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Cuvânt înainte

Ştiinţă, practică şi artă în acelaşi timp, managementul s-a

afirmat în ultimele decenii ca una din cele mai importante activităţi

umane.

Managerii sunt necesari pentru a concentra şi canaliza

resursele umane neorganizate, informaţiile, precum şi fondurile

necesare spre o activitate utilă şi performantă. Managerul modern

este elementul catalizator în orice tip de instituţie, atent la ideea

că mediul natural, social şi politic, pot influenţa substanţial decizia

managerială. Asistăm la consacrarea conceptului de leadership,

ca şi atribut şi ca şi proces, care schimbă paradigma instituţională.

Studiile recente au demonstrat că la baza întregului proces

decizional se află cultura instituţională care integrează acele valori,

credinţe şi norme comportamentale care s-au dovedit a fi în

beneficiul instituţiei, în trecutul ei.

Dacă pentru alte domenii, atât ca teorie cât şi ca practică,
managementul a atins stadii înalte de dezvoltare, managementul
educaţional este încă în etapa clarificărilor conceptuale.

Lucrarea de faţă îşi propune să ofere elemente de manage-
ment general şi educaţional utile atât în managementul şcolar cât
şi în managementul învăţământului superior.

Cu structura şi conţinutul sau, lucrarea se adresează
studenţilor, masteranzilor, managerilor din sistemul educaţional
dar şi alte categorii de cititori.

AUTORUL
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CAP. I. ELEMENTE DE
MANAGEMENT GENERAL ŞI

EDUCAŢIONAL

1.1. Scurt istoric al conceptului de management

Managementul ca practică şi disciplină de studiu are o istorie
îndelungată. Managementul este în primul rând o disciplină de
studiu de sine stătătoare. Este o disciplină tânără întrucât
organizaţiile moderne au apărut în secolul XX, iar managementul
a apărut odată cu acestea.

Rădăcinile acesteia pornesc cu aproape 200 de ani în urmă.
Se poate spune că managementul a existat cu mult înainte ca să se
vorbească despre el. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart
Mill şi Karl Marx nu cunoşteau managementul. Pentru ei economia
era impersonală şi obiectivă. Kenneth Boulding, exponent al
clasicilor economiei sintetizează credinţa acestora astfel:
„Economia are a face mai degrabă cu comportamentul mărfurilor
decât cu comportamentul oamenilor”.

De asemenea Marx considera că legile impersonale ale
istoriei determinau viaţa. Omul este nevoit să încerce să se
adapteze. El poate cel mult să optimizeze ceea ce economia face
posibil. Ultimul dintre clasicii englezi Alfred Marshall adaugă
managementul printre cei trei factori de producţie cunoscuţi:
pământul, munca şi capitalul, dar nu-i acordă importanţă egală.

Încă de la început au existat două abordări diferite ale
conceptului. Prima abordare punea în centrul economiei managerul,
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iar cea de-a doua insista pe sarcina managerului de a face
resursele productive. J. B. Say – unul dintre cei mai mari
economişti francezi a fost cel care a „inventat” cuvântul
antreprenor căruia îi acordă rolul de a aloca resursele mai puţin
productive în investiţii productive creând astfel bogăţia. El a
fost urmat de „socialiştii utopici” în special Francois Fourier şi
contele de Saint-Simon.

Pe vremea aceea nu existau organizaţii sau instituţii
dezvoltate dar aceştia le-au anticipat dezvoltarea şi au descoperit
„managementul” înaintea apariţiei acestui concept. Au anticipat
faptul că sarcina organizaţiilor este şi de a construi structuri sociale
şi au identificat sarcini manageriale. Pentru că au insistat asupra
ideii că managementul este o forţă distinctă care poate acţiona
singură atât ca factor de producţie cât şi ca lege a istoriei, Marx
i-a numit „utopici”.

Americanul Alexander Hamilton a insistat pe rolul
constructiv, sistematic al managementului. Acesta a văzut în
management motorul dezvoltării economice şi sociale, nu în forţele
economice. Urmându-l pe Henry Clay în „Sistemul American”, a
schiţat primul plan de dezvoltare sistematică a economiei.

