
 

 98

 
 
 

STRINGENŢELE PERFECŢIONARII COMUNICĂRII 
ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL 

 
 

Prof. univ. dr. ing. NICOLAE ROTARU 
 
 

Abstract 
Considering human evolution, multiculturalism, 

globalization, and especially informational globalization, 
inclusion in the euro-atlantic structures, public 
communication with determinations of immediate or 
strategic influence or persuadation, make up a continuos 
target, an area of major interest and a reserch field as 
attractive as necessary to professional communicators and 
strategic policymakers. 

These checkpoints are followed by this text as well, 
which emphasizes the importance and hierarchy of some 
theoretical and methodological guidelines as well as 
expressing some points of view that will make the system of 
influences and repercusions of intercultural relations work 
better. 

Communication, become modus vivendi, and when we 
talk about mass communication and especially mass 
media, that are forces that act in real time and with 
ubiquity in war breeding operation theatres, represents a 
preocupation of the greatest urgence of managers. 

 
Keywords: globalization, public communication, intercultural relations, mass-

media, manegement 
 
Între a conduce şi a gestiona 
 
Managementul este, în fond, o suită de relaţii interpersonale formale, care presupune 

existenţa unui sistem comunicaţional. Transmiterea de idei, date, sentimente, decizii, 
emoţii, ordine, motivaţii, comenzi şi receptarea reacţiilor emoţional-sentimentale, 
atitudinal-comportamentale şi voliţional-efectorii presupune funcţionarea perfectă a 
acestui angrenaj complex de dialog, cu ajutorul căruia managerul şi subalternii se 
identifică reciproc, conversează conjugând verbele posibile ale efectivităţii muncii din 
organizaţie, potrivit scopului prestabilit. 
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Comunicarea a fost numită catalizator sau lubrifiant al acţiunii manageriale, având o 
influenţă semnificativă în domeniul percepţiilor, motivaţiei, comportamentelor, opiniilor, 
atitudinilor, iniţiativei, eficienţei eforturilor. 

Managerul trebuie să ţină cont de esenţa „legii informaţiei”, o lege nescrisă, dar 
validată de practica muncii: „ să ştii să-ţi ascunzi opiniile, sentimentele şi cunoştinţele”.  

Dacă el să ia în calcul cel puţin două componente, definitorii şi indispensabile, ale 
procesului de gestiune a activităţii organizaţionale - cea informaţională şi cea psihosocială 
- un manager performant presupune a câştiga libertatea de a gândi, a exersa puterea de a 
gândi, a consfinţi curajul de a gândi. Ne referim, desigur, la varianta reflexivă a verbului 
şi, mai ales, la procesul de regândire a arhitecturii manageriale, prin prisma „asocierii”, la 
demersul de prognoză – organizare – decizie – coordonare – control – evaluare, 
adăugându-se componenta tehnico – informaţională menită să genereze noi energii 
manageriale, să revigoreze, practica, arta şi / sau ştiinţa conducerii. 

Termenii de relevanţă ai dezbaterilor politic-strategice şi comunicaţionale actuale îi 
reprezintă, neîndoios, ordinea şi securitatea mondială, stabilitatea şi gestionarea crizelor, 
iar de curând, combaterea terorismului, ştiut fiind că formele de ordine ale sistemului 
internaţional au fost şi au rămas: echilibrul (aşa-zisa „balanţă a puterii”) şi imperiul - 
otoman, habsburgic, sovietic, roman, hitlerist, colonial, napoleonian, macedonean, 
mongol, arab etc. – , adică forţa hegemonică (regăsită în „normalitatea intervenţiei” ori în 
„asigurarea sau impunerea păcii”). 

Însă, jocul de interese mondial al marilor puteri determină un anume dinamism al 
echilibrului, o instabilitate relativă, o fragilitate a ierarhiilor tradiţionale care compun 
matricea noii ordini internaţionale. Sintagme precum „riposta credibilă”, „descurajarea 
reală”, „dezvoltare durabilă”, „extindere robustă”, „interes comun”, „soldatul diplomatic” 
ca înlocuitor al liderului eroic ori a ostaşului războinic etc. sunt adjuvante de credibilitate 
pentru resuscitarea NATO de după dizolvarea Pactului de la Varşovia, elemente de 
„cosmetizare”, căci, bunăoară, „diplomaţia crizelor” , în viziunea strategilor militari şi a 
politicienilor planetei, presupune şi existenţa „ultimei soluţii”, adică intervenţia armată a 
unei structuri militare, a unei „force in being”, care să asigure alternativa la „starea de 
haos”, determinată de efecte crizelor , adică „recuperarea raţionalităţii”. 

Crizologia contemporană, a „fanatizărilor punitive” şi a „terorii represiv-
catastrofice”, cu conotaţii mai mult sau mai puţin religioase, cere răspunsuri eficiente, 
intervenţii „chirurgicale”, preventiv-combative şi umanitare, care ignoră adeseori valori 
tradiţionale (sfinte pentru cei slabi aparţinând aşa-zisei Lumi a treia), precum: 
suveranitatea, independenţa, integritatea teritorială, egalitatea în drepturi, 
autodeterminarea, în numele „managementului păcii” pus, uneori, pe temelii aproape 
utopice, precum „noua ordine”, „regionalizarea”, globalizarea informaţională”, 
„securitatea colectivă”, „guvernul mondial”, „federalizarea continentală”, „satul global”, 
„sfârşitul istoriei”. 

În ce priveşte dinamica gestiunii comunicaţional-acţionale autohtone (mecanism, 
structură, dinamică şi evoluţie ) trebuie relevat faptul că managementul care ne-a parvenit 
prin latura practicismului american (ca stare de spirit a activismului transformator ), dar şi 
prin filiera franceză, (ca demers organizatoric administrativ ) a cunoscut un drum sinuos, 
cu etapizări logice, vizând demersul uman valorizator în cel puţin trei ipostaze: resursa 
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umană, ideile (programe, strategii şi politici dinamice) şi elementele reificate (resursele 
materiale, fondurile financiare şi sistemul relaţional ). 

Oricum, este indubitabil faptul că perfecţionarea demersului de leadership presupune 
că teoria managerială trebuie adaptată la specific (determinat de caracteristici etnice, 
cutume naţionale, nivel de dezvoltare, grad de civilizaţie) şi, ca atare, redefinită (atât 
prospectiv cât şi anticipativ), renunţându-se la înţelegerea (şi acceptarea) de tip simplist 
(ceea ce duce fie la incompetenţă, fie la conservatorism managerial) şi , în consecinţă, 
stimulându-se iniţiativa , angajamentul, ofensivitatea, spiritul întreprinzător, 
disponibilităţile novatoare, realismul, obiectivitatea, deci competenţa profesională şi 
dinamismul comunicaţional persuasiv şi, respectiv, acţional eficient. 

Pe de-altă parte, e necesară o justă clasificare a drepturilor şi obligaţiilor, o repartiţie 
judicioasă a sarcinilor şi responsabilităţilor, un comportament moral, onest şi ferm, demn 
şi curajos, cinstit şi consecvent, în paralel cu eficientizarea practicii (birocrat – 
democratice) manageriale şi a politicii de personal. 

Dar, cum cele trei componente principale care asigură rigiditate, siguranţă şi 
eficienţă unui demers organizaţional sunt: managerul, angajatul şi clientul, adică şeful, 
subordonaţii şi beneficiarii, demersul de gestionare a vieţii organizaţionale trebuie să aibă 
în vedere acest aspect triadic. Bineînţeles că şi arta conducerii coordonării sau comenzii – 
respectiv, leadershipul – trebuie să vizeze, de asemenea, aceeaşi realitate trinitară, cu 
accent pe beneficiari sau, cum spun jurnaliştii, pe publicul – ţintă.  

Spunem că devenirea unui „om organizaţional” are loc în funcţie de 
„comportamentele organizaţionale” ( ansamblurile fenomenelor psihosociale, activităţilor 
şi comportamentului, adică interacţiunea individ, grup, organizaţie văzută ca structură 
ordonată de secvenţe şi acte acţionale) , care, potrivit lui R. Dubin sunt categorisite 
trinitar (formal, informal şi nonformal), iar după K. Davis se ierarhizează în patru 
modele: autocratic, custodial, suportiv şi colegial. Armonizarea acestor modele, pe care o 
recomandă R. Miles, (creatorul aşa-numitei „ teorii a modelului unan”), determină 
sistemul cu trei asemenea modele: tradiţional (derivat din aşa zisa „ teorie X”) al relaţiilor 
umane şi, în fine, al resurselor umane (provenit din „ teoria Y”) care se aplică într-un fel 
subordonaţilor şi care, în alt fel e valabil pentru managerii înşişi. Dar, astăzi, 
organizaţiile, din punct de vedere al filosofiei manageriale, sunt: etnocentrate, 
policentrate, regiocentrate şi geocentrate, aşa încât se pune întrebarea: Toate organizaţiile 
sunt la fel, nici una nu face excepţie de la această apartenenţă? Totul, sau aproape totul, 
depinde de forma de autoritate. Ce rol revine în acest caroiaj comunicării, cu pivotul ei 
principal numit negociere? Ce mutaţii presupun noile mutaţii determinate de globalizare? 

