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OBIECTIVE DE ÎNVĂŢARE 

 

Studiind acest modul, veţi fi în măsură:

1. să prezentaţi elementele definitorii ale comunicării; 

2. să identificaţi aspectele esenţiale pentru psihologia muncii şi organizaţională ale comunicării 

pornind de la diferitele abordări; 

3. să evidenţiaţi elementele definitorii ale comunicării organizaţionale; 

4. să argumentaţi de ce este informaţia o resursă a organizaţiei; 

5. să recunoaşteţi rolul sistemului informaţional în viaţa organizaţiei; 

6. să descrieţi diferitele instrumente ale comunicării, accentuând avantajele şi dezavantajele 

acestora. 



Distorsiunea serială1

Observarea pe cer a cometei Halley fiind un eveniment ştiinţific important prin raritatea 
producerii lui, Colonelul unităţii militare a considerat că faptul trebuie marcat prin vizionarea 
fenomenului de către toţi soldaţii unităţii.  

 
Ca urmare, Colonelul transmite următorul ordin Maiorului: 
„Mâine seară la orele 20 cometa Halley va fi vizibilă pe cer în zona de deasupra 

batalionului. Acest eveniment se produce o dată la 75 de ani. Scoate oamenii afară în teren, în 
echipament de instrucţie, iar eu le voi explica acest fenomen rar. Dacă plouă, nu vom putea 
vedea nimic, în care caz, să aduni oamenii în sala clubului, unde le voi arăta un film despre 
acest eveniment!” 

 
Maiorul transmite mai departe Comandantului companiei: 
„Din ordinul D-lui Colonel, mâine la ora 20 cometa Halley va apărea în zona de deasupra 

batalionului. Dacă plouă, scoate oamenii în echipament de instrucţie şi executaţi marş până la 
sala clubului unde acest fenomen va avea loc numai o dată la 75 ani.” 

 
Comandantul companiei transmite mai departe Locotenentului: 
„Din ordinul D-lui Colonel, mâine seară la orele 20 să fiţi în echipament de instrucţie! 

Fenomenala cometă Halley va apărea în sala clubului. Acest lucru se petrece numai o dată la 
75 de ani. Dacă plouă în zona batalionului, Dl. Colonel va da un alt ordin.” 

 
Locotenentul transmite Sergentului: 
„Mâine la ora 20 Dl. Colonel va apărea în sala clubului cu cometa Halley, fenomen rar 

care se întâmplă o dată la 75 de ani. Dacă plouă, Dl. Colonel va da ordin cometei să apară în 
zona batalionului. Să fiţi gata în echipament de instrucţie!” 

 
În sfârşit, Sergentul transmite soldaţilor: 
„Mâine când plouă la ora 20, fenomenalul General Halley, în vârstă de 75 de ani, 

acompaniat de Dl. Colonel, îţi va conduce cometa prin sala clubului din zona batalionului, în 
echipament de instrucţie.” 

 

1 Distorsiunea serială se referă la modificările care pot să apară într-un mesaj ce ajunge la destinatar prin intermediul 
mai multor transmiţători, datorită însumării distorsionărilor de diferite feluri introduse de fiecare dintre aceştia. 
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1. Conceptul de comunicare 
 

1. 1. Definiţia comunicării 

 

Comunicarea provine din latinescul „communis” (ceea ce înseamnă comun), 

„communicatio” (adică a transmite altcuiva / altora). Când comunicăm dorim să avem ceva în 

comun cu celălalt, vrem să-i împărtăşim o informaţie, o idee, un sentiment, o părere.  

Comunicarea este definită ca schimb de informaţii, fiind o necesitate de bază a vieţii. 

Comunicarea face parte din tot ceea ce facem în viaţă şi este esenţială pentru a putea trăi

şi munci. Totodată, este forma concretă prin care se înfăptuieşte coordonarea unui grup uman 

într-o organizaţie. 

Comunicarea se defineşte ca fiind un transfer de informaţii de la un emitent (expeditor) la 

un receptor (primitor) în condiţiile înţelegerii corecte de către receptor a conţinutului mesajului. 

 

1. 2. Modele de comunicare 

Unul din cele mai cunoscute modele de comunicare este cel preluat din teoriile 

informaţionale. 

Astfel, un proces de comunicare are următoarele elemente: sursa / emitentul / expeditorul 

care codifică mesajul şi îl transmite printr-un anume canal (sau mai multe) destinatarului / 

receptorului / primitorului, care la rândul lui decodifică mesajul primit şi răspunde într-un anume 

fel. 

Transmiterea mesajului poate fi distorsionată de diverşi factori, denumiţi generic zgomot. 

Codificarea este operaţia prin care sursa transformă ideile într-un limbaj (set de simboluri). 

Aceste simboluri conţin, de fapt, mesajul sau informaţia. Prin decodificare se realizează

interpretarea mesajului de către destinatar. 

Feedback-ul încheie un episod de comunicare. Datorită lui sursa poate evalua cât de 

eficientă a fost comunicarea. 

Procesul de comunicare este influenţat atât de caracteristicile sursei, cât şi ale mesajului, 

ale canalului şi ale destinatarului. De exemplu, telefonul, ca şi canal de comunicare, are anumite 



limite fizice (cum ar fi excluderea semnalelor vizuale), impune alegerea unor strategii de 

comunicare care ţin cont de acestea. 

În mod asemănător, strategia de comunicare este influenţată de caracteristicile sursei sau 

ale destinatarului, spre exemplu statutul, puterea, inteligenţa lor. 

Mesajul este şi el foarte diferit în funcţie de context: folosim un anume limbaj când ne 

interesăm de sănătatea cuiva şi altul când ne negociem salariul.  