Primul adevărat manager a fost scoţianul Robert Owen.
În cadrul întreprinderii sale textile s-a vorbit pentru prima dată
despre probleme ca: productivitate şi motivare, relaţia
muncitor-muncă, muncitor-întreprindere, muncitor-management.
Odată cu Owen managementul – concept abstract până atunci –
devine realitate. Dar va mai trece mult timp până ce Owen va
avea succesori. Managementul ca ştiinţă s-a conturat la
începutul secolului XX fiind astfel, o rezultantă a contribuţiilor
diferitelor curente de gândire şi a experienţelor practice. În
jurul acestora s-au format în timp mişcări şi şcoli de
management. Cristalizarea relativ recentă a acestei ştiinţe a
apărut ca o necesitate, ca un răspuns la cerinţele practicii
sociale.
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1.2. Definirea managementului

Managementul este un termen englezesc cu o semantică
deosebit de complexă care desemnează ştiinţa conducerii şi
conducerea ştiinţifică a instituţiilor.

În publicaţiile de management nord-americane, Reece şi
O’Grady definesc managementul ca fiind „procesul de coordonare
a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare în vederea
îndeplinirii scopului primar al organizaţiei – obţinerea de produse
şi servicii dorite de un anumit segment al societăţii”1.

Originea lingvistică a cuvântului se găseşte în termenul latin
„manus” (mână) şi „manegione” (conducerea cailor în  manej).

Managementul înseamnă aşadar, arta de a conduce. „A
conduce” trebuie înţeles ca termen generic pentru desemnarea
diferitelor stiluri de a conduce. El poate însemna „a conduce”, „a
ordona”, „a coordona”, „a anima”. Dar poate cel mai important
aspect rămâne ideea de: a fi responsabil de realizarea în comun
a obiectivelor unei organizaţii. În acest context, managementul
reprezintă o meserie, o activitate, o practică ce presupune un
ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii; nefiind
doar un proces abstract, sau doar o teorie.

După afirmaţia lui Sun-Tse (conducător chinez din secolul
al V-lea î.CH): „Cel ce nu are un obiectiv, nu se expune
îndeplinirii”, înainte de a realiza un obiectiv, trebuie să-l formulezi.
Într-o organizaţie, obiectivele nu sunt întotdeauna clar definite şi,
chiar dacă ele privesc organizaţia în ansamblul ei, ele nu pot fi
abordate decât la nivelul fiecărui compartiment, şi atunci se impune
un efort de concentrare. Problema referitoare la cum se efectuează
această transcripţie, rămâne în dezbatere, însă e sigur că managerul
are un rol determinant. În următoarea etapă urmează concentrarea
întregului colectiv spre îndeplinirea obiectivului, chiar dacă vor

1 Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, „Management” - pag. 17, Editura A.S.E. 2003
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exista şi obiective personale divergente. Din acest motiv, adesea
managementul e comparat cu un lanţ al înaltei fidelităţi, în care
calitatea fidelităţii nu depinde de calitatea verigii celei mai
puternice, ci a celei mai slabe.

P. Drucker sintetizează condiţia esenţială a managementului
sugestiv sub forma unor „postulate”:

 managementul este general, afirmându-se în toate
domeniile economice şi sociale;

 dezvoltarea spiritului de inovare constituie trăsătura
esenţială a managementului modern;

 managementul este prientat spre sporirea continuă a
productivităţii muncii intelectuale şi fizice;

 managementul se grefează pe tradiţiile culturale, sociale
şi politice ale fiecărei ţări, pe condiţiile istorice de dezvoltare a
acesteia;

 managementul constituie principalul factor de sporire a
eficienţei activităţii desfăşurate.

1.3. Rolul şcolilor de management şi a conceptelor
de gândire în evoluţia managementului pe

plan mondial

Conturarea managementului ca ştiinţă are ca start ideea
centrală conform căreia este esenţială maximizarea rezultatelor
activităţii individuale sau colective cu eforturi minime prin
evitarea muncii ineficiente a oamenilor implicaţi nemijlocit în
procesele productive. Întreg procesul de geneză a managementului
ca ştiinţă a fost jalonat de mai multe şcoli.

