea unor culturi de acelaşi rang, ca în cazul marilor puteri europene din 
secolul al 19-lea.  
 Pentru omul de afaceri contemporan, mai ales cel care are de parcurs şi 
drumul invers, de la socialism la capitalism, a comunica nu este numai o tehnică, o 
abilitate, ci o nouă reconciliere cu universul. Cu universul creat de om, în plus, de data 
aceasta. 
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- Pricop M. -  Sisteme moderne in managemntul aprovizionarii, DEP 46234 
- Puia A. – Tehnici de negociere, contractare si demolare in afacerile economice 

internationale, DEP 46251 
- Puiu A.- Teoria si tehnici de comunicare, DEP 45775 
- Rosca L. - Comunicare profesionala aplicata,DEP 45775, 45998 
- Rotariu Ilie - Comunicarea în campaniile electorale - 2000 Caiet de seminar Ed. 

Universitatii " Lucian Blaga" BULB 
- Rotariu Ilie – Globalizare şi turism - cazul României, Editura Continent, Sibiu 

2004 
- Rus F. C.  – Relatii publice si publicitate: metode de instrumente, DEP 49842 
- Serb S. - Relatii publice si comunicare, DEP 44475 
- Serbanescu A.  – Intrebarea: teorie si practica, DEP 48571 
- Serbanica Daniel – Relatii Publice, Ed. ASE, Bucuresti 2003. 
- Slama-Cazacu T. - Psiholingvistica-o stiinta a comnicarii, DEP 47662 
- Stanciu V. – Sisteme informatice de gestiune, DEP 46242 
- Stanciulescu G.  – Sisteme comparate de administrare publica europeana, CB 
- Stanton Hicki – Comunicarea,  Ed Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti 1995 
- Stati S.  – Douazeci de scrieri despre limbaj, DEP 10197 
- Stoica I. – Criza in structurile infodocumentare, DE 47463 
- Stuart Harris - Human Communication and information system - NCC Blacwell 

1996 BB 658.45 MAR 
- Sussams JE. – Cum sa scrii rapoarte eficiente, DEP 50977 
- Tanase Ionut – Comunicare politică şi integrare europeanpă, Ed. Risoprint 

2003 BFSE 
- Tanase P. Uzante diplomatice si de protocol, Universitatea C. Brâncoveanu 

1993 
- Taranu V. – Sisteme informatice si analiza economica, DEP 29715 
- Tran, V; Stanciugelu, I – Teoria comunicarii, Ed. Comunicare.ro 2003 BULBS 

189920 
- Turbit G. – Sisteme de transport,DEP 17331 
- Van Cuilenburg I.I., Scholten O. – Stiinta comunicarii, DEP 41840 
- Dictionar gastronomic explicativ (română, franceză, italiană, engleză, 

germană) BFSE 
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- Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor aquiului 
comunitar – IER 2005 BFSE 

- English for Tourism Professional and Staff – IRECOM BFSE 
- Standardized Dictionary of Tourism – H. Mulbauer (English, German, French) 

BFSE 
 
BB = biblioteca Britanica ; DEP = biblioteca ULBS Centrala ;  BFSE = biblioteca facultatii 
 

- Material documentar de la catedra Facultatii de Stiinte Economice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  
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Precizari privind proiectul  
 
Studentii formeaza liber grupe de 3-4 studenti care isi aleg tema, modalitatea de 
comunicare, etc. apoi isi stabilesc sarcinile: documentare, editare, prezentare.  
Realizarea proiectului poate fi facuta in PowerPoint considerata adecvata scopului 
urmarit, cu conditia sa poate fi expus pe site. 
 