Dar globalizarea este explicată de Giddens prin trimitere la un supermarket în care 
se găsesc diverse bunuri provenind din numeroase ţări. El identifică acea piaţă cu un sat 
planetar, un sistem social unic, în care interrelaţionările sunt libere. „Conexiunile sociale, 
politice şi economice care depăşesc graniţele dintre ţări condiţionează în mod decisiv 
soarta celor care trăiesc în interiorul fiecăruia din (sic! - n.m.N.R.) ele. Termenul 
general pentru creşterea interdependenţei din societatea mondială este GLOBALIZARE”. 
Ne întrebăm, justificat, dac oare am început să scriem această istorie abia acum şi sub 
influenţa ofertelor Occidentului? Nicidecum. De „occidentalizarea” României se poate 
vorbi de la Pacea de la Adrianopol (1829) şi până azi, mai puţin răstimpul de-o jumătate 
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de veac comunist. După „hiatusul roşu” încheiat în 1989 am revenit la 
modernizare/occidentalizare, încercând complementarizarea cu structurile euro-atlantice. 
Opţiunile ţării, ale politicienilor noştri sunt fără echivoc.  

Dar, particularizând, principalul accelerator sau, dimpotrivă, „temporizator” de 
autoritate pentru un manager rămâne stilul de muncă, respectiv, conducere, care, se ştie, 
este legat de calităţile umane, personalitatea de conducător şi de temperamentul fiecăruia. 
Stilul optim rezultă din măiestria cu care, un manager, îmbină angajarea personală 
(puterea pildei proprii) şi cooperarea subordonaţilor ( spiritul de echipă) în raport direct 
cu motivaţia. 

De multe ori, ceea ce considerăm abilităţi manageriale poate fi o manieră de a 
ascunde exact unele inabilităţi, dacă nu cumva chiar neajunsuri. De fapt, nu putem vorbi 
răspicat de teorii sau modele eficiente ale capacităţilor manageriale, tocmai fiindcă 
„variabilele” (psihologice, sociologice etc.) având un grad mare de generalitate, 
determină apariţia unor soluţii generale. Şi totuşi, preocupări în domenii există din cele 
mai vechi timpuri. Căci din cele mai vechi timpuri au fost conducători care, judecând 
peste timp, pe lângă atributele intrinseci de manageri au avut şi şanse istorice. Dar, 
aproape de abilitatea managerială, concluzia lui Woods („omul modelează naţiunea în 
concordanţă cu abilităţile sale”), dar nu sunt de ignorat nici aserţiunile lui Wiggen care 
invocă naşterea unei clase aristocratice superioare, datorită căsătoriile din interes. 

S-au avansat numeroase teorii, între care a oamenilor puternici sau a caracterului (în 
care a excelat Bird), a mediului de provenienţă a liderului sau situaţională (pornind de la 
observaţia lui Hegel, care a spus că liderul a fost expresie a nevoilor timpurilor lui, şi 
continuând cu circumstanţele de loc şi de mod care au facilitate dezvoltarea abilităţilor, 
deprinderilor, carismei, recunoaşterii), a calităţilor personale (trăsături de personalitate, 
natura membrilor, evenimentul cu care se confruntă grupul, cum le-a grupat Case, ori 
trăsăturile în raport cu imaginea făcută şi contextul instituţional, judecate prin prisma 
legăturilor de descendenţă stabilite de Stogdill), teorii care evidenţiază sintalitatea 
(măsura performanţei) şi sinergia (direcţia mersului şi ţelul) grupale. 

Alte teorii au fost cele psihoanalitice, ale interacţiunilor/aşteptărilor, ale scopului, 
probabilităţii, teoriile umaniste, comportamentale, perceptive/cognitive, ale schimbului, 
atribuţiei, a modelelor aplicate etc. Fapt e că abilitatea managerială a reprezentat o 
preocupare a sociologilor şi reprezintă o prioritate a politicii de personal de astăzi. 

Fapt e că un manager trebuie să ştie că organizaţia, care presupune o asociere dirijată 
a unui număr mare de oameni ce deţin status / roluri bine definite pentru atingerea unor 
scopuri, ţeluri, obiective, este constituită de indivizi care, la rândul lor, au scopuri, ţeluri, 
nevoi, obiective diferite de cele organizaţionale. Este cât se poate de actuală remarca 
preşedintelui american H. S. Truman care sublinia: „ Un lider este un om capabil să-i 
determine pe alţii să întreprindă ceea ce ei nu vor să facă şi să le placă aceasta”. Cu alte 
cuvinte, este necesară o tratare nuanţată, nu în bloc a actanţilor, ci preponderent 
individuală şi în funcţie de caracter, temperament, abilităţi, atitudini, cunoştinţe etc., 
criterii definitorii pentru „omul organizaţional”, cum l-a definit, în anul 1956, W.H. 
Whyte jr., om care este descris ca un individ „dezumanizat” datorită apartenenţei la 
organizaţie şi supunerii mecanismului birocratic specific modelator prin extensia 
prelungită în timp, ierarhia generatoare de putere / autoritate şi sistem punitiv / simulator, 
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precum diviziunea muncii ce presupune un loc (status), un job (rol) şi un pachet de reguli 
/ norme.  

Analizând aceste aspecte şi luând în calcul relaţiile ( adaptare, acomodare, integrare, 
socializare) ale omului activ / creativ cu organizaţia conservator / birocratică, Edgar 
Schein a ierarhizat pentru categorii de „oameni organizaţionali”: economic, social, care se 
autoculturalizează şi omul complex. Alţi creatori ( e.g. L. Porter) identifică modele de 
tipul: raţional / emoţional, comportamental / fenomenologic şi / sau economic / auto-
motivaţional. De asemenea, teoria X (a modelului tradiţionalist, static, rigid, pesimist, 
care analizează predispoziţia spre delăsare şi mentalitate a omului mediu ce simte nevoia 
să fie condus şi să-şi maximizeze avantajele proprii) şi teoria Y (a modelului 
perfecţionist, optimist, dinamic, flexibil, care vizează importanţa muncii, iniţiativei, 
imaginaţiei, creativităţii) ale lui Douglas McGregor, tratate în lucrarea sa, „The Human 
Side of Entreprise”, completate de profesorul William Ouchi cu aşa zisa teorie Z (tot a 
modelului sociologic, dar rotativ, colectivist, participativ, inspirat de managementul 
japonez, care presupune tratarea oamenilor ca-ntr-o familie, stilul managerial fiind cel 
paternalist şi vizând bunăstarea fiecăruia), vin să completeze fondul teoretic-aplicativ al 
„conjugării” verbelor conducerii/comenzii şi gestiunii/girului. 

La rândul său A.Toffler, bizuindu-se pe ofensivitatea informaţiei crede că noul tip de 
organizaţie (adhocraţia, cum zice el) va crea un nou tip de „om organizaţional”, 
caracterizat printr-o „libertate a neangajării” căruia autorul lucrării „Power shift” îi zice 
„omul asociativ” care mută accentul de pe obedienţă, conformism, rutină pe creativitate, 
îndrăzneală, iniţiativă 

Se ştie că leadershipul se deosebeşte fundamental de management prin faptul că 
presupune existenţa unui proces de orientare , direcţionare şi influenţare prin metode 
necoercitive. J.Adair justifică şi etimologic diferenţa dintre „leading” (a conduce, a 
comanda care în anglo-saxonă semnifică ruta, calea ori şeful unei nave) şi managing ( a 
gestiona, a gira). 

Abordat prin prisma trăsăturilor caracteristice liderilor, a comportamentului acestora 
în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi / sau de formare / menţinere a grupului şi, în fine, 
prin prismă contextuală (în funcţie de eficienţă), leadershipul şi-a coagulat, potrivit lui 
R.Liket, patru stiluri (autoritar – explorator, autoritar – paternalist, consultativ – 
comunicaţional şi participativ – democratic) ale căror direcţii de perfecţionare rămân: 
viziunea, realismul, etica şi curajul.  

Aşadar, practic, managementul înseamnă gestionare, în timp ce leadershipul este 
conducerea propriu-zisă. E clar, însă, că numai un bun manager poate face eficient un 
leadership, cum la fel de evident este că aspectul formal, în care se află un manager 
reprezintă un privilegiu pentru putere, dar nu, neapărat, şi pentru autoritate, pe când 
ipoteza informală, în care se găseşte, de obicei, un lider, înseamnă un avantaj pentru 
autoritate, însă un impediment din punct de vedere al exercitării puterii. 