O clasificare a şcolilor de management are în vedere
provenienţa geografică a ideilor care au stat la baza lor. Se disting
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astfel: şcoala americană, şcoala franceză, şcoala germană, şcoala
rusească, şcoala poloneză. Dar clasificarea propriu-zisă care s-a
circumscris opiniilor larg acceptate în mediul specialiştilor s-a
făcut după cum urmează în continuare:

1.3.1. Şcoala clasică universală

Această şcoală s-a afirmat puternic la începutul acestui secol.
Exponenţii acestei mişcări sunt  F. Taylor (în lucrarea „Shop
Management” – 1903),  H. Fayol, M. Weber, L. Gulick, O. Sheldon,
M. Parker Follet ş.a. În lucrarea sa, Taylor enumeră principiile
de bază ale şcolii clasice universale:

 principiul ierarhiei, conform căruia organizaţia cuprinde
un ansamblu de linii ierarhice care pornesc din vârful structurii
spre baza acesteia. Autoritatea deţinută de eşalonul superior este
delegată spre nivelurile inferioare,

 unitatea de comandă, care evidenţiază faptul că orice
muncitor nu primeşte dispoziţii decât de la un şef ierarhic,

 specializarea organizaţională, în virtutea căreia fiecare
muncitor trebuie să îndeplinească sarcini specializate, întrucât sunt
mai uşor asimilabile, ducând astfel la creşterea productivităţii
muncii,

 evantaiul subordonaţilor, potrivit căruia, un şef poate
conduce un număr limitat de subordonaţi,

 corespondenţa autoritate-responsabilitate, adică
autoritatea cu care este investit un şef trebuie dublată sau
echilibrată cu responsabilitatea sa,

 principiul excepţiei, în baza căruia sarcinile de excepţie
neconforme cu obiectivele prestabilite, sau pentru care nu există
criterii de control, trebuie realizate numai de către superiorii
ierarhici2.

2 Corneliu Russu, „Management” – pag. 15, Editura Expert 1993
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Aportul de bază în cadrul acestei şcoli a fost adus de H.
Fayol care a stabilit conceptele fundamentale pentru management,
în sensul că el a stabilit funcţiunile de bază ale unui agent economic:

 funcţiunea financiar-contabilă,
 funcţiunea tehnică (de producţie)
 funcţiunea comercială,
 funcţiunea de securitate (de protecţie împotriva

riscurilor).

Tot H. Fayol a detaliat atribute funcţiunii de conducere:
previziune, organizare, coordonare, comandă şi control. Aferente
aceleiaşi funcţiuni de conducere, Fayol a enunţat şi principiile de
conducere, multe dintre ele fiind actuale şi astăzi:

 necesitatea concordanţei între autoritatea personală şi cea
de serviciu,

 luarea deciziei cu caracter unic,
 succedarea personalului la conducerea întreprinderii,
 subordonarea intereselor individuale celor generale, ale

organizaţiei,
 menţinerea stabilităţii cadrelor în cadrul organizaţiei”3.

Cu toate că şcoala clasică universală reprezintă unul din
fundamentele de bază ale ştiinţei managementului, prezintă o limită
privitoare la lipsa interesului pentru factorul uman.

1.3.2. Şcoala relaţiilor umane

Şcoala relaţiilor umane apare ca o replică faţă de abordarea
mecanicistă proprie şcolii clasice. Această şcoală reuneşte

3 C. Maior, „Management instituţional” pag. 22, Ed. „Vasile Goldiş” University
Press Arad, 2005
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următoarele personalităţi: E. Mayo, F. Roethliberger, E. Dale, R.
Likert, H. Leavitt, G. Friedmann, D. Carnegie. Teoriile elaborate
au fost centrate pe experimentările şi descoperirile teoriei
psihologice denumite behaviorism. Spre deosebire de şcoala
clasică universală, şcoala relaţiilor umane s-a focalizat asupra
factorului uman din organizaţie. Se au în vedere motivaţiile,
comportamentului individului şi modul de integrare în cadrul
colectivităţii.

În lucrarea sa „How to win friends and influence people”,
D. Carnegie susţine importanţa deosebită a cooperării cu alţii în
vederea obţinerii succesului, prin cooperare înţelegându-se
abilitatea de-a şti să-i faci pe ceilalţi să se simtă importanţi, să
capacitezi oamenii în a gândi ca şi tine, să dai ocazia reabilitării
celor care greşesc. A. Maslow este cunoscut ca fondator al teoriei
motivaţiei. „Managerii să ştie că există mai multe niveluri şi
remedii ale motivaţiei şi,, că, odată satisfăcut un nivel de motivaţie,
nu mai este cazul să se insiste prin consum suplimentar de remedii
ci trebuie trecut la nivelul de stimulare superior”4.

