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“În management, lipsa de comunicare este sursa greşelilor” 

1. Conţinutul şi semnificaţia comunicării manageriale 
Comunicarea este un proces de transfer de informaţii între emiţător şi receptor printr-un anumit 

canal. Ea poate fi privită din perspectiva relaţiilor de comunicare dintre indivizi – comunicare 
interpersonală –, dar şi a relaţiilor din cadrul structurilor organizatorice – comunicare organizaţională – 
care, desigur, include comunicarea dintre persoane. 

Comunicarea managerială este un proces fundamental de interacţiune reciprocă bazat pe 
feedback, în care managerii de la orice nivel transmit idei, sentimente, decizii subordonaţilor cu 
posibilitatea verificării manierei de receptare a mesajului de către aceştia. Ea influenţează şi modifică 
percepţii, atitudini, comportamente, sentimente, opinii ale indivizilor şi ale grupurilor şi de aceea 
constituie o cale prin care oamenii îşi corelează în mod sinergic eforturile.  

În acest proces complex şi continuu de comunicare, atât managerii, cât şi subordonaţii ,,se 
descoperă şi conversează, se calmează şi se incită, se contrazic şi cad de acord, se resping sau se 
acceptă atât în problemele majore, cât şi în cele curente ale organizaţiei“.  
 

2. Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale  
Comunicarea managerială eficientă, ca sistem complex de raporturi mutuale ce apar între 

membrii organizaţiei, presupune cunoaşterea reciprocă a acestora, confruntarea, concilierea şi 
armonizarea opiniilor lor. De aceea, pentru fiecare manager, o preocupare esenţială o constituie 
asigurarea unei comunicări deschise, permanente şi precise, ce rezultă din gândirea strategică a 
organizaţiei, care trebuie să ţină seama de o serie de condiţii: 

– formularea concisă şi precisă a mesajului pentru a fi înţeles uşor şi integral;  
– transmiterea rapidă şi nedeformată a mesajului;  
– asigurarea fluenţei şi a reversibilităţii comunicării;  
– utilizarea unui limbaj comun de către emiţător şi receptor;  
– simplificarea şi decongestionarea canalelor de comunicaţie;  
– asigurarea flexibilităţii şi a adaptabilităţii sistemului de comunicare pentru a putea fi utilizat în 

orice situaţie.  
În calea unei comunicări eficiente se interpun o serie de obstacole ce trebuie depăşite cu 

abilitate pentru a nu se ajunge la blocaje. Ele sunt rezultatul factorilor generali, ce impun bariere 
comune pe care oamenii le aşază în calea comunicării sau al factorilor specifici procesului de 
management. 

Cele mai frecvente obstacole sunt de natură:  
– personală – fiecare individ are o personalitate unică, generată de moştenirea genetică, de 

mediu şi de experienţă, care îi conferă o manieră proprie de comunicare;  
– fizică – legate de caracteristicile individului, de starea lui fizică, dar şi mediul în care are loc 

comunicarea;  
– socială – referitoare la obiceiuri, tradiţii, model social (rural, urban), religie, statut social 

(mesajul unui manager de rang înalt este considerat real, corect, chiar dacă uneori este incomplet, 
fals);  

– culturală – vizează nivelul de pregătire, limbajul şi vocabularul;  



– semantică – apariţia unor neînţelegeri generate de folosirea unor cuvinte în moduri diferite sau 
a unor cuvinte diferite în acelaşi mod, a neologismelor, a jargonului şi a expresiilor strict tehnice;  

– cognitivă – apariţia conflictelor interne datorate unor informaţii incompatibile cu sistemul de 
valori al individului şi cu deciziile anterioare;  

– psihologică – legate de particularităţi ale comportamentului uman: emotivitate, timiditate, 
agresivitate şi afectivitate. Percepţia proprie a fiecărui individ este considerată cea mai importantă 
barieră în interpretarea mesajului primit, pentru că oamenii folosesc propriile repere şi concepte în 
judecarea altora;  

– ambientală – contextul în care are loc comunicarea;  
– managerială – obstacolele sunt generate atât de manageri, cât şi de subordonaţi. ,,Problemele“ 

de comunicare între şefi şi subordonaţi sunt provocate de: capacitatea insuficientă de transmitere a 
informaţiilor şi de ascultare a managerilor, rezerva subordonaţilor de exprimare a părerilor, 
neobişnuinţa în comunicare, neconcordanţa dintre cerinţele comunicării şi posibilităţile 
subordonaţilor, frecvenţa modificărilor în sistemul de comunicare;  

– organizatorică – provoacă deficienţe în circuitul ierarhic. Comunicarea informală, filtrarea 
(tendinţa de a dilua sau de a opri la un moment dat un mesaj aflat în curs de transmitere) şi lipsa 
timpului conduc la apariţia canalelor de comunicare în afara celor rezultate din ordinea ierarhică.  

Toate aceste obstacole provoacă perturbaţii în cadrul procesului de comunicare, din momentul 
emiterii mesajului şi până la receptarea acestuia.  

Atât perturbaţiile externe, care ţin de mediul de comunicare, distanţă, timp, structura reţelelor 
de comunicare etc., cât şi perturbaţiile interne legate de natura umană, percepţia mesajelor, tendinţa 
de evaluare a mesajelor, limitele individuale etc. trebuie identificate, analizate şi diminuate prin 
măsurile adoptate în organizaţie, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea comunicării.  