Dacă managementul şi/sau leadeshipul pot fi considerate categorii (sociale) 
biunivoce şi necontradictorii, practica organizaţională legată de cele două modalităţi de 
exercitare a suitei de acţiuni numită: planning, organizare, coordonare, decizie, 
antrenare/motivare, control/evaluare scoate în evidenţă numeroase aspecte de conflict 
cauzal, funcţional, sistemic şi de aritmii dialogice. 
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Dinamică dialogală şi perfecţionare managerială 
  
Preocupările pentru investigarea domeniului sunt multiple şi complexe, deşi arta şi 

practica managerială nu este tratată ca ştiinţă a conducerii decât de puţin timp. Se cunosc, 
îndeobşte, trei etape ale evoluţiei managementului: cea empirică, cea a începutului 
managementului ştiinţific şi cea a managementului ştiinţific modern, puternic vascularizat 
informaţional. 

Saltul de la empiric la ştiinţific l-a făcut Frederik W. Taylor (1856 - 1915), ca prim 
reprezentant al şcolii clasice sau tradiţionaliste de la începutul sec. XX, care a formulat 
câteva principii ale conducerii şi organizării muncii, precum: înlocuirea regulii folosirii 
arătătorului cu ştiinţa, armonia în locul discordiei în acţiunile grupului, cooperarea în 
detrimentul individualismului haotic, maximizarea productivităţii şi antrenarea oamenilor 
până la nivelul maxim de prosperitate individuală şi organizaţională. Acest adevărat 
părinte al managementului ştiinţific a urmărit proiectarea, normarea şi standardizarea atât 
a tehnicii producţiei, cât şi a organizării şi conducerii muncii.  

Pe de altă parte, inginerul minier Henri Fayol (1841 – 1925), considerat părinte al 
teoriei moderne a managementului operaţional, a sintetizat, la nivelul întreprinderii, o altă 
serie de principii între care: diviziunea muncii, autoritatea, responsabilitatea, disciplina, 
unitatea de conducere, primordialitatea interesului general în raport cu cele particulare, 
remunerarea personalului, centralizarea, ierarhia, ordinea, echitatea, iniţiativa, unitatea şi 
stabilitatea personalului. Au rămas vestite şi, mai ales, prin transformarea în tot atâtea 
funcţii, valabile şi unanim acceptate şi azi, infinitivele cunoscutului cercetător francez al 
şcolii clasice: a conduce (care presupune) a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona 
şi a controla. 

Clasicii managementului, însă, n-au pus accentul pe factorul uman, aşa încât a 
apărut, ca o critică a concepţiilor tayloriste (inclusiv a colaboratorilor şi colaboratorilor 
acestora din şcoala clasică precum: James Burnham (cel ce a impus termenul de 
manager/management), Frank şi Lillianne Gilberth, H. Emerson, H. Grant, M. Parker, 
Max Weber, O. Sheldon, L. Urwich, L. Gulick, Edward A. Filene, L. Gantt etc.) o 
mişcare relaţionistă coagulată într-o şcoală psihosociologică sau a relaţiilor umane, care 
reflectă climatul organizaţional caracterizat prin: atitudine faţă de muncă şi de 
management, faţă de grup şi motivaţie, faţă de satisfacţia profesională şi 
integrarea/socializarea/dinamica grupală. Reprezentanţii principali ai „umanizării” 
relaţiilor de muncă şi care s-a impus după crizele din 1929-1933 sunt: Elton Mayo, C. 
Argyris, D. McGregor, H.J. Leavit. F. Hertzberg, M. Scott Mayers, J. Lobstein, F. Roeth 
şi destui alţii. 

În timpul celui de-al doilea război mondial s-a impus tot mai mult ceea ce s-a numit 
„management science”, renunţându-se la motivaţie, comportament şi autocontrol, 
punându-se accentul pe analiza statistică şi programare, aşa încât a apărut o nouă şcoală 
managerială, numită cantitativă sau matematică, ai cărui reprezentanţi de seamă sunt: 
C.W. Churchmann, F. Raiffa, S. Beer, J. Lesourne, A. Kaufman, J. Starr etc. 
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Unii autori socotesc mişcarea neoclasică sau empirică apărută la mijlocul deceniului 
şase al sec. XX, drept o altă şcoală managerială, printre promotorii căreia sunt socotiţi: E. 
Dole, A. Chandler, P. Drucker, O. Gelinier etc. 

Avându-se în vedere interconexiunile sistemice din cadrul organizaţiilor s-a 
cristalizat, pe baza analizei structuraliste (T. Parsons, R. Merton) şi a concepţiilor lui K. 
Lewin şi W. Kohler, aşa zisa şcoală a sistemelor sociale sau sistematică, ai cărei 
reprezentanţi sunt: A. Etzioni, C. Barnard, H.A.Simon, J.G. March, M. Haire, J. Ansoff, 
R. Cyert, P. Seizmich, R. Jhonson, J. Melase, J. Forrester, S. Optner, F. G. Afanasiev, 
W.N. Sadowski etc. 

În fine, către zilele noastre s-a afirmat tot mai mult, pe lângă şcoala sistematică, şi 
teoria managementului contextual sau situaţional, care analizează circumstanţele 
dominante în timp şi se alege varianta optimă de abordare managerială, şcoala 
contextuală fiind una integratoare pentru acumulările clasice, cantitative, sistematice, 
empirice şi psihosociologice, toate prin prisma recursului la mesajul comunicaţional 
profesionist, la raporturile de bideterminare emiţător/receptor.  

Dar, cum este îndeobşte cunoscut, interesul pentru optimizarea comunicaţională a 
managementul performant şi repercutările dialogale în psihosociologia organizaţiilor s-a 
cristalizat la începutul veacului trecut, când Renate Mayntz extrage câteva caracteristici 
sau circumstanţe de abordare, între care: revenirea la perspectiva macroscopică; 
accentuarea caracterului concret al analizei; raportarea comportamentului individual la 
structura organizaţională; evaluarea comportamentului în funcţie de eficienţa organizaţiei; 
sublinierea importanţei modalităţii, adaptării şi inovaţiei în organizaţii; centrarea pe scop 
în analiza organizaţională; sublinierea factorilor psihici şi sociali în sporirea performanţei 
organizaţionale. 

În funcţie de etapa istorică şi de abordările ştiinţifice, organizaţiile au fost definite în 
trei sub-gupe: iniţială (corespunzătoare anilor ’60, în care s-a pus accentul pe scop, apoi 
pe structuri formale şi, în final pe termenii integrativi), următoare sau mediană 
(corespunzătoare anilor ’70-’80, în care accentul a trecut pe activităţi umane, organizaţiile 
presupunând acţiuni socio-umane) şi, în fine, ulterioară sau actuală (începând cu finele 
anilor ‚’80, când primordială devine performanţa la care concură întregul colectiv 
coeziv). 

Cum elementele comune şi, totodată, caracteristicile unei organizaţii sunt: 
persoanele care relaţionează au un scop comun; relaţiile care sunt ordonate într-o 
structură bine statuată; structura organizatorică generatoare de roluri, posturi, funcţii, 
activităţi, ierarhie, statusuri; normele care reglementează sistemul de interacţiuni şi , în 
fine, efortul de grup, raporturile organizaţionale se pot ierarhiza trinitar în relaţii de 
simpatie, de antipatie şi relaţii (situaţii) de indiferenţă. Aceste circumstanţe determină 
behaviorismul organizaţional, care e determinat pe de-o parte, de comportamentul uman, 
iar pe de-alta, de interesele şi motivaţia membrilor; 

Pentru determinare structurii organizaţionale, cercetările pot fi grupate pe două 
categorii de analiză: ca sistem social şi ca analiza relaţiei organizaţie/societate. Primul 
presupune abordarea structurilor organizaţionale în funcţie de elementele specifice, pe 
baza căreia s-au cristalizat), cele mai reprezentative structuri de natură sistemică fiind: 
modelul managementului ştiinţific clasic (Frederick Taylor) vizând organizarea eficientă 
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şi studiul sistematic, pe baza unor principii, precum: al dezvoltării ştiinţei, al selecţiei 
ştiinţifice şi al dezvoltării progresive şi cooperării constante dintre conducere şi 
executant, respectiv al distribuirii echitabile a sarcinilor şi responsabilităţilor pentru 
preîntâmpinarea conflictelor; modelul birocratic (Max Weber) vizând reguli generale, 
disciplină, sistem ierarhic, distincţia între putere şi autoritate, promovarea în funcţie de 
vechime şi merit, existenţa a trei tipuri de autoritate – carismatică, tradiţională şi raţional-
legală – folosirea pârghiilor salariale diferenţiat în funcţie de poziţia în organizaţie, şi 
respectarea unor principii birocratice fundamentale, precum: al diviziunii activităţilor, al 
ierarhiei autorităţii, al sistemului de reglementări formale, al impersonalităţii şi 
imparţialităţii, al promovării în carieră, al eficienţei şi performanţei; modelul coerenţei 
manageriale (Henri Fayol) care defineşte managementul concomitent cu identificarea 
componentelor lui definitorii şi elaborarea unui sistem de principii guvernatoare, astfel că 
operaţiile dintr-o organizaţie au fost grupate în şase categorii (tehnice, comerciale, 
financiare, protectoare, contabile şi administrative/manageriale), puse sub cinci 
reglementări (principii) care aveau să devină funcţii ale managementului – 
prevederea/planificarea, organizarea, conducerea (comanda), coordonarea, controlul; 
modelul organic, fie al organizării flexibile (P.R. Lawrence şi J.W. Lorseh), fie 
antiindividualist (R. Merton), fie vizând o „raţionalitate limitată” (Herbert A. Simon); 
modelul mecanicist (Tom Burns) ; modelul progresiv sau al celor trei P: proprietatea – 
privatizarea – performanţa; şi, în fine, modelele social-umane precum cel al ierarhiei 
autoritare, în care individul este un homo economicus subordonat sistemului de 
recompense/pedepse (Elton Mayo) şi, respectiv, al principiului ştiinţelor social-umane, în 
care dezvoltarea organizaţiei e un proces controlat, care asigură democraţia conducerii 
(Kurt Lewin); 

Al doilea model consideră structura organizaţională drept cadru de manifestare a 
managementului cu scopul atingerii unui optim managerial raportat la: timp, resurse, 
mijloace materiale. 