Un alt reprezentant al abordării behavioriste, D. McGregor
promovează cele două teorii X şi Y asupra calităţilor umane.
Teoria X prezintă o viziune negativă a omului, în sensul în care
omul este lipsit de ambiţie, evită munca şi responsabilităţile şi
trebuie în permanenţă să fie verificat.

În contrapartidă, teoria Y evidenţiază aspectele pozitive ale
caracterului uman. În această accepţie, omul acceptă
responsabilităţile, iar munca este văzută de el ca fiind o necesitate
naturală ca şi distracţia şi relaxarea. În cele din urmă, este
acreditată ideea în baza căreia omul este totuşi mai apropiat
conceptului relevat de teoria Y, astfel încât, D. McGregor rămâne
un adept prin excelenţă al doctrinei umaniste.

4 I. Stăncioiu, G. Militaru, „Management – Elemente fundamentale”, pag.
25, Ed. Teora 1998
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Analiza conceptelor promovate de cele două şcoli descrise
anterior, şcoala clasică universală şi şcoala relaţiilor umane
permite formularea anumitor concluzii:

• H. Fayol şi F. Taylor, reprezentanţii şcolii clasice
universale, sunt iniţiatorii managementului ştiinţific interpretând
organizaţia din punct de vedere tehnic (ei de altfel fiind la bază
ingineri). Productivitatea va creşte prin intervenţia în sistemul
tehnologic şi în cel al salarizării.

• În schimb adepţii mişcării behavioriste au meritul de a fi
identificat legătura dintre managementul ştiinţific şi
psihosociologia industrială, de a fi făcut trecerea de la „omul
economic” la „omul social”, punând accent pe ideea utilizării
relaţiilor umane în scopul maximizării efectelor pozitive într-o
organizaţie şi minimizării celor negative.

1.3.3. Şcoala cantitativă

Şcoala cantitativă este reprezentată de numeroşi specialişti
reputaţi dintre care menţionăm: francezul A. Kaufman, ruşii E.
Kameniter şi C. Afanasiev, americanii J. Starr şi F. Goronzy,
maghiarul Kornay. Această şcoală a apărut la mijlocul sec. XX
fiind un curent de gândire bazat prin excelenţă pe aparatul
matematic şi statistic. Cel mai frecvent sunt utilizate teoria grafelor,
teoria firelor de aşteptare, analiza combinatorie, programarea
liniară, în special pentru funcţiile de previziune şi organizare ale
managementului.

Aportul deosebit al şcolii cantitative la dezvoltarea ştiinţei
managementului rezidă în adaptarea instrumentarului matematic
şi statistic la cerinţele practicii sociale prin conferirea unui plus
de rigurozitate la analizele şi soluţiile manageriale promovate în
cadrul unei organizaţii.
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1.3.4. Şcoala sistemică

Şcoala sistemică se constituie ca o sinteză la şcolile de
management enumerate anterior, fiind cea mai complexă şi
aplicativă. Reprezentanţii  acestei şcoli sunt următorii: francezii
H. Simon, J. Melese şi J. Lobstein, ruşii C. Popov şi Gutstein,
nord-americanii R. Johnson, F. Cast, P. Drucker, M. Porter, englezul
J. Child, etc.

Caracteristica de bază a acestei şcoli constă în utilizarea
unei game largi de concepte şi metode provenind din mai multe
discipline: analiza economică, finanţe, matematică, sociologie,
psihologie, statistică, drept, informatică. Organizaţia este văzută
ca un sistem, iar funcţiile sale cu grad egal de importanţă
(previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea şi evaluarea)
sunt considerate ca subsisteme ale sale.

Abordarea sistemică se bazează pe două teorii: teoria
organizaţională, în viziunea căreia organizaţia este văzută ca un
sistem închis, şi, respectiv teoria cibernetică în care organizaţia
este un sistem deschis.

În viziunea şcolii sistemice este iterată ideea conform căreia
la nivelul organizaţiei există toate pârghiile prin care procesele
economice sunt clarificate, ierarhizate, reglate şi dinamizate,
ţinându-se cont atât de relaţiile de natură formală cât şi relaţiile
informale, relaţii care se intercondiţionează.