Tema proiectului poate fi “Emigratia si/sau imigratia” – aspecte in comunicarea 
interpersonala, de grup (professional, social, etnic, confesional, etc.), sociala, 
interculturala, internationala - prin prisma comunitatii locale unde locuiti, sau orice 
alta tema a comunitatii locale. Atenţie: nu problematica imigrării sau imigranţilor în 
general ci numai modul de comunicare, probleme speficie comunicării în acest caz 
particular. Tematica este foarte larga: enumer ca exemplu: 

- Pentru emigraţie: implicaţii pentru cei plecaţi: integrarea lor (economica, 
profesionala, sociala, etc), efecte ale delocalizarii, comunicarea intre ei, intre 
ei si localnici, reîntregirea familiei, păstrarea conştiinţei naţionale la ei si la 
descendenţi, sentimentul de apartenenta si solidaritate (v. Cazul evreilor, 
chinezilor, sau per contrariu al omogenizării americanilor imigranţi), etc. etc. 
Implicaţii pentru cei ramaşi: probleme ale familiilor ramase in tara (copii, rude 
etc.), efectul de “export” de lohn (similar “exportului intern” din turism), 
probleme ale bătrânilor repatriaţi care NU au cotizat pentru pensii si asistenta 
medicala (din punct de vedere al tinerilor ramaşi in tara si din punctual lor de 
vedere), probleme privind asistenta sociala etc. etc. 

- Pentru imigraţie: care sunt libertăţile legislaţiei EU pentru tarile membre 
privind “importul” de forţa de munca din afara UE, cum stabilesc oamenii de 
afaceri zona de “import”, efectele pe termen mediu si lung ale tensiunilor care 
se pot acumula, cine si cum studiază comunităţile de plecare (ca sa se evite 
eventualele efecte colaterale pe care le poate aduce un “import implicit” de 
genul celui al romilor in UE), cum se diseminează informaţia privind culturile 
din zonele de provenienţa in rândul comunităţii locale, cum se pregătește 
comunitatea locala privind decizia zonei de “import”, a numărului, organizarea 
grupurilor sosite, integrarea lor, politici si reguli privind naturalizarea (in acord 
cu regulile UE), integrarea in sistemele de asigurări sociale si de sănătate (v. 
experienţa diferitelor tari din UE, a SUA cu Mexic sau Costa Rica cu Canada), 
coabitarea religioasa, accesul la educaţie pentru imigranţi si descendenţi etc. 
etc 

Sunt numai exemple. Tematica este atat de larga pentru a permite practic orice 
subiect. Dar, ATENTIE, nu tematica se evaluaza ci modul de comunicare, ci masura 
in care reusiti sa obtineti efectul pe care l-ati avut in vedere, ca oameni de afaceri, 
lucrand in orice domeniu de activitate al societatii locale. 
ATENTIE: cetatenii romani aflati in strainatate sunt cetateni europeni, nu 
imigranti!!!! Inca avem probleme privind statutul de jure al esteuropenilor din UE. 
Nu acelasi lucru e cu vesticii din UE. 
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Dimensionare: timp de prezentare alocat: max. 10 min. (NU pagini, cuvinte, slide-
uri etc.) 
Se evaluează in ordine: 
- Modul de constituire si functionare al grupului (se mentioneaza membrii 

participanti pentru a fi listati pe site)  
- Calitatea comunicării (feedback-ul posibil) 
- Modul prezentării 
- Actualitatea temei abordate 
 
Lucrările vor fi postate pe http://webspace.ulbsibiu.ro/ilie.rotariu/ spre analiza 
colegilor din Sibiu, Medias, Targul Mures, Miercurea Ciuc, Targul Secuiesc 

 
 
 
Contact: ilie.rotariu@ulbsibiu.ro 
Info:  http://webspace.ulbsibiu.ro/ilie.rotariu/   

www.ilierotariu.ro  
 
DECAN,      TITULAR DISCIPLINA, 
    
 
 
 

http://webspace.ulbsibiu.ro/ilie.rotariu/
mailto:ilie.rotariu@ulbsibiu.ro
http://webspace.ulbsibiu.ro/ilie.rotariu/
http://www.ilierotariu.ro/
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Anexa 1. 
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Anexa 2 
 

 
Proiect adaptat de studenţi pentru ilustrarea complexităţii muncii (şi comunicării) 
organizării de evenimente (ce, cât şi cum „se vede”) 
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