Pentru orice manager, dezvoltarea comunicării trebuie să constituie o preocupare permanentă 
care trebuie să vizeze toate etapele şi elementele procesului de comunicare. Ea se va concretiza în 
sporirea consistenţei mesajelor, a expresivităţii comunicării şi a inteligibilităţii celor comunicate. 
Experienţa evidenţiază ca principalele direcţii de acţiune a îmbunătăţirii comunicării: ameliorarea 
stilului de comunicare orală (vorbit şi ascultat) şi scrisă (citit şi scris), creşterea abilităţii în alegerea 
celor mai potrivite mijloace de comunicare, luarea în considerare a particularităţilor psihice ale 
partenerilor de comunicare în funcţie de sex, nivel de cultură, deosebiri de limbă etc.  

Perfecţionarea comunicării presupune şi utilizarea unor metode şi tehnici de perfecţionare a 
comunicării. S-au impus ca deosebit de utile: ascultarea activă – tehnică de sporire a acurateţei 
recepţionării unei informaţii printr-o atenţie completă acordată interlocutorului şi şedinţa – reunirea 
pe termen scurt a unui grup de persoane în vederea rezolvării unor sarcini cu caracter informaţional şi 
decizional. 

Asociaţia Americană de Management a stabilit regulile ce trebuie respectate pentru 
comunicarea eficientă:  

1. emitentul să-şi clarifice ideile înainte de a le comunica;  
2. pentru planificarea comunicării este necesară consultarea celor din jur;  
3. iniţiatorii comunicării să examineze adevăratul scop al comunicării şi să nu se piardă în detalii.  
4. emiţătorul să ia în considerare ansamblul elementelor fizice şi psihice ale contextului;  
5. expeditorul să fie atent la nuanţe şi la înţelesul de bază al mesajului;  
6. emitentul să-şi dezvolte capacitatea de empatie (să privească din punctul de vedere al 

celorlalţi);  
7. emitentul să urmărească primirea feedbackului;  
8. emitentul şi receptorul să comunice în perspectivă cel puţin la fel de bine;  
9. cei ce comunică trebuie să fie siguri pe suportul comunicării;  
10. emitentul şi receptorul trebuie să încerce nu numai să înţeleagă, dar să se şi facă înţeleşi.  



Desigur, respectarea şi aplicarea principiilor şi a regulilor comunicării eficiente ţin de 
personalitatea managerilor, de specificul momentului, dar şi de tipul de strategie de comunicare 
adoptată.  

Se practică frecvent următoarele strategii de comunicare:  
– strategia de control (de autoritate) – utilizată mai ales în situaţii de urgenţă, când managerul îşi 

manifestă autoritatea deplină, impunând restricţii severe. Managerul dirijează toate acţiunile, sensul 
comunicării este unilateral, iar feedbackul apare numai pentru clarificări.  

– strategia de structurare – folosită în procesul de restructurare, de organizare complexă şi de 
modernizare, de planificare pentru asigurarea ordinii şi a disciplinei prin informare, dirijare şi 
convingere;  

– strategia dinamică – practicată cu succes în medii aflate în schimbare rapidă, este orientată 
spre activităţi imediate. Impune comunicare directă şi la obiect, printr-un mesaj pragmatic, bazându-se 
pe încredere şi înţelegere, pe motivare şi stimulare;  

– strategia participativă (egalitară) – caracterizată prin transfer bilateral de informaţii cu 
influenţare reciprocă, ce asigură luarea deciziilor prin consens. Este eficientă în comunicarea într-un 
grup restrâns, când se dispune de timpul necesar convingerii pentru acceptarea unor soluţii. Nu se 
recomandă a fi utilizată în comunicarea cu interlocutori incompetenţi, fără iniţiativă şi experienţă sau 
în cazuri de urgenţă;  

– strategia de acceptare – vizează acceptarea opiniei partenerului (poate fi o echipă de 
consultanţă, o comisie de audit etc.), ce a fost solicitat să consilieze managerul;  

– strategia de evitare – acceptată doar în situaţii speciale ce impun restricţii în furnizarea 
informaţiilor.  

Alegerea strategiei de comunicare în fiecare moment al evoluţiei organizaţiei şi aplicarea ei în 
funcţie de condiţiile concrete revine managerului, care trebuie să o utilizeze cu maximă eficienţă în 
atingerea scopurilor propuse.  

„Multe din neajunsurile manifestate în cercetările şi practicile comunicării se datorează nereuşitei 
în stabilirea diferenţelor conceptuale între informaţie şi comunicare“ 

 
3. Concluzii 
 În concluzie, comunicarea este liantul indivizilor dintr-o colectivitate, ce oferă posibilitatea 

cunoaşterii opiniilor acestora, a omogenizării sub aspect psihosocial, asigurând funcţionarea normală a 
colectivului, indiferent de mărimea şi natura sa. 

A citi şi a scrie sunt forme de comunicare. La fel vorbirea şi ascultarea. De fapt, acestea sunt cele 
patru modalităţi de comunicare. Dacă doriţi să vă însusiţi cu succes comunicarea interpersonală 
trebuie să vă cultivaţi aptitudinea unei ascultări empatice, întemeiate pe un caracter care să inspire 
încredere, să trezească dorinţa în celălalt de a se deschide. 

Pentru fiecare manager, cunoaşterea şi analiza factorilor de influenţă ai comunicării manageriale 
au o mare importanţă, deoarece de calitatea comunicării depinde modul de acţiune al subalternilor. 

Comunicarea managerială eficientă, ca sistem complex de raporturi mutuale ce apar între 
membrii organizaţiei, presupune cunoaşterea reciprocă a acestora, confruntarea, concilierea şi 
armonizarea opiniilor lor. De aceea, pentru fiecare manager, o preocupare esenţială o constituie 
asigurarea unei comunicări deschise, permanente şi precise, ce rezultă din gândirea strategică a 
organizaţiei. 
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