Abordarea sistemică are în vedere totalitatea influenţelor
provenite şi din mediul intern şi din mediul extern, deciziile
adoptate având un caracter reglator.

Francezul H. Simon susţine că în abordarea sistemică există
trei activităţi interdependente care menţin în stare activă
organizaţia, şi anume:

• Comunicarea,
• Luarea deciziilor,
• Echilibrul.
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Tot în teoria sa este acreditată ideea conform căreia la
nivelul organizaţiei nu există starea de optim ci doar conjuncturi
favorabile pentru care se găsesc soluţii satisfăcătoare.

Aşa cum arată autorii în lucrarea lor „Management”,
contribuţia majoră a acestei şcoli constă în: „situarea pe primul
plan a finalităţii economice a firmei într-o viziune completă şi
previzională, bazată pe un solid fundament ştiinţific”5.

1.4. Elemente şi concepte moderne în
activitatea de management

Conturarea unei multitudini de sisteme, metode şi tehnici
manageriale reprezintă dovada dezvoltării intense atât a ştiinţei
managementului cât şi a managementului ştiinţific. În cele ce
urmează au fost selectate un număr semnificativ de sisteme şi
metode cu o frecvenţă ridicată de utilizare, acestea fiind grupate
după două criterii6, aşa cum este redat în tabelul 1.1 de mai jos:

5 Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, „Management” – pag. 48, Editura A.S.E.
2003
6 Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, „Management” – pag. 257-261, Editura
A.S.E. 2003

     Metode de management Tab. 1.1

Funcţii ale
managementului în a

căror exercitare se
folosesc cu precădere

Denumirea metodei

Subsisteme ale
managementului în cadrul cărora

se utilizează cu
prioritate

Decizional

Ansamblul sistemului de

management
Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Previziune

Previziune + Organizare

Organizare + Antrenare

Organizare

Organizare

Algoritmul Deutsch-

Martin

Analiza morfologică

Analiza postului

Analiza valorii

Analiza variabilelor

organizaţionale

Nr.
crt.

1

2

3

4

5
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Continuare tab. 1.1
Ansamblul sistemului de

management

Organizatoric

Organizatoric

Decizional

Decizional

Organizatoric

Organizatoric

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Organizatoric

Decizional - Organizatoric

Organizatoric

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Organizatoric şi informaţional

Organizatoric şi informaţional

Organizatoric şi informaţional

Organizatoric

Organizatoric

Ansamblul sistemului de

management

Organizatoric

Organizatoric şi informaţional

Organizatoric

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul procesului de

management

Organizare + Antrenare

Organizare + Antrenare

Previziune

Previziune

Organizare + Antrenare

Organizare + Antrenare

Ansamblul procesului de

management

Ansamblul procesului de

management

Organizare

Previziune + Organizare

Organizare

Ansamblul procesului de

management

Ansamblul procesului de

management

Previziune + Organizare

Previziune + Organizare

Previziune + Organizare

Organizare

Organizare

Ansamblul procesului de

management

Previziune + Organizare

Previziune + Organizare +

Control + Evaluare

Organizare şi antrenare,

control - evaluare

Previziune, organizare,

antrenare

Ansamblul procesului de

management

Aprecierea (Rating)

Aprecierea funcţională

Aprecierea globală

Arborele de luare a

deciziei

Arborele de pertinenţă

Autofotografierea zilei de

muncă

Bedeaux

Brainstorming

Brainwriting

Brish

Curentul Colectiv

CEGO

Ccheck-list (lista de

control)