Totuşi, acest model are şi anumite limite, prezentând comunicarea ca fiind un proces 

simplu prin care se transmit anumite informaţii fără a se ţine cont de lumea externă, de

evenimentele trecute sau preconizate. 

Teoriile alternative accentuează faptul că procesul de comunicare este un proces dinamic, 

bidirecţional, bazat pe reciprocitate, pe cunoştinţele sociale comune ale emitentului şi

receptorului, pe „istoria comună” a partenerilor.  

 

Principiile de bază ale comunicării formulate de reprezentanţii şcolii de la Palo Alto 

(Watzlavick,P., Beavin,J.H, Jackson,D.D, 1967) arată că în situaţii interpersonale comunicăm

încontinuu, orice comportament are valoare informaţională (astfel, transmitem ceva chiar şi

atunci când nu vorbim, când ne depărtăm de ceilalţi, când ne întoarcem etc.). 

În concepţia lor orice mesaj este în acelaşi timp un conţinut şi o relaţie, aspectul de 

conţinut referindu-se la informaţia transmisă, iar aspectul de relaţie la modul în care trebuie să

înţelegem acel mesaj. 

Continuând analiza aspectului relaţional, Schulz von Thun (2000) ajunge la concluzia că

orice mesaj are patru laturi: 

- conţinutul obiectiv (informaţia comunicată), 

- apelul (ce aşteptăm de la celălalt în urma comunicării acestei informaţii), 

- latura relaţională (exprimă părerea despre celălalt sau despre relaţia existentă între cei 

doi) şi

- autoexprimarea (se referă la starea de moment a persoanei care comunică). 

 

Aceste patru laturi sunt de acelaşi rang, iar în funcţie de situaţia concretă unele devin mai 

accentuate decât celelalte. Dacă luăm ca exemplu propoziţia „Te aştept de jumătate de oră!”, una 

din următoarele patru enunţuri poate prima în funcţie de context şi accent:  



„Timpul de aşteptare a fost de 30 minute.” (conţinut obiectiv),  

„Cel puţin dă-mi o explicaţie acceptabilă.” (apel),  

„Această întâlnire este prea importantă pentru mine, de aceea am aşteptat chiar şi atâta 

timp.”(aspect relaţional),  

„Sunt furios / furioasă.” (autoexprimare). 

 

1.3 Comunicarea verbală şi comunicarea nonverbală

Noţiunea de comunicare se leagă mai ales de limbaj, comunicarea verbală fiind o formă

a comunicării foarte importantă, care presupune în mod necesar intenţionalitatea şi vehicularea 

mesajelor. Fenomenele paralingvistice, adică tonalitatea, viteza, timbrul, intensitatea vocii şi

accentul exprimă numeroase informaţii afective şi relaţionale. Alături de acestea, existentă o serie 

de alte canale de comunicare care fundamentează, însoţesc şi califică comunicarea verbală. Astfel 

de căi sunt: mimica, gesturile, contactul vizual, ţinuta, distanţa dintre persoane etc. Diferitele 

manifestări nonverbale funcţionează împreună şi de obicei paralel cu cele verbale. Un anumit 

canal de comunicare nu poate  fi interpretat izolat de celelalte căi şi de situaţia data. Dacă, din 

motive obiective, nu pot fi folosite doar unele din canale, acestea primesc o importanţă mai mare. 

În timp ce comunicarea verbală este întotdeauna voluntară, cea nonverbală poate fi atât 

voluntară cât şi involuntară. În cazul comunicării nonverbale voluntare sunt folosite semnale 

convenţionale, cum ar fi unele gesturi de bază, universale (de ex. ridicarea umerilor, folosit când 

o persoană nu ştie sau nu întelege despre ce se vorbeşte) şi semnele emblematice, în cazul 

comunicării nonverbale involuntare informaţia este transmisă de mişcări spontane, inconştiente. 

Datorită acestora, oamenii sunt într- o relaţie reciprocă permanentă, indiferent de voinţa lor.  

Chiar dacă în centrul atenţiei se află de obicei comunicarea verbală, mesajele nonverbale 

sunt la fel de importante, uneori chiar mai importante decât cele verbale. Eficienţa lor poate fi 

surprinsă în special în comunicarea atitudinilor şi sentimentelor. 

 

2. Elemente ale comunicării organizaţionale 
 

2. 1. Funcţiile comunicării  

În esenţă comunicarea înseamnă mult mai mult decât un schimb de informaţii, date şi

interpretarea lor. Comunicarea face posibilă informarea (se furnizează baza deciziilor), 



motivarea (se stimulează cooperarea şi implicarea în atingerea obiectivelor), controlul (se 

clarifică îndatoririle, se stabilesc autoritatea şi responsabilităţile). Funcţia ei emoţională

(exprimarea trăirilor, sentimentelor, etc.) este de asemenea importantă pentru organizaţie; astfel 

se pot dezamorsa unele tensiuni, se pot consolida unele poziţii în cadrul organizaţiei 

(Robbins,1991). 

 

Există două funcţii majore ale comunicării privind viaţa organizaţiei:  

• Funcţia de a unifica activităţile organizaţiei - comunicarea este modalitatea prin care 

oamenii sunt uniţi într-o organizaţie pentru a atinge un ţel comun. Scopul comunicării 

într-o organizaţie este să ducă la schimbări, să influenţeze acţiunile ce asigură

prosperitatea organizaţiei. 

• Funcţia de integrare managerială - comunicarea este vitală pentru funcţionarea internă a

organizaţiei pentru că aceasta integrează funcţiile manageriale. Comunicarea leagă, de

asemenea, organizaţia cu mediul său exterior. 

 

2. 2. Direcţia comunicării 

Comunicarea poate fi verticală (ascendentă – descendentă), orizontală sau pe diagonală.