 Elementele structurale al unei organizaţii fiind postul (ansamblul obiectivelor şi 
sarcinilor competente şi responsabilităţi ce revin unui individ), funcţia (totalitatea 
posturilor cu caracteristici asemănătoare), care poate fi de două feluri: managerială (de 
conducere) şi de execuţie, iar în structurile militare întâlnim cel puţin trei categorii de 
funcţii: de comandă; de execuţie şi mixtă; compartimentul (totalitatea persoanelor ce 
desfăşoară munci omogene şi complementare) şi nivelul ierarhic (totalitatea 
subdiviziunilor organizaţionale situate la aceeaşi distanţă de manager), organismele 
structurii organizaţional sunt cel puţin patru categorii de organigrame: funcţională 
(funcţiile rezultate din obiectiv – acţiune – rezultat), poziţională (aşezarea relativă a 
nivelurilor ierarhice), relaţională (raporturi interumane, normative, executorii etc.) şi, 
desigur,informaţională ( a fluxurilor de mesaje). 

 Elementele relaţionale ale unei organizaţii sunt de fapt relaţiile organizaţionale 
(raporturi între diviziunile organizaţionale ale structurii) care pot fi: de autoritate sau 
obligatorii (ierarhice, funcţionale, stat majoristice), de cooperare şi de control.  

 Particularităţile în structuri ierarhizate de tip militar sunt date de faptul că 
managementul militar are loc în trepte, piramidal, în ordine şi sistematizare logică, 
relaţiile funcţionale fiind unele specifice şi puternic ierarhizate în care acţionează diada 
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ordin/raport. Subunităţile, unităţile şi marile unităţi sunt sisteme deschise, dinamice şi 
autoreglabile care cuprind: subsistemul managerial şi subsistemul de execuţie (tehnic, 
logistic, al pregătirii pentru luptă şi misiuni, de resurse umane, economico-financiar şi 
medical). Funcţiunile (nu funcţiile, pe care le-am abordat ca element de structură) într-o 
organizaţie de tip militar sunt date de aceste subsisteme funcţionale (domenii de 
activitate) având activităţi (funcţiuni) de: cercetare-dezvoltare; instruire-educare; 
organizare-mobilizare; pregătire pentru misiuni; financiar-contabilă; medical-veterinară; 
logistică; de resurse umane; economico-productivă etc. 

 Rolul perfecţionării preponderent dialogice a managementului din cadrul ethosului 
organizaţional se-ndeplineşte şi prin: ierarhie, autoritate, disciplină, loialitate, organizare, 
cooperare, atitudine, comunicare, control, previziune, adică prin elemente de leadership şi 
management modern. 

 Aşadar, există un „model al activităţii grupului”, în baza căruia, potrivit cerinţelor 
profesiei şi criteriilor politice are lor recrutarea (aderenţa) şi-n care se dezvoltă: spiritul 
de echipă, sentimentul identitar şi al valorii, unitatea şi singularitatea grupală, deci 
coeziunea şi funcţionalitatea instituţională.  

Organizaţia este purtătoare de standard moral potenţat prin simbolistică şi prin 
norme de comportament şi relaţie (regulamente, ordine, instrucţiuni, legi organice) ca şi 
prin unitatea de conducere ( autoritară, ierarhică). 

 Dar, fie că tinde să se distorsioneze, fie că există o convergenţă între organizaţii, 
esenţele mediului organizaţional birocratic, în care ierarhia şi autoritatea sunt 
caracteristice, rămân evidente.  

  
 Management strategic şi strategii manageriale 
 
Nimic nu mai poate lăsat să aibă loc spontan, haotic, întâmplător, managementul 

presupunând prognoză şi planning adecvate, iar managementul modern având ca sine-
qua-non strategia cu al său „pinion de atac”, schimbarea. 

Ce este, de fapt, pentru ştiinţa conducerii, acest termen împrumutat din mediul 
militar? Managementul strategic reprezintă un ansamblu de principii, practici şi obiective 
organizaţionale majore eşalonate în timp şi spaţiu pe termen lung, fundamentate 
motivaţional şi acţional. Dată fiind extensia şi amploarea proiectelor strategice, este clar 
că gradul de risc şi incertitudine, vulnerabilităţile şi provocările sunt mai numeroase şi cu 
consecinţe greu previzibile. E drept, însă, că strategia vizează evoluţiile majore, 
elementele de corelativitate sistematică, inclusiv eventualele „pierderi”, precum şi 
variantele de amendament în funcţie de mutaţii, context, mediu, standarde, circumstanţe 
de timp şi loc. Igor Ausoff spunea că în elaborarea unei strategii, cel mai important este 
scopul. Teoreticienii managementului modern vorbesc despre principiul echi-finalităţii, 
care presupune existenţa şi folosirea, în demersurile strategice, a mai multor variabile, a 
unor combinaţii de resurse şi acţiuni teleologice, care determină spiritul competitiv ca 
germen şi presupoziţie a progresului. 

Trecerea de la cadrul formal (planificat) la armonizarea, sincronizarea şi 
operaţionalizarea strategică prin decizii presupune practicarea unui management ştiinţific, 
care să trateze eficient toate cele patru componente ale strategiei, ierarhizate de Ausoff şi 
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Chandler (domeniul, resursele, competiţia şi efectele) sau de James Quin (obiectivele, 
politicile/regulile, programele şi deciziile). În final, managementul strategic 
organizaţional trebuie să parcurgă puncte obligatorii de trecere, precum: misiunea, 
obiectivele, opţiunile, resursele, termenele şi feed-back-ul, care, toate, depind de 
determinanţi cum sunt: eficienţa (ca raport rezultate/resurse), determinanţii endogeni 
(dimensiunea, complexitatea, potenţialul uman şi informaţional, cultura organizaţională, 
tipul organizaţiei, dispersia teritorială, înzestrarea tehnică etc.) şi determinanţii 
contextuali (economic, managerial, tehnic/tehnologic, socio-cultural, ecologic, politic, 
juridic etc.). 

Privitor la tipologia strategiilor manageriale specialiştii sunt … originali. De pildă, 
David Collins propune patru tipuri de strategii manageriale organizaţionale (asiguratoare, 
dedicată, graduală şi oportunistă), iar Porter trei categorii (generică, de diferenţiere şi 
focalizată). Importanţa, pentru managementul strategic sunt cinci componente: scopul, 
obiectivele, politicile, programele şi regulile organizaţiei. 

Un model care se poate adapta perfect la mai multe structuri organizaţionale este cel 
propus de cuplul L. W. Rue şi Ph. G. Holland, constituit din patru faze, astfel: 

- faza de analiză a statului curent, cu etapele: identificarea strategiei 
trecute/prezente; diagnosticul performanţelor trecute/prezente; identificarea misiunii şi 
strategiei manageriale 

- faza examinării perspectivelor, cu etapele: stabilirea obiectivelor pe termen lung; 
analiza mediului extern; analiza mediului intern.  

- faza cursului viitor al activităţii organizaţionale, cu etapele: determinarea 
alternativelor strategice; stabilirea alternativelor operaţionale; compararea alternativelor şi 
alegerea celei profitabile. 

- faza punerii în operă a strategiilor, cu etapele: aplicarea strategiilor bazate pe 
factorii organizării; evaluarea strategică şi controlul. 

Cele patru niveluri organizaţionale (corporate level, business level, functional level 
şi operational level) sunt determinante pentru formularea strategiei (analiza locului, 
analiza diagnostic trecut/prezent, formularea obiectivelor, alegerea alternativei optime, 
implementarea variantei alese, evaluarea şi controlul strategic) şi adoptarea conduitei 
manageriale comunicaţionale eficiente (profilactică, preventivă, corectivă) şi 
motivaţionale. 