În organizaţiile cu reţele centralizate primează comunicarea verticală, în cadrul căreia lanţurile 

ierarhice sunt stabilite. În organizaţiile cu reţele descentralizate predomină comunicarea 

orizontală, directă.

Comunicarea descendentă are loc de la nivelurile ierarhice superioare la cele inferioare 

ale managementului. Astfel se comunică deciziile, instrucţiunile, repartizările sarcinilor de 

muncă. De asemenea este direcţia în care se realizează feed-backul cu privire la calitatea şi

cantitatea performanţelor realizate. Cu cât numărul de nivele este mai mare, cu atât creşte 

posibilitatea distorsiunii mesajului. 

 

Comunicarea ascendentă are loc prin transmiterea informaţiilor de la eşaloanele 

ierarhice inferioare la cele superioare de management şi constă în informaţii cu privire la 

performanţe, solicitarea de intervenţii, sprijin, respectiv reacţii individuale la comunicări realizate 

anterior. Acest tip de comunicare poate fi eficient dacă climatul organizaţiei permite 



subordonaţilor exprimarea mesajelor fără teama de penalizare, dacă barierele sociale şi de statut 

se diminuează, favorizându-se exprimarea spontană a angajaţilor. Dacă lanţul de comunicare este 

lung, poate interveni distorsiunea mesajului şi la acest tip de comunicare. 

 

Comunicarea orizontală are loc la acelaşi nivel ierarhic, are caracter funcţional şi de

cooperare. Cantitatea şi eficienţa ei depinde de structura organizaţională. Chirică (1996) arată că

„trecerea graniţelor departamentale” este acceptată, tolerată diferit în diversele organizaţii. 

 

În cadrul comunicării pe diagonală între emitent şi receptor(i) există (una sau mai multe) 

nivele ierarhice, dar nu există o relaţie directă de subordonare sau supraordonare. 

 

Rogers şi Rogers (1976, apud Chirică, 1996) au identificat patru roluri speciale de 

comunicare în organizaţii: portarul, legătura, liderul de opinie şi cosmopolitul. 

Portarul – ocupă de obicei o funcţie care se află în calea fluxului informaţional (ex. 

secretar), influenţând (pozitiv sau negativ) eficienţa comunicării prin filtrarea mesajelor din 

ambele sensuri (ascendent sau descendent).  

Legătura – este persoana care realizează conectarea a două sau mai multe grupuri de 

muncă, departamente, secţii. Nu aparţine niciuneia din grupări şi asigură schimbul informaţional 

dintre ele. 

Liderul de opinie – influenţează atitudinile şi comportamentele celorlalţi în direcţia dorită.

Aceasta influenţă se datorază unei surse de informaţii refuzate altora, protecţiei oferite de o 

persoană cu statut înalt sau influenţei proprii asupra deciziilor din organizaţie. 

Cosmopolitul – este o persoană cu abilităţi comunicaţionale ridicate şi legături multiple cu 

mediul extern al organizaţiei. Controlează ideile noi care „intră” în organizaţie.  

 

2. 3. Comunicarea formală şi informală

Comunicarea formală este impusă de structura organizaţiei (deci, direcţia poate fi 

verticală sau orizontală), utilizează canalele de comunicare bine conturate şi precizate. 

Comunicarea informală este paralelă cu comunicarea formală. Ea se bazează pe criterii 

afective, interese comune legate (sau nu) de organizaţie. Structura reţelelor de comunicare 



informală este aleatorie, poate fi orizontală sau verticală. Se consideră că pe canalele informale 

de comunicare parvin managerilor peste 50% din informaţii care, deşi pot fi frecvent 

distorsionate şi cu o puternică doză de subiectivism, uneori pot fi credibile şi viteza lor de 

circulaţie este mult mai rapidă (Rotaru, Prodan, 1998). 

 

2. 4. Reţelele de comunicare 

 

Reţelele de comunicare sunt structuri prin care sunt stabilite modalităţile de circulaţie a 

informaţiei şi rolurile pe care le joacă fiecare participant. Deosebim reţele restrictive – 

centralizate (ex. roata, lanţul, reţeaua în formă de Y) care sunt adecvate în situaţiile în care 

sarcinile trebuie rezolvate rapid şi cu precizie şi reţele flexibile – descentralizate (ex. cristalul) 

care funcţionează eficient în situaţiile în care sarcinile ce urmează a fi rezolvate sunt complexe. 

În practică există şi structuri intermediare.  

Cercetările lui Leavitt (1951) arată că în cadrul grupurilor mici, reţelele de comunicare 

influenţează viteza şi exactitatea rezolvării sarcinilor, recunoaşterea spontană a unui lider şi

gradul de satisfacţie al participanţilor. În reţelele centralizate organizarea se produce rapid, cota 

de erori este redusă, dar satisfacţia participanţilor este scăzută. Persoanele aflate în centru sunt 

percepute ca fiind lideri. În reţelele unde centralitatea este egal repartizată nu se conturează un

lider, satisfacţia participanţilor este mai mare, însă organizarea este mai lentă şi cota de erori mai 

ridicată. Astfel:  

 

Roata - (fiecare comunică cu acceaşi persoană) - acest tip de 

reţea caracterizează un sistem supracentralizat, calitatea de lider 

este atribuită persoanei aflate în centru / la nivelul unu, cota de 

erori în realizarea sarcinii este redusă, iar satisfacţia 

participanţilor este scăzută.



Lanţul- (persoanele de la nivelul trei pot comunica cu persoana 

de la nivelul unu numai prin intermediul persoanelor de la 

nivelul doi) – acest sistem creează linii ierarhice, precizia şi

viteza realizării sarcinilor este ridicată, persoana aflată la mijloc 

este percepută ca fiind lider, iar satisfacţia participanţilor este 

redusă.

Cercul- (fiecare poate comunica cu alte două persoane 

alăturate) - este o reţea de comunicare ce reflectă o anumită

descentralizare. Nu se conturează un lider, satisfacţia 

participanţilor este mai mare, dar scade precizia şi viteza 

rezolvării sarcinii. 

 

Cristalul- (fiecare persoană poate comunica cu oricare altă

persoană, realizând un schimb liber, deschis de mesaje) - este o 

reţea specifică sistemului participativ de management, cu un 

nivel ridicat al descentralizării, adecvată pentru realizarea unor 

sarcini complexe. Satisfacţia participanţilor este foarte mare, nu 

se conturează un lider, iar organizarea este lentă.

Tipul reţelei de comunicare are o mare influenţă asupra vieţii organizaţiei şi exprimă

totodată şi tehnicile, respectiv stilul managerial practicat. Alături de gradul de centralizare 

(determinat de reţelele de comunicare), există şi alţi factori de influenţare a comunicării 

organizaţionale: mărimea organizaţiei şi gradul de incertitudine determinat de condiţiile externe 

ale organizaţiei şi de deciziile strategice. 

 

2. 5. Bariere comunicaţionale 



Comunicarea organizaţională se realizează într-un mediu social. Ca urmare, calitatea şi

precizia ei sunt influenţate de structura organizaţională, de factori ce ţin de relaţiile umane în 

general şi cele de putere în mod special. Cunoaşterea posibilelor bariere în comunicarea 

organizaţională este un prim pas în înlăturarea lor:  

 

Bariere specifice comunicării interpersonale (Bogáthy, 1999):  

• Lipsa informaţiei reale sau “mesaje sărace” în care nu apar noutăţi pentru primitor - 

noutatea informaţiei este ceea ce atrage atenţia în primul rând. 

• Ignorarea informaţiilor ce contravin celor ce “ştim” sau credem că ştim – în general, 

oamenii evită, resping, uită sau distorsionează informaţiile disonante. 

• Evaluarea sursei – ideile preconcepute, fenomenul stereotipizării, respectiv al proiecţiei 

influenţează evaluarea sursei, iar mesajul implicit va fi altfel perceput.  

• Percepţiile diferite – modul în care oamenii organizează şi interpretează informaţia 

recepţionată influenţează felul în care o înţeleg.  

• Distorsiunile semantice – pot fi cauzate de folosirea unui limbaj specializat care nu este 

bine cunoscut de receptor, unele simboluri au sensuri neclare etc. (În unele situaţii 

partenerii nu vorbesc nici măcar aceeaşi limbă.)

• Perturbaţiile (zgomotele) – uneori pot exista zgomote propriu-zise care perturbă

comunicarea interpersonală.

Bariere specifice comunicării organizaţionale: 

• Comunicarea verticală de obicei are reguli stricte de comunicare care pot deveni bariere în 

comunicare. Nerespectarea acestora, de obicei, se penalizează. Astfel conţinuturile sunt 

filtrate.  

• Cu cât organizaţia este mai mare, cu atât este mai cronofagă comunicarea. De aceea, 

deseori se apelează la soluţii simpliste, considerate raţionale, dar care pot distorsiona 

mesajele. 

• Informaţia înseamnă putere, deci unele mesaje pot fi reţinute, distorsionate în mod voit, 

acest fenomen fiind specific luptei de putere din cadrul organizaţiilor. 

• Acceptarea informaţiei ca fiind adevărată este o condiţie a comunicării organizaţionale 

eficiente, deci neacceptarea lui poate fi considerat o barieră. Acceptarea este influenţată



de un set de factori care sporesc credibilitatea persoanei care comunică (experienţa

profesională, onestitatea, charisma) şi de caracterul defensiv al mesajului (Bogáthy, 

1999). 

 

Marguis şi Huston (1999) enumeră următoarele bariere ale comunicării organizaţionale: 

• Distanţa fizică / spaţială a locurilor de muncă din cadrul organizaţiei – duce la scăderea 

numărului de contacte directe, personale. 

• Datorită culturii diferite a grupurilor mici din organizaţii, mesajele transmise de către 

conducere pot fi interpretate în mod diferit. 

• Oamenii din organizaţie intră în diferite sisteme de relaţii din cadrul organizaţiei (ex. 

structuri de muncă, structuri de putere, structuri de statut, structuri de prestigiu, relaţii de 

prietenie). Aceste sisteme influenţează modul în care se comunică în cadrul organizaţiei – 

ceea ce la un moment dat poate deveni o barieră în comunicarea necesară.

• Organizaţiile sunt într-o permanentă mişcare / schimbare. Se schimbă oamenii, poziţiile, 

structura grupurilor, localizarea geografică etc. – astfel mesajele nu ajung întotdeauna la 

destinatarul adevărat.   

 

Având în vedere procesul de management, putem evidenţia bariere generate de 

manageri respectiv bariere generate de subordonaţi: 

 

Bariere generate de manageri: 

Aceste bariere pot fi generate de dificultăţi datorate capacităţii de transmitere respectiv 

receptare a informaţiilor.  

Barierele datorate dificultăţilor de transmitere a informaţiilor pot avea la bază:

• insuficienta documentare; 

• tendinţa de a supradimensiona explicaţiile introductive când receptorul aste familiarizat cu 

subiectul discuţiei; 

• tendinţa de a transforma dialogul în monolog, din lipsa de timp, de încredere sau interes faţă 

de părerea celuilalt; 

• utilizarea unui ton ridicat şi iritat care poate duce la intimidarea partenerului şi lipsa de 

răspuns al acestuia; 



• utilizarea unui limbaj neadecvat; 

• abilitatea redusă în dirijarea dialogului către realizarea obiectivului propus. 