Bazat pe conducerea previzională (care are componente de diagnoză, prognoză, 
planning şi programare, iar drept instrumente, politici, strategii, planuri şi programe), 
managementul strategic, spre deosebire de cel operaţional, presupune: o gândire extinsă 
vizând repere de importanţă majoră eşalonate pe o durată medie şi mare (3-5 ani), 
strategiile şi politicile rămân instrumentele curente de operare în organizaţie şi adaptările 
la mediu în funcţie de variantele endogene şi exogene vor viza toate cele trei domenii ale 
subsistemului managerial (DOI), în raport cu sistemul organizaţional: decizional, 
organizatoric şi informaţional. 

R. Kreitner vede managementul strategic drept „procesul de asigurare la un nivel 
competitiv a aderării organizaţiei la mediul aflat în continuă schimbare”, în timp ce 
românul C. Russu defineşte acest tip de management (care are drept componente: scopul, 
misiunea, obiectivele, strategiile şi politicile), ca „procesul prin care conducerea de vârf a 
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organizaţiei determină evoluţia pe termen lung şi performanţele acesteia, asigurând 
formularea riguroasă, aplicarea corespunzătoare şi evaluarea continuă a strategiei 
stabilite”. 

Rezumând, putem spune că managementul strategic este un proces fără rezultate 
spectaculoase imediate, care presupune investiţie de timp şi de efort. 

Strategic sau operaţional, însă, managementul trebuie să fie, în primul rând, 
profesionist. Dacă pentru începător importantă e profesia de bază, înzestrarea managerială 
fiind, ca şi-n cazul artiştilor, un har înnăscut, pentru managerii stadiilor trei şi patru de 
maturitate (adică de experiment/ameliorare), al managerului antrenor („coach”) şi de 
integrare, al managerului orientator („ghid”), talentul de gestionar al echipei pentru 
îndeplinirea competent/competitivă (adică performantă) a ţelurilor organizaţiei, se cere 
cultivat, şlefuit ştiinţificeşte, agrementat cu pregătirea specifică (concepte, metode, 
aptitudini şi comportamente ierarhizate de ştiinţa conducerii). Sunt, apoi, elementele de 
responsabilitate şi impact, de prestigiu şi coerenţă, de imagine şi motivaţie, de „inginerii” 
manageriale care să depăşească stadiul funcţionăresc-birocratic. 

Azi se vorbeşte de subsisteme manageriale moderne (prin obiective, pe produs, prin 
proiecte etc.) menite să armonizeze şi să compatibilizeze articulaţiile şi angrenajele cu 
alte sisteme/subsisteme organizaţional/manageriale. Va trebui ca paradigma manager 
profesionist să capete valoare şi acoperire în elitele funcţionale, în rândul personalităţilor 
distincte cu rol de decident important în organizaţii, care anticipează 
schimbările/modificările ce trebuie operate datorită interacţiunii organizaţiei cu mediul. 
Nu e de ajuns a avea o strategie, ci a practica un management strategic, care este 
eminamente uman, o activitate de obţinere a unor rezultate performante, în timp, prin alţii 
care beneficiază de încredere şi care răspund cu responsabilitate şi loialitate. 

Aşa cum se ştie, ca ştiinţă, managementul are drept scop explicarea naturii, legităţii, 
legitimităţii şi trăsăturilor activităţii de conducere, ca practică (proces) are drept scop 
efectivitatea, valorificarea preceptelor teoriei conducerii pentru execuţie şi 
orientarea/formarea noilor manageri, iar ca artă (stil) are drept scop a particulariza 
măiestria, îndemânarea, calităţile moral-volitive şi acţional-comportamentale ale unui 
conducător (şef, manager, lider, comandant). Triunghiul acestei realităţi definitologic-
decizionale este cu atât mai evident în actul managerial de tip strategic care presupune 
gestiunea eficientă a unui pentagon ale cărui laturi sunt: banii, timpul, efortul, confortul şi 
logistica. 

Deşi caracterul ştiinţific precede şi prevalează latura „artistică” sau procesual-
pragmatică, managementul rămâne, ca ştiinţă (totuşi, neapartenent ştiinţelor exacte!) una 
dintre cele mai inexacte ştiinţe sociale. 

Practicând un management inovativ-intuitiv, participativ (atât consultativ, cât şi 
deliberativ), comparat, aplicativ, cu minimum de risc, sistemic, prin obiective, proiecte şi 
programe, prin excepţii, rezultate, produs şi bugete, un management 
convenţional/neconvenţional, prin schimbări (adaptări la situaţie), combinat şi prin 
gestionarea resurselor în funcţie de cereri, conducătorii pot deveni buni strategi, eficienţi 
şi oportuni în cadrul organizaţiei.  

Aparent paradoxal, evaluarea conceptual-funcţională a structurii organizatorice în 
managementul modern au făcut-o specialiştii sovietici, în perioada antebelică. Aceştia au 
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vorbit prima dată de organizare în trei planuri: a conducerii, a producţiei şi a muncii. 
Preluată şi dezvoltată în Occident (e.g. americanii Harold Koontz şi Cyril O’Donnell) 
organizarea (ca funcţie managerială) s-a rezumat la „ingineering” şi „methods”, accentul 
căzând pe latura psihosociologică. 

Astăzi organizarea presupune o structură (eminamente) organizatorică şi una 
(indispensabilă) informaţională. În funcţie de context şi specific organizaţional, aceasta 
are două forme principale: organizarea procesuală (care presupune stabilirea categoriilor 
şi proceselor de muncă, a obiectivelor, funcţiilor, activităţilor, atribuţiilor şi sarcinilor) şi 
respectiv, structurală (care are în vedere modelarea organizării în funcţie de posibilităţi şi 
necesităţi organizaţionale, ceea ce se materializează în structura organizatorică, adică 
„schema de repartiţie a sarcinilor şi responsabilităţilor în interiorul organizaţiei” (G. 
Pedraglio), sau „un mod de divizare a muncii” (O. Gelinier) ori, în fine, „coordonarea 
planificată a activităţilor unui număr de oameni pentru atingerea unui ţel sau scop 
explicit, comun, prin împărţirea muncii şi a funcţiilor şi printr-o ierarhie a autorităţii şi 
responsabilităţii” (E. Scheine). 

Structura organizatorică (concept integrator ce reuneşte atât diviziunea muncii, cât şi 
mecanismele de coordonare, puterea poziţiei exercitată în organizaţii, dar şi obligaţiile ce 
decurg din aceasta), are două componente: structura managerială (de conducere) sau 
funcţională constituită din organismele de management participativ şi structura de 
producţie sau operaţională, formată din subdiviziunile organizatorice. Aşadar, structura 
organizatorică este o expresie atât a elementelor (variabilelor organizaţionale) endogene 
ale organizaţiei (resurse umane, materiale, financiare şi informaţionale), cât şi a 
elementelor exogene (rezultate din raporturile inter-grupale şi inter-organizaţionale). 

Pentru a exercita un management eficient trebuie cunoscute şi gestionate toate aceste 
variabile, între care, mai importante sunt: statutul juridic, natura proprietăţii şi 
dimensiunea organizaţiei, complexitatea proceselor de muncă, caracteristicile şi nivelul 
dotărilor tehnice, mai ales informatice, gradul de specializare, dispersia teritorială etc. 

Considerată osatura sistemului managerial, structura organizatorică are câteva 
funcţii care o definesc şi o particularizează astfel: este instrument al managementului şi 
mijloc de realizare a obiectivelor, are funcţie de legitimare a puterii şi obligaţiilor 
actanţilor organizaţionali şi, în fine, are funcţia de integrare a personalului conform 
anumitor reguli scrise. Unul dintre părinţii managementului ştiinţific, Peter Drucker 
spunea că „o structură bună nu garantează obţinerea rezultatelor dorite, dar o structură 
prost concepută face să moară chiar şi eforturile cele mai bine dirijate”. 

Aşadar, structura organizatorică îşi vădeşte importanţa mai ales prin personal 
(satisfacţii, sarcini, conflicte etc.) facilitând exercitarea autorităţii, controlului, evaluării, 
comunicării, şi nu în ultimul rând, maximizând motivaţia. 

Cum am amintit, elementele componente ale unei structuri organizatorice sunt: 
postul (ca ansamblu de obiective, sarcini, competenţe şi responsabilităţi), funcţia (ca 
totalitate a posturilor cu aceleaşi caracteristici) care poate fi managerială şi/sau de 
execuţie, ponderea ierarhică (aducă numărul de salariaţi subordonaţi unui manager) ce se 
poate constitui în compartimente operaţionale şi/sau funcţionale, şi, în fine, nivelul 
ierarhic (ce reprezintă totalitatea subdiviziunilor organizatorice situate la aceeaşi distanţă 
de aparatul de conducere). 
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Aşa cum nu există organizaţii identice, ci doar similare, şi structurile 
organizaţionale, din punct de vedere comunicaţional, sunt dinamice, coagulându-se 
potrivit unor parametri, precum: specializarea, standardizarea, formalizarea, centralizarea, 
controlul, configuraţia structurală etc. 