Bariere datorate capacităţii reduse de ascultare pot fi cauzate de: 

• lipsa de respect faţă de interlocutor (manifestată prin neatenţie, prin semne de nerăbdare, prin 

rezolvarea în paralel a mai multor probleme); 

• capacitatea scăzută de concentrare asupra fondului problemei (atenţia este deturnată asupta 

formei de comunicare); 

• persistenţa în prejudecata că cei din subordine nu pot avea idei sau sugestii bune pentru 

rezolvarea unor probleme; 

• tendinţa de a interveni în timpul expunerii şi de a expune varianta contrară (descurajează

interlocutorul); 

• rezistenţa la introducerea unor idei noi; 

• aprecierea noilor propuneri ca dovezi ale unor defecţiuni tolerate de conducere. 

 

Bariere generate de subordonaţi: 

Aceste bariere pot avea ca sursă factori personali (temperamentali,  dorinţa de securitate 

etc.)  respectiv organizaţionali  (lipsa de implicare în viaţa organizaţiei a subordonaţilor, climatul 

de muncă etc.). Exemple: 

• rezerva subordonaţilor în a-şi exprima opiniile; 

• convingerea că problemele subordonaţilor nu-l interesează pe manager; 

• abilităţi scăzute de comunicare, lipsa obişnuinţei de a comunica cu persoane cu un statut 

superior; 

• tendinţa de a considera că orice propunere nouă implică automat existenţa unei defecţiuni 

tolerate de conducere, astfel propunerea ar putea declanşa ostilitate.  

 

3. Informaţia ca resursă

3. 1. Rolul informaţiei în organizaţie 

 

În ultimele decenii informaţiile au devenit din ce în ce mai importante pentru orice tip de 

organizaţie. Informaţiile au devenit o resursă (conceptuală) la fel de valoroasă ca şi resursele 



fizice (umane, materiale şi financiare) ale organizaţiei (Nica, 1997). Se consideră că informaţiile 

au patru roluri principale în organizaţii. Ele constituie: 

• măsura succesului organizaţional 

• semnale de alarmă

• bază pentru cercetarea analitică

• bază pentru planificare 

 

Pentru ca informaţia să poată fi utilizată rapid şi eficient, trebuie să fie exactă, completă,

continuă. Totodată trebuie să sosească la timp, să fie transmisă pe canalul cel mai scurt, să

corespundă nu numai din punct de vedere cantitativ, ci şi calitativ iar forma de prezentare trebuie 

să fie adecvată situaţiei date. 

 

3. 2. Clasificarea informaţiilor 

 

Informaţiile pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii: 

 

După modul de exprimare pot fi: 

• orale – care nu implică investiţii în mijloace de tratare a informaţiilor, sunt nuanţate, au o 

viteză mare de circulaţie, însă nu sunt controlabile şi lasă loc la interpretări; 

• scrise – care pot fi păstrate nealterate timp îndelungat, implică cheltuieli moderate, iar 

consemnarea lor necesită un timp apreciabil; 

• audio- vizuale – care implică aparatură specială, au o viteza mare de circulaţie (indiferent 

de distanţă), sunt foarte sugestive şi pot fi consemnate integral şi rapid, dar sunt 

costisitoare. 

 

După gradul de prelucrare deosebim: 

• informaţii primare – care anterior nu au suferit un proces de prelucrare informaţională, au 

caracter analitic, sunt pronunţat informative, foarte diverse şi sunt cele mai răspândite la 

nivelul executanţilor; 

• informaţii intermediare – care se află în diferite faze de prelucrare informativă, sunt cele 

mai răspândite la nivelul personalului funcţional şi al managerilor de nivel inferior; 



• informaţii finale – care au trecut prin întregul şir de prelucrări informaţionale, au caracter 

sintetic, complex, decizional şi se adresează managerilor de la nivele superioare. 

 

4. Sistemul informaţional 
 

4. 1. Definiţie 

Buna funcţionare a organizaţiei este condiţionată pe de-o parte de procurarea datelor, 

informaţiilor despre mediul ei intern şi extern, iar pe de altă parte de oferirea de date, informaţii 

pentru propriile unităţi / segmente, pentru forurile decizionale şi mediul socio-economic. Astfel 

sistemul informaţional cuprinde procurarea, fixarea, stocarea respectiv prelucrarea datelor, 

precum şi producerea de noi informaţii, stocarea, transmiterea şi utilizarea lor.  

Sistemele informaţionale de management sunt ansambluri organizate de proceduri şi

mijloace folosite pentru culegerea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea informaţiilor necesare 

luării şi aplicării deciziilor de management (Mathis, Nica, Rusu,1997). 

În ultimele două - trei decenii sistemele informaţionale au fost influenţate major de 

extinderea utilizării calculatorului, care a devenit centrul acestor sisteme. 

 

4. 2. Funcţiile sistemului informaţional 

Sistemul informaţional trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele trei funcţii: funcţia 

decizională, funcţia operaţională sau de acţiune şi cea de documentare. Elaborarea unor decizii 

corecte nu este posibilă decât în condiţiile în care conducerea organizaţiei, managerii de pe 

diferitele niveluri ierarhice dispun de informaţii bogate cu privire la problemele sau fenomenele 

în studiu.  

 

4. 3. Deficienţe majore ale sistemului informaţional  

Distorsiunea constă în modificarea parţială, neintenţionată a conţinutului, a mesajului 

unei informaţii pe parcursul culegerii, prelucrării sau / şi transmiterii ei de la emiţător la receptor. 

Filtrajul se deosebeşte de distorsiune prin faptul că modificarea parţială sau totală a

mesajului sau conţinutului informaţiilor are loc în mod intenţionat. Efectul negativ atât al 

distorsiunii, cât şi al filtrajului este dezinformarea parţială sau totală a beneficiarilor de 



informaţii. La nivelul managerilor dezinformarea se reflectă în diminuarea calităţii deciziilor, iar 

la nivelul executanţilor se resimte pe planul realizării proceselor operaţionale. 

Redundanţa constă în înregistrarea, transmiterea şi prelucrarea repetată a unor informaţii, 

ducând la risipă de timp şi energie.  

 

5. Instrumentele comunicării 
 

Fără a aprofunda problematica instrumentelor comunicării organizaţionale, în partea 

finală a acestui capitol vom prezenta unele aspecte legate de instrumentele cele mai utilizate: 

 

5. 1 Comunicarea în scris (scrisoare, fax, e-mail) 

Comunicarea în scris este importantă în orice organizaţie. Cu cât o organizaţie este mai 

mare, cu atât creşte rolul ei. De obicei se comunică în scris politica organizaţională, procedurile, 

evenimentele, schimbările. Dar tot din această categorie fac parte şi fişele de post, evaluările 

angajaţilor, scrisorile de referinţă, rapoartele etc. 

Comunicarea în scris necesită atenţie sporită şi cumpătare din partea emitentului, iar 

acesta nu are la dispoziţie arsenalul instrumentelor de metacomunicare. În scris ideile şi emoţiile 

sunt exprimate mult mai selectiv şi concis. Mesajul poate fi recitit, corectat înainte de a fi înaintat 

receptorului. De multe ori scrisorile, faxurile întăresc de fapt o înţelegere verbală prealabilă.

Keith Davis în Ghidul pentru comunicarea în scris propune:  

• Folosiţi cuvinte şi fraze simple! 

• Folosiţi cuvinte scurte şi familiare! 

• Folosiţi pronumele personal ori de câte ori este posibil la persoana a doua (tu, Dv.)! 

• Folosiţi ilustraţiile, graficele, exemplele! 

• Alcătuiţi fraze şi paragrafe scurte! 

• Folosiţi verbe active! 

• Economisiţi adjectivele! 

• Exprimaţi ideile logic şi în mod direct! 

• Eliminaţi cuvintele care nu sunt necesare! 

 



În ultimii ani răspândirea e-mailului (a poştei electronice) ca instrument de comunicare în 

cadrul organizaţiei este tot mai accentuată. Austin – Smith (1998) consideră că e-mailul este 

forma ideală de comunicare în afaceri a „epocii globalizării” – iar stilul este asemănător cu cel al 

capitalismului:  obiectiv, rece, neutru şi într-o oarecare măsură, agresiv. Între timp s-au elaborat o 

serie de ghiduri, reguli legate de cum anume să utilizăm acest mod de comunicare. Stilul folosit 

în e-mail este foarte simplist, mult mai uşor se răspunde la aceste „scrisori” decât la cele 

tradiţionale. Prezenţa opţiunilor „replay” şi „forward” îndeamnă parcă la o acţiune imediată.

Aceste mesaje pot fi stocate foarte uşor, dar pot fi şi şterse fără nici o dificultate. Totodată se 

cunoaşte dacă mesajul a ajuns sau nu la destinatar, aproape în momentul trimiterii.  

 

Pe lângă aceste avantaje, e-mailul face posibil ca rezolvarea unor sarcini de lucru să fie 

realizată în alte locuri decât spaţiul în care îşi realizează organizaţia activitatea. Există chiar 

organizaţii întregi a căror întreagă activitate este bazată pe acest mod de comunicare.   

 

Grimm (2000) propune ca e-mailul să fie folosit în situaţiile în care avem nevoie urgent 

de informaţii, când avem nevoie de un răspuns rapid, dacă vrem să trimitem documente mai lungi 

care ar fi dificil de transmis în altă formă. Să evităm însă e-mailul când dorim să comunicăm cu 

persoane mai în vârstă, când redactăm documente oficiale şi când avem de rezolvat probleme 

personale confidenţiale.   

Având în vedere că folosirea acestui mod de comunicare depinde de existenţa unei 

infrastructuri adecvate, lipsa acesteia poate fi o barieră serioasă în răspândirea ei în comunicare în 

general şi în comunicarea organizaţională în special. Însă, dacă există infrastructura necesară,

costurile ulterioare ale utilizării e-mailului sunt reduse.  

 

5. 2. Comunicarea prin telefon 

Comunicarea prin telefon este mult mai spontană decât cea în scris, chiar dacă lipseşte 

contactul vizual. Posibilitatea utilizării elementelor paralingvistice în comunicare, schimbul rapid 

şi direct de idei constituie caracteristicile datorită cărora telefonul este din ce în ce mai mult 

folosit şi în mediul economic. Dezvoltarea rapidă a telefoniei din ultimii ani fac ca telefonul să fie 

un instrument indispensabil atât în comunicarea intraorganizaţională cât şi în cea 

extraorganizaţională.



Un alt dezavantaj al comunicării prin telefon (în afară de lipsa contactului vizual) este 

faptul că telefonul poate deveni un factor perturbator la locul de muncă, frecventele întreruperi 

pot avea efecte negative asupra performanţei în activitate. La fel ca în cazul comunicării orale, 

nici în cazul comunicării prin telefon nu sunt înregistrate mesajele (deşi există unele organizaţii – 

în special bănci şi societăţi de asigurare – unde se înregistrează conversaţiile în mod automat 

(Klein, 2001)

Devenind din ce în ce mai utilizate, unele organizaţii se ocupă chiar de formarea 

abilităţilor de a comunica prin telefon. Stanton (1995) formulează următoarele reguli telefonice 

de bază:

• Fiţi scurt! 

• Fiţi politicos! 

• Fiţi ingenios! 

• Vorbiţi clar! 

• Vorbiţi mai rar! 

 

5.3. Comunicarea interpersonală

Această formă de comunicare rămâne totuşi cea mai eficientă şi cea mai cunoscută formă.

Faptul că nu doar îl auzim, ci îl şi vedem pe interlocutor, face comunicarea mai eficientă.