Se cunosc mai multe criterii după care s-a întocmit o taxonomie a structurilor 
organizaţionale: după morfologie (structură ierarhică, funcţională şi ierarhic-funcţională), 
după specializarea activităţilor (structură antreprenorială simplă sau pre-funcţională, 
structură funcţională propriu-zisă, teritorială, pe produs şi pe beneficiari şi structură 
matriceală), după exercitarea autorităţii (structură carismatică, tradiţională şi birocratică 
sau raţional-legală) şi, în fine, după adaptarea la mediu (structură mecanicistă respectiv, 
organică). 

Analiza, proiectarea şi funcţionarea structurii organizatorice presupune pentru 
manageri, rezolvarea câtorva aşa-zise „dileme” (a specializării posturilor, a definirii 
acestora, a grupării posturilor şi activităţilor, a centralizării deciziei, a subordonării, a 
controlului şi, în fine, a formalizării) şi respectarea unor principii (al managementului 
participativ, al supremaţiei obiectivelor, al unităţii decizie/acţiune, al apropierii 
managementului de execuţie, al interdependenţei minime, al permanenţei manageriale şi 
economiei de comunicaţii, al definirii armonizate a posturilor şi funcţiilor, al concordanţei 
cerinţelor post/titular, a instituirii de echipe intercompartimentale, al flexibilităţii, 
reprezentării şi eficienţei structurilor, al optimului managerial). 

Raţionalizarea structurii organizatorice printr-un management eficient şi dinamic 
poate avea etape şi faze procesuale precum: pregătirea cercetării (identificarea 
problemelor, precizarea ariei studiului şi obiectivelor acestuia), investigarea şi analiza 
(colectarea şi sistematizarea datelor, prelucrarea acestora şi analiza critică) şi, în fine, 
raţionalizarea structurii organizatorice (elaborarea măsurilor de perfecţionare, 
experimentarea acestora şi consemnarea modificărilor). 

Constituind preocupare constantă, în timp, pentru numeroşi specialişti, abordarea 
structurii organizatorice şi elaborarea organigramelor funcţionale – ca finalitate 
managerială a resurselor umane, dar şi a managementului organizaţional general – 
structura organizatorică şi organizarea însăşi, ca funcţie de bază a pentagramei stilisticii 
manageriale (prognoză/planning, organizare, coordonare, activare/motivare şi 
control/evaluare) reprezintă sine-qua-non al devenirii şi efectivităţii manageriale de orice 
tip. 

Edward de Bono a propus să ne obişnuim, în ceea ce priveşte managementul (şi mai 
ales analiza deciziei manageriale) cu un stil de gândire de ansamblu care să fie raţional şi 
pozitiv, abandonându-se cât se poate laturile emoţional-negativiste. Pentru asta el 
propune aşa-zisa tehnică a celor „şase pălării” cu care marchează stilurile de a gândi: albă 
(referitoare exclusiv la datele disponibile), roşie (privind prin prisma intuiţiei şi reacţiei 
emotive imediate), neagră (abordând cel mai defensiv şi rău punct de vedere, numită şi 
pălăria alternativelor), galbenă (presupunând o gândire exclusiv pozitivă, ignorând 
dificultăţile), verde (fiind pălăria creativităţii, a soluţiilor futuriste şi îndrăzneţe) şi, în 
fine, albastră (care asigură controlul şi evaluarea procesului decizional). 

În tandem cu această metodă analitică se foloseşte aşa-zisă analiză S.W.O.T. – 
acronim de la termenii englezeşti: strengths, care vizează punctele tari, weaknesses 
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(vizând punctele slabe), opportunities (oportunităţi derivate) şi threats (privitor la 
ameninţări şi vulnerabilităţi). 

Cum se ştie, pentru a desfăşura o activitate, pentru a face efectiv un proces 
(îndeplinirea unei misiuni, conducerea unui colectiv, evaluarea unui demers managerial 
etc.) este nevoie de existenţa unor atribuţii care, la rândul lor se întemeiază pe forţa 
coezivă a cel puţin trei laturi: formală (care poate fi acordată sau autentică şi generează 
autoritatea), atitudinală (care poate fi individuală ori colectivă şi determină 
responsabilitatea) şi acţională (care poate avea aspect ocazional sau permanent şi 
presupune sarcina). Pe aşa zisul „triunghi de aur al managementului” exprimat ca o 
corelare între sarcini, autoritate şi responsabilitate se bazează posturile (ca ansambluri de 
obiective, competenţe, atribuţii) şi funcţiile (ca factor de generalizare a unor posturi 
asemănătoare) din compartimentele unei structuri organizaţionale. Atribuţiile, în 
managementul modern sunt dinamice şi adaptabile, în funcţie de compatibilităţi, evoluţie, 
restructurări, reformă, armonizări, alte cerinţe, aşa încât sunt necesare existenţa şi 
funcţionarea unui sistem de control-evaluare, ale cărui principii pot fi: eficacitatea, 
obiectivitatea, legalitatea, oportunitatea, adaptabilitatea, prevenirea, stimularea 
(motivaţia) selectivitatea, autocontrolul şi, design, comunicarea, sistem care trebuie să-
ndeplinească funcţii de control bine ierarhizate, precum cele: perfectivă, preventivă, 
corectivă, stimulativă, educativă, dar şi informativă sau reglatoare. 

 
Conducere şi comunicare în organizaţii 
 
Activitatea de conducere nu poate fi separată de cea comunicaţională, respectiv de 

sistemul informaţional, al fluxurilor de activităţi sau de structură. 
Extrapolările sistemice, ipotezele de modelare, jocurile de rol, demersurile 

interactive, deşi nu se pot extinde în totalitate şi oricum în domeniul cunoaşterii 
(proprietăţile unor informaţii, mai ales de natură ştiinţifică, fiind neaditivitatea, 
necomunicativitatea şi neasociativitatea) trebuie raportate la cuvânt (ca purtător de mesaj) 
acest liant coagulator în „cimentul societăţii”, cum denumea N. Wiener comunicarea. 
Cuvântul-mesaj este cel ce poartă dar şi răsplăteşte informaţia, făcând ca eficienţa 
comunicaţională să rezide în intensitatea şi calitatea fluxurilor dialogale. Viteza de 
mişcare şi multitudinea de mesaje tind să producă dezechilibre de tip redundant, „băncile 
de date” fiind „full” şi, prin saturare, gâtuindu-se, chiar sufocându-se comunicarea 
eficientă. De aceea este necesar să se treacă de la preponderenţa cantitativă (a 
bombardamentului şi boom-ului informaţional), la acumularea calitativă (a selectivităţii şi 
clasificării informaţiilor de la cele de convivialitate şi de funcţionare la cele relaţionale 
sau de influenţă, de activitate şi de evoluţie ori anticipative), ştiut fiind că, pentru o 
organizaţie, traficul de informaţii reprezintă sine-qua-non existenţial asemănător cu 
sistemul sanguin sau nervos al unui organism viu, articulaţia care potenţează decizia 
(Forrester în a sa „Dinamica industrială” din 1961 scrie că „informaţia este un ingredient 
al deciziei”, în timp ce „managementul este procesul de conversie a informaţiei în 
acţiune, proces de mişcare pe care-l numim decizie”), performanţa, armonia şi 
subsistemul atitudinal/comportamental. 
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Se cunoaşte că managementul ştiinţific actual este rentabilizat de informaţii. 
Culegerea, selecţia şi prelucrarea datelor determină optimul decizional. Aşa-zisul SIM 
(sistemul informaţional de management) reprezintă ansamblul de elemente (reguli, forţe, 
principii, materiale etc.) şi totalitatea relaţiilor (conexiuni, coordonări, interacţiuni, 
condiţionări etc.) reprezintă tocmai materializarea unor asemenea necesităţi proprii teoriei 
informaţiei, latura dinamică a oricărui sistem managerial, „ambreiajul” dintre sistemele 
conducător (decident)/condus (executant), factorul coeziv al leadershipului modern. Un 
conducător bine informat şi operativ are mereu un aşa-zis tablou de fond al urgenţelor, 
participativităţii, prezenţei, conexiunilor, evoluţiei datelor de interes operaţional, tactic şi 
strategic. În privinţa strategiilor, în „Journal of Management Information System” 4,3, 
Winter 1987-1988, pg. 28-49, sunt detaliate şase astfel de modalităţi de abordare la 
îndemâna utilizatorilor informatizaţi: strategia laissez-faire (liberală), monopolistă 
(centralizată), a accelerării (a instruirii), de piaţă (a alternativelor), a îngrădirii (a 
controlului) şi a funcţionalizării (a analizei). Toate acestea, în raport cu unii indicatori 
relativi care pot fi: de structură, de intensitate, de coordonare şi de dinamică. Şi, desigur, 
în funcţie de modul de abordare (ca ştiinţă, artă şi/sau stare de spirit) a managementului 
slujit de decidenţi manageriali contextuali care pot fi, potrivit lui W. J. Reddin, dirijişti, 
de tip coaching (antrenor), participativi şi/sau delegativi, dar care, toţi, trebuie să aibă 
capacitatea de a ţine sub control şi a influenţa comportamentul altora împotriva voinţei 
acestora, adică să deţină şi să-şi manifeste puterea. E vorba, desigur, de puterea legitimă, 
dată de autoritatea decizională care oferă posibilitatea influenţelor, chiar manipulării 
subordonaţilor, în primul rând prin persuasiune şi motivaţie pozitivă şi-n ultimă instanţă 
prin sistemul coercitiv-punitiv. Puterea formală (a poziţiei ierarhice) trebuie plusată de 
abilitate, pildă, dialog, expertiză şi carismă. 