Dezavantajul major al acesteia este timpul şi costul ridicat pe care îl cere (în ultima vreme începe 

să devină mai utilizată videoconferinţa, ca formă de comunicare care nu necesită cheltuieli şi

timp de transport). 

Din multitudinea de sfaturi, sugestii care există pentru îmbunătăţirea comunicării verbale, 

ne vom opri la unele legate de ascultarea activă, care implică, pe lângă luarea la cunoştinţă, şi

înţelegerea celor comunicate de celălalt.    



• Încetaţi să vorbiţi! -  Nu puteţi asculta dacă vorbiţi. 

• Puneţi vorbitorul în situaţie uşoară! - Ajutaţi persoana să se simtă liberă să vorbească.

• Spuneţi-i vorbitorului că vreţi să ascultaţi! - Arătaţi interes. Nu citiţi, de  pildă în timp 

ce altul vă vorbeşte. 

• Îndepărtaţi perturbaţiile! - Nu faceţi zgomot cu diferite obiecte. 

• Fiţi constructiv! - Încercaţi să înţelegeţi punctul de vedere al vorbitorului, chiar dacă

iniţial aveţi o altă părere. 

• Fiţi răbdător! - Nu-l întrerupeţi pe vorbitor. 

• Păstraţi-vă calmul! - O persoană supărată interpretează cuvintele în sensul negativ al 

cuvintelor. 

• Fiţi circumspect cu critica şi contra-argumentările! - Acestea pun interlocutorul în 

defensă.

• Puneţi întrebări! - Acestea încurajează pe vorbitor şi arată că Dv. ascultaţi. 

• Încetaţi să vorbiţi! - Este prima şi ultima cerinţă pentru că toate  celelalte depind de ea. 

Nu puteţi efectiv asculta în timp ce vorbiţi. 

Feedback-ul este instrumentul cel mai performant prin care se poate controla legătura 

între intenţie şi efect în comunicare. Caracteristicile feedback-ului eficace sunt:  

• este descriptiv, evaluativ şi concret, 

• este direct, clar şi specific, 

Feedback-ul trebuie furnizat la momentul potrivit: cât mai aproape de producerea 

comportamentului, într-un moment când primitorul este în măsură să-l perceapă corect. Are 

utilitate maximă când este solicitat sau cel puţin parţial dorit de către destinatar. Cel care oferă

feedback-ul, trebuie să-şi asume responsabilitate în legătură cu conţinutul feedback-ului dat. 

Feedback-ul se deosebeşte de critică: feedback-ul se referă la prezent, se bazează pe fapte 

şi are ca scop soluţionarea problemei, critica se referă la trecut şi are ca scop afişarea supărării.  



Teme de reflecţie 

1. Consultaţi tabelul de mai jos şi căutaţi situaţii concrete din viaţa de zi cu zi şi din viaţa unei 

organizaţii, în care comunicarea orală, respectiv cea scrisă este mai adecvată. Motivaţi!  

 Avantaje Dezavantaje 

Comunicarea 
orală

• rapiditate şi reacţie imediată;
• se pot pune întrebări şi clarifica 

probleme; 
• poate fi observat efectul produs de 

mesaj; 
• subordonatul are sentimentul 

importanţei ce i se acordă.;

• risipă de timp şi de bani; 
• înţelegerea semnificaţiei 

mesajelor nu poate fi clar 
stabilită mai târziu. 

Comunicarea 
scrisă

• mesajele pot fi păstrate şi pot fi 
folosite ca referinţe; 

• promovează uniformitatea în politici 
şi proceduri pentru un număr mare de 
oameni; 

• în unele cazuri reduce costul 
comunicării. 

• acumularea unui mare volum 
de mesaje asociată cu ideea de 
birocraţie în sens negativ; 

• în cazul unor emitenţi
netalentaţi şi inabili, mesajele 
sunt inexpresive, 
neconvingătoare; 

• reacţia nu este, de regulă,
imediată.

2. Ce implicaţii a avut de-a lungul timpului dezvoltarea tehnicii asupra comunicării umane în 

general şi a comunicării organizaţionale în special? 

 

Întrebări de autoevaluare 

 

1. Care sunt elementele definitorii ale comunicării? 

2. Ilustraţi legătura dintre comunicarea organizaţională şi psihologia personalităţii, a 

grupurilor mici, respectiv teoria organizaţională prin exemple concrete! 

3. Care sunt funcţiile comunicării organizaţionale? 

4. Ce direcţii poate avea comunicarea organizaţională? Ce tipuri de informaţii sunt transmise 

prin comunicările de diferite direcţii? 

5. De ce este importantă cunoaşterea reţelelor de comunicare informală din cadrul 

organizaţiei? 

6. Gândiţi-vă la situaţii în care aţi lucrat într-un grup de 4-6 persoane la o sarcină comună!

Care a fost reţeaua de comunicare folosită al grupului?  



7. După părerea Dv., dare sunt cele mai dificile bariere comunicaţionale? Motivaţi alegerile 

făcute! 

8. Argumentaţi de ce este informaţia o resursă a organizaţiei! 

9. Comparaţi diferitele instrumente ale comunicării, accentuând avantajele şi dezavantajele 

acestora! 
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ABILITĂŢI DE COMUNICARE 
(după Stuart, 1998) 

Apreciaţi cu ajutorul punctelor (min. 1 punct- max. 5 puncte) abilităţile de comunicare ale 

persoanelor observate. 

Abilităţi de comunicare orală
1 2 3 4 5

a. Comunicare fluentă, exprimare corectă, exactă, simplă
b. Folosirea unui limbaj adecvat auditoriului.      
c. Modul de “tratare” a întrebărilor, observaţiilor, replicilor venite 
din partea ascultătorilor. 