Schimbul intens, sistematic şi benefic de informaţii dintre membrii unei comunităţi 
determină cultura organizaţională, având, într-un context dat, rol identitar, comunitar, 
definitoriu. Comunicarea, dincolo de a fi schimb de informaţii, se ştie, este o realitate 
relaţională, faptul de a pune ceva (mai ales sensuri, semnificaţii, semne şi semnale, 
mesaje şi coduri, cutume şi simboluri etc.) în comun. Combustia comunicaţională – 
informaţia rafinată, superioară, „euroconformă” – are pentru organizaţia beneficiară 
acelaşi rol pe care-l are energia fizică pentru materie. Este „fluidul vital” al mecanismului 
social organizaţional, capital al materiei cenuşii, dar şi un instrument de lucru, un vehicul 
metodologic într-un sistem comunicaţional. Moştenire de patrimoniu cultural viu, dar şi 
factor de calitate al unui demers uman, informaţia trebuie „demodulată”, adică 
optimizată, adoptată, verificată şi validată. 

Alternativele strategice manageriale ale decidenţilor organizaţionali care se 
realizează selectiv, simultan sau succesiv sunt: pull strategy (a atragerii) orientată spre 
cerere, deziderat, scop şi puss strategy (a împingerii) îndreptată spre oferă, finalizare, 
mijloace. Soluţia optimă este aleasă de … informaţie ca „ingredient” al comunicării, 
reclamei, promovării, p.r. Societăţile în schimbare (inclusiv şi mai ales în tranziţie) au 
nevoie de o înţelegere profundă a culturii informării (cea care contribuie la „cuantificarea 
sau comensurarea organizaţională”), în care informaţia (profesională) constituie sursa 
primară a: comprehensiunii, influenţării, hotărârilor şi relaţiilor sociale ca mod de 
manifestare a competenţei individuale în raport cu competenţa colectivă. 
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Regula de aur a reuşitei informării operative, directe şi eficiente într-o relaţie 
specială (motivată corespunzător) rămâne protejarea sursei şi ritmicitatea contactelor 
pentru a se obţine cum spune englezul: no news – good news! 

Comunicarea, ca mod de interacţiune umană şi ca schimb de informaţii între 
persoane, se desfăşoară atât verbal (prin cuvinte rostite, scrise sau transmise electronic), 
cât şi extra-verbal (prin schimburi de priviri, gesturi, poziţii şi posturi, veşminte, mimică 
etc.), cele două laturi formând un corp comun în cadrul dialogului face to face, calea de 
comunicare fiind multi-modală: optico-vizuală, acustico-auditivă, cinetico-tactilă, 
olfactiv-nazală etc. 

Putem vorbi (a spune) în medie, cu 125 de cuvinte pe minut, dar putem asculta (a 
auzi şi a înţelege) în medie, 500 de termeni în aceeaşi unitate de timp. Împărţind piramida 
(cu vârful în jos) a raporturilor comunicaţionale de tip noi/partener, în trei sectoare egale, 
trebuie să spunem că două dintre aceste treimi sunt pierderile sau comunicările de stare 
(de fundal, de atmosferă) şi numai o treime, cele efectiv informaţionale, descrescând, ca 
pondere şi calitate, astfel: ce dorim să comunicăm, ce comunicăm în mod real, ce aude 
partenerul, ce ascultă acest destinatar, ce înţelege receptorul, ce acceptă acel adresant, şi, 
în fine, ce reţine. 

Cu ani în urmă, Thomas Habbes considera că natura umană este alcătuită din două 
dorinţe: cea de a supravieţui şi dorinţa de recunoaştere socială. Prima este un deziderat 
intim, invizibil, personal, dar a doua dorinţă este puternică, publică, importantă, căci omul 
este dornic să i se aprecieze munca, preocuparea, personalitatea, iniţiativele, adică să 
trăiască „în rândul lumii”, nu paralel sau la periferia societăţii. Din acest specific uman îşi 
trage sorgintea şi proverbiala ospitalitate a românilor, de fapt disponibilitatea 
comunicaţională a unor oameni care doresc să se vadă, să se ştie cât de largi sunt la inimă 
şi cât de bogaţi cu duhul. 

În democraţia coagulată deja şi la noi, tot mai mulţi au început să pună condiţii, să 
negocieze salariile, să ceară „recunoaştere” pentru munca lor. „La capul meu, oricând 
găsesc un job mai bine plătit!” ameninţă „forţa de muncă” de azi. Ignorând şomajul, 
restructurările, austerităţile şi tranziţia. Dacă, totuşi, are loc compromisul angajării sub 
limita „recunoaşterii”, intervine situaţia conflictuală cronică: mă plăteşti prost, prost te 
servesc! Este ceea ce se cheamă conflictul inter-roluri, între rolul personal, adică, şi cel 
profesional! Cu alte cuvinte, dacă am acceptat distribuţia, ca actori sociali cu simbrie la 
„patron”, vom juca, în stagiunea de viaţă (care e teatru) eficientă (cu priză la public, cu 
piaţă de desfacere, cu necesitate dovedită în articulaţiile de securitate naţională etc.) 
potrivit regiei acestui spectacol/scenariu. 

Mimica, gestica, limbajul, discursul, proxemica, politeţea, ţinuta, comentariul, 
posturile, adică jocul „actoricesc” reprezintă cheia succesului relaţional, comunicaţional, 
adică managerial, deci funcţional. Jocul de rol bine interpretat înseamnă, de fapt, putere, 
dominare, calea persuadării, manipulării, inculcării. 

În evul revolut asistam la aşa-zisele „distanţări de rol”, cum spunea E. Goffman într-
un studiu de sociologie a interacţiunii, în 1972, în care angajaţii (la stat) mimau, lucrau de 
ochii şefului, în rest rezolvând probleme personale. Cât priveşte limbajul, acesta aparţinea 
cunoscutei limbi de lemn („cooked language”, cum îi spunea B. Thom în lucrarea sa 
„Newspeak: the language of Soviet Communism, apărută la Londra în anul de cotitură 
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1989”), o convenţie a obedienţei şi dezinformării. După dezgheţul din iarna anului 1989 
acest limbaj a devenit unul de „glaspapier”, puternic liberalizat şi profund tehnicizat, mai 
ales „americanizat”. Când este vorba, desigur, de cel oficial, căci limbajul „patronilor” de 
azi este unul familiar-vulgar, dacă nu cumva familial-argotic, inspirat din mass-media, 
din convieţuirea cu libertinajul necenzurat al străzii. 

Deşi divinităţii ne adresăm cu Tu, între noi folosim, de obicei şi de preferinţă, 
formulele de politeţe dumneavoastră şi/sau dumneata. Practic, recunoaştem că limbajul, 
în raport cu relaţiile interumane, mai ales raporturile de muncă, este parte constitutivă a 
praxisului managerial şi că oricând poate fi dublu: tăinuitor şi diminuator al minciunii, 
evidenţiator şi augmentativ al adevărului. Asta, şi dintr-un „atavism moral” care ne 
determină să părem mereu altfel, să vorbim altcum, să nu fim noi înşine din intimitate, ci 
noi cei din societate. 

 
Autoritate şi autoritarism managerial 
 
Tot mai mulţi manageri - mai ales în organizaţii patronale - adoptă stilul managerial 

autoritar, inhibator pentru comunicare şi mai ales pentru persuasiune şi manipulare 
teleologică, promovându-şi propria lor poziţie (părerea lor despre sine) ca pe o licenţă 
(obligativitate) pentru exercitarea autorităţii asupra celorlalţi, uitând, mai ales în urma 
unei promovări rapide, mai puţin logice şi care “arde etapele”, de normele intime ale 
fiziologiei colective, norme pe care, anterior, le-au invocat cu tărie, făcându-şi din asta 
chiar un drapel, un motiv de alegere pentru a fi promovaţi. Modelul adoptat de ei 
depăşeşte şi înţelesul autoritar, fiind vorba de un autoritarism vecin cu dictatura, un 
comportament prin care-şi arogă dreptul de control (e o funcţie a managementului, e 
foarte necesar a se şti tot, a supraveghea şi ţine sub control activitatea 
angajaţilor/subordonaţilor!), dar fără a ţine cont de doleanţe, necum urmărind motivarea 
acestora prin stimulente, recompense ori prin proceduri pur morale de recunoaştere sau 
încurajare. 

Acest tip de “neo-autarhie” de tip cazon este foarte dăunător pentru organizaţie. 
Fluxul comunicaţional se scurge într-un singur sens, feed-back-ul fiind absent, iniţiativa 
este aproape inexistentă sau … însuşită de lider, eficienţa muncii având de suferit, 
moralul fiind cariat, climatul tensionându-se, conflictele mocnind. Dacă nu se acţionează 
la timp, prin perpetuare, stilul poate avea efecte distructive, deseori ireparabile. 

Pledând pentru o etică a actului managerial, nu excludem ca necesar (mai ales atunci 
când un laissez-faire pernicios a făcut posibile delăsarea, rutina, periculosul “merge şi 
aşa”) un management autoritar ca echilibristică între “respiraţie artificială şi inserţie 
sistemică”, aşa cum se exprima un tânăr ofiţer de informaţii. “Romantismul 
managementului cooperant este încet, încet, înlocuit de “realismul” şi pragmatismul 
leadership-ului participativ. Totul se rezumă, într-un final la organizare şi cointeresare. 
Aspectele noi privind existenţa şi relaţiile de tip global în societăţile cu experienţă 
democratică, reclamă acest tip de autoritate: a participativităţii, a modelului, a resuscitării 
unui dicton mediatic folosit de Makarenko: “Priviţi la mine, vă arăt!”. Totul e că 
managerul să aibă ce să arate, nu să recurgă la eschiva (şi ea aparţinătoare unei metodici 
aproape demodate) a delegării excesive de competenţă, de tipul "Priviţi la el, vă arată!”). 
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Însuşi Maslow, care a ierarhizat trebuinţele umane, sau D. McGregor (mai ales în 
lucrarea sa “Dimensiunea umană a organizaţiei”) au ajuns la concluzia că a afirma că 
omul detestă munca (aserţiunea hilară cu efortul care l-a creat pe om şi cu lenea care n-a 
ucis pe nimeni s-a născut în acest proces!) este desuet, cum şi recursul, în consecinţă, la 
controlul exterior “autoritar” devine contraproductiv, generator de eşec sigur. 
Autocontrolul (ca prelungire a sistemului motivaţional şi salarial) este de ajuns spuneau 
sociologii adepţi ai managementului participativ în detrimentul celui de tip cazon! Acest 
curaj de impunere a leadershipului democratic a generat iniţial conflicte, care s-au 
estompat, mai ales atunci când s-a recurs la o strategie managerială, cu politici şi tactici 
reciproc benefice, mobilizatoare, emulative, ucigătoare de rutină, suficienţă, 
automulţumire. 

Indiferent de situarea ierarhică de lider, manager, comandant, conducător, “şef”, 
acesta este un coordonator de acţiuni colective, ale cărui aspecte psihologice legate de 
conduită (autoritate, influenţă, putere, prestigiu, popularitate, imitaţie, carismă, sugestie 
etc.) influenţează leadership-ul, “amprentând” ca atare dinamica de grup în interiorul 
organizaţiei respective. Vorbim, desigur, de liderul formal (singurul cu atribuţii de 
manager), chit că-n toate colectivele există şi un lider informal (neoficial), un sfetnic, o 
figură centrală, creator al aşa-zisului “context de popularitate” ori chiar de putere. (E 
demnă de urmărit psihosociologic, devenirea liderului informal când acesta este 
“promovat” lider formal!). 

Dar, prin prisma autorităţii puse în discuţie, să vedem care sunt pârghiile de 
influenţă a comportamentului subordonaţilor, vizând, bineînţeles, îndeplinirea eficientă a 
scopurilor şi obiectivelor prestabilite. Cele de natură psihică rămân: inteligenţa, energia, 
încrederea în sine şi în colectiv, spiritul dominator (carisma), motivaţia, stabilitatea 
emoţională, onestitatea şi integritatea morală, nevoia de autoperfecţionare. Trăsăturilor 
privind: pregătirea (educaţie, statut, mobilitate), inteligenţa, (abilitate, reacţii, I.Q.), 
personalitatea (influenţă, vigilenţă, autoritate, echilibru), caracteristicile sociale 
(popularitate, prestigiu, tact, cooperare) şi specifice locului de muncă (responsabilitate, 
iniţiativă, perseverenţă) li se adaugă cele legate de aceeaşi carismă (comunicarea 
empatică, canalizarea atenţiei şi stabilirea urgenţelor, asigurarea încrederii, fermitatea şi 
claritatea deciziei). 

Se ştie că între elementele “strategice” din arsenalul managerial se află: coaliţia 
(mobilizarea tuturor), atitudinea prietenoasă (crearea atmosferei conciliante, aprecierea 
laudativă), raţionalitatea (recursul la argumente), negocierea (afectul dialogic), insistenţa 
(perseverenţa), sistemul sancţionator-recompensator şi autoritatea dată (altitudinea 
ierarhică inspiratoare de credibilitate). Autoritatea generează sistemul de influenţe 
determinat de sursele de putere: legitimă (dată de autoritatea status/rolului), de 
recompensare, coercitivă, de expertiză şi a modelului (exemplului personal). 

Din aceste variabile s-au născut stilurile de conducere de tipul: democratic, liber, 
(laissez-faire), paternalist, democratic autentic, pseudo democratic, precum şi autoritar, 
autoritar binevoitor şi autoritar incompetent. Nu sunt stiluri pure, deşi, Rensis Likert este 
cel ce a impus sistemul cel mai cunoscut, cuaternar, cu două variabile (autoritatea şi 
democraţia) astfel: autoritar-subiectiv (unipersonal), autoritar-obiectiv (binevoitor), 
democrat-consultativ şi democrat-participativ. 
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În stilul autoritar ”motivaţia” este activă cât sunt în zonă “ochii soacrei”, în timp ce 
în cel participativ motivaţia e conştientizată, remanentă. 

Şi, totuşi, stilul autoritar devine preferat în situaţii de criză, în stări de urgenţă, în 
timp ce participativitatea democratică este eficientă “la pace”, în colectivităţi cu planning 
prestabilit şi particularizat pe sarcini şi repere temporale. 

De aici necesitatea adaptării şi particularizării stilului managerial. 
Se vorbeşte, azi, tot mai des de management deficitar. Liderii supuşi controalelor 

sunt destituiţi pe baza acestei formule magice, la fel ca magica formulă din lumea 
şoferilor “adaptarea vitezei la limita evitării oricărui pericol”. Aşa cum acea ” limită” este 
o utopie, un ideal, aşa şi managementul deficitar (ca antonim al celui performant) are o 
încărcătură utopică, fiindcă ceea ce azi (acum şi aici, apropo de o organizaţie) este 
autoritar, nepotrivit, nerecomandat, deci ineficient, adică deficitar, mâine (în alte 
circumstanţe de loc şi scop) poate fi participativ, adică potrivit, democratic, deci 
recomandat, adică eficient. 

În condiţiile mobilităţii şi eterogenităţii organizaţiilor actuale, când sarcinile fixe şi 
individuale sunt înlocuite de programe colective, este anacronic şi rizibil să incluzi în 
demersul de control vestita “încadrare în programul orar”, vânarea celor ce pierd timpul 
la cafele şi taclale afumate, în loc să … lucreze. Se uită că programele au repere umane, 
efective, temporale bine conturate, aşa încât modul de îndeplinire devine o opţiune a 
fiecăruia. 

Birocraţia excesivă, standardizarea de tip cazon, comunicarea cu raporturi stricte pe 
verticală duc la o investiţie de autoritate contraproductivă într-un stil democratic, 
participativ, ale cărui elemente coercitive şi repercusiuni remunerative odată asumate 
devin mai eficace decât orice control.  

Aşadar, paşii făcuţi de la managementul empiric, al soluţiilor ad-hoc pentru situaţii 
ad-hoc (cum se-ntâmpla cu mari comandanţi de oşti aflaţi pe câmpurile de bătaie), la cel 
ştiinţific în care pentium-ul funcţional previziune-organizare-decizie-coordonare-control 
(cum e cazul marilor companii şi holdinguri comerciale robotizate, informatizate şi 
motivate, inclusiv de trade-mark-ul şi promotionul agresiv) sunt uriaşi. E drept că trebuie 
să se facă, încă distincţie între modul de finanţare, adică între organizaţiile de tip 
guvernamental (cum sunt instituţiile din sistemul de apărare, siguranţă naţională şi ordine 
publică) şi cele private, dinamizate, dar şi ameninţate cu pieirea de „flagelul” concurenţei. 

Aşadar, vremea autoritarismului managerial a apus, fiind chemat să-şi joace rolul 
(dacă nu cumva şi l-a jucat) leadership-ul participativ, democratic, hibridat sau modulat, 
profund relaţional, persuasiv, accesibil comunicării vertical-orizontal-radiale, cu feed-
back rapid şi ubicuu, adică eficient. 
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