 

d. Voce limpede, inteligibilă.
e. Argumentare eficientă.
f. Ritm adecvat al vorbirii.      
g. Comunicare nonverbală sincronizată cu cea verbală.

Utilizarea mijloacelor de prezentare 
 1 2 3 4 5 
Lizibilitate      
Concizie      
Folosirea culorilor      
Nivelul limbajului folosit      
Prezentare      
Impresia generală

Evaluarea prezentărilor de grup 

Cât de eficientă a fost 1 2 3 4 5 

1. comunicarea obiectivelor prezentării      
2. prezentarea participanţilor la prezentare      
3. precizarea modului în care se vor “trata” întrebările venite din 
partea auditoriului 

 

4. schema, structura prezentării      
5. cooperarea participanţilor la prezentare      
6. demonstrarea celor comunicate      
7. stilul grupei      
8. susţinerea, completarea colegilor      
9. convingerea ascultătorilor despre faptul că tema este bine 
cunoscută de fiecare participant la prezentare  

 

10. demonstrarea faptului că prezentarea a fost bine concepută,
gândită şi pregătită
11. comportarea dezinvoltă
12. imaginea de ansamblu, atingerea obiectivelor propuse      



FIŞĂ DE EVALUARE: Comunicarea în echipă (după Stuart, 1998) 
Vă rugăm, să vă exprimaţi părerea, punând X în coloana adecvată!

Acord 
total 

Acord Afirmaţie Dezacord Dezacord 
total 

1. Primim foarte multe informaţii care nu au nici o 
legătură cu munca noastră.
2. Cele mai multe informaţii ajung foarte târziu la noi, 
când nu mai putem face nimic. 

 

3. Membrii grupului nu discută împreună despre 
lucruri/probleme. 

 

4. Materialele redactate în scris, notificările la care 
avem acces nu sunt esenţiale, nu se referă la activitatea 
noastră.
5. Informaţiile valoroase sunt reţinute/oprite de către 
unele persoane. 

 

6. Comunicarea între secţii/departamente la nivelul 
întregii organizaţii/intreprinderi nu este suficientă şi
nici eficientă.
7. Şedinţele de lucru/operative reprezintă pierdere de 
timp pentru fiecare din noi deoarece nu au caracter 
informativ. 

 

8. În echipa noastră nu se ţin niciodată şedinţe de
lucru/operative sau scurte discuţii despre sarcinile 
primite. 

 

9. La noi, comunicarea, în majoritatea cazurilor, 
înseamnă „distribuirea sarcinilor”, „primirea 
planificărilor” şi atât. 

 

10. De cele mai multe ori, chiar dacă suntem adunaţi, 
întâlnirile nu are nici un sens, pentru că le 
caracterizează plictiseala, lipsa de interes şi repetările 
inutile. 

 

11. Nu primim informaţii, doar dacă suntem prezenţi în 
locul şi la momentul receptării sau dezbaterii 
informaţiei. 

 

12. Cele mai multe informaţii primite fie nu sunt 
sigure, fie nu sunt precise, fie nu sunt complete, fie nu 
sunt destul de inteligibile, sau se referă la alţii. 

 

13. Metodele pe care le folosim pentru stocarea şi
reactualizarea informaţiei sunt neadecvate, ineficiente. 

 

14. Unii membri ai echipei au unele surse proprii de 
informare, de unde primesc informaţii sigure, dar 
acestea nu sunt distribuite şi celorlalţi.  

 

15. Dacă vrem să ştim care sunt noutăţile, de obicei nu 
ne rămâne decât să ne bazăm pe cele „auzite”, pe ceea 
ce „se spune” (pe şuşoteli). 

 


	Keith Davis în Ghidul pentru comunicarea în scris propune:
	Folosiţi cuvinte şi fraze simple!
	Folosiţi cuvinte scurte şi familiare!
	Folosiţi pronumele personal ori de câte ori este posibil la persoana a doua (tu, Dv.)!
	Folosiţi ilustraţiile, graficele, exemplele!
	Alcătuiţi fraze şi paragrafe scurte!
	Folosiţi verbe active!
	Economisiţi adjectivele!
	Exprimaţi ideile logic şi în mod direct!
	Eliminaţi cuvintele care nu sunt necesare!
	Încetaţi să vorbiţi! -  Nu puteţi asculta dacă vorbiţi.
	Puneţi vorbitorul în situaţie uşoară! - Ajutaţi persoana să se simtă liberă  să vorbească.
	Spuneţi-i vorbitorului că vreţi să ascultaţi! - Arătaţi interes. Nu citiţi, de  pildă în timp ce altul vă vorbeşte.
	Îndepărtaţi perturbaţiile! - Nu faceţi zgomot cu diferite obiecte.
	Fiţi constructiv! - Încercaţi să înţelegeţi punctul de vedere al vorbitorului, chiar dacă iniţial aveţi o altă părere.
	Fiţi răbdător! - Nu-l întrerupeţi pe vorbitor.
	Păstraţi-vă calmul! - O persoană supărată interpretează cuvintele în sensul negativ al cuvintelor.
	Fiţi circumspect cu critica şi contra-argumentările! - Acestea pun interlocutorul în defensă.
	Puneţi întrebări! - Acestea încurajează pe vorbitor şi arată că Dv. ascultaţi.
	Încetaţi să vorbiţi! - Este prima şi ultima cerinţă pentru că toate  celelalte depind de ea. Nu puteţi efectiv asculta în timp ce vorbiţi.
	Leavitt, H.J.(1951). Some effects of certain communication patterns on group performance. Journal of Abnormal an Social Psycho�logy, 46, 1951, 38-50.

	Abilităţi de comunicare orală
	Utilizarea mijloacelor de prezentare
	Evaluarea prezentărilor de grup
	Cât de eficientă a fost

	 Acord total