Chestionarul

Coeficientul de corelaţie

Coeficientul de regresie

COM

Compararea în funcţie de

principalele ipostaze ale

variabilelor

organizaţionale

Compararea pe grupe de

mutaţii

Comparaţia factorilor

Costurile standard

CPM

Cronometrarea

Cutia de idei

Delegarea

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Decizional - Organizatoric

Organizatoric

Ansamblul sistemului de

management

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric şi informaţional

Decizional - Organizatoric

Organizatoric şi informaţional

Organizatoric şi informaţional

Organizatoric şi informaţional

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric şi informaţional

Organizatoric şi informaţional

Organizatoric şi informaţional

Ansamblul sistemului de

management

Decizional

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Previziune, organizare,

antrenare

Previziune

Ansamblul procesului de

management

Organizare

Organizare

Organizare

Organizare

Previziune, organizare,

control - evaluare

Previziune

Previziune, organizare,

control - evaluare

Organizare, antrenare,

control - evaluare

Organizare, antrenare,

control - evaluare

Coordonare

Coordonare

Coordonare

Organizare

Organizare

Organizare

Organizare

Previziune

Previziune + Organizare

Ansamblul procesului de

management

Ansamblul procesului de

management

Ansamblul procesului de

management

Ansamblul procesului de

management

Ansamblul procesului de

management

Continuare tab. 1.1
Delbecq

Delphi

Diagnosticarea

Diagrama ASME

Diagrama complexă

Diagrama SCOM

Diagrama tabelară

Drumul critic

ELECTRE

Extrapolarea

Filmarea zilei de muncă

Fotografia zilei de muncă

Graficul lui Hyjmans

Graficul lui Planus

Graficul răspunderii

liniare

Îmbinare mixtă

Îmbinare paralelă

Îmbinare succesivă

Interviu

Jocurile

Lista atributelor (tehnica

lui Crawford)

Managementul prin

bugete

Managementul prin

costuri

Managementul prin

excepţii

Managementul prin

obiective

Management prin produs

31
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Continuare tab. 1.1
Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Ansamblul sistemului de

management

Organizatoric

Ansamblul sistemului de

management

Organizatoric şi informaţional

Decizional

Decizional

Decizional

Organizatoric

Ansamblul sistemului de

management

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Ansamblul sistemului de

management

Organizatoric şi informaţional

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Decizional

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul procesului de

management

Previziune, organizare

Organizare

Previziune, organizare

Organizare

Organizare

Organizare

Organizare

Previziune + Organizare

Previziune

Previziune

Previziune

Organizare, antrenare,

control - evaluare

Organizare

Organizare

Organizare

Organizare

Organizare

Organizare

Previziune, organizare,

antrenare

Organizare, coordonare,

control - evaluare

Organizare

Organizare

Organizare, coordonare,

control - evaluare

Organizare

Organizare

Previziune

Previziune

Management prin

proiecte

Matricea descoperirilor

Matrix

Metoda comparativă

Metoda de condensare

integrală

Metoda graduală

(Ranging)

Metoda indicelui

Metoda punctelor

Metoda potenţialelor

Metoda Markovitz

Metoda valorii actualizate

Metoda scenariului

Microobservări

instantanee

Monte Carlo

Notaţia

Observări instantanee

Operograma

Orlograma

Organigrama

ORTID

PERT

Phill Carol

Planul schemei

tehnologice

Ponderea ierarhică

Programarea dinamică

Programarea liniară

Propex

Raportul de corelaţie

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84
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Continuare tab. 1.1
Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Ansamblul sistemului de

management

Informaţional - decizional

Decizional

Organizatoric

Ansamblul sistemului de

management

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Organizatoric

Previziune, control -

evaluare

Previziune

Ansamblul procesului de

management

Ansamblul procesului de

management

Previziune

Ansamblul procesului de

management

Ansamblul procesului de

management

Ansamblul procesului de

management

Previziune

Previziune

Ansamblul procesului de

management

Control + Evaluare

Control + Evaluare

Control + Evaluare

Antrenare

Control + Evaluare

Schema bloc

Sesiune Philipps 66

Sinetica

SCOP

Simularea decizională

Synapse

Şedinţa

Tabloul de bord

Tabel de luare a deciziilor

Teoria fişelor de aşteptare

Tehnica Gordon

Test de analiză a

personalităţii

Test de interpretare a

rezultatelor

Timpii standard

administrativi

Tarif / oră / maşină

Work - factory

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1.4.1. Managementul participativ – factor de
îmbunătăţire a proceselor de management

Managementul participativ presupune exercitarea proceselor
de management prin implicarea unui număr mare de manageri şi
executanţi, folosind o gamă largă de modalităţi, între care
organismele participative instituţionalizate ocupă o poziţie
centrală.
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Acest tip de management se constituie ca o alternativă la
stilul de management individualist, acest din urmă stil dovedindu-
se tot mai puţin adecvat în faţa complexităţii crescânde a
problemelor care apar la nivelul actualelor organizaţii.
Soluţionarea acestor dificultăţi care survin în viaţa oricărui agent
economic reclamă multe cunoştinţe, abilităţi şi experienţă derivate
din efortul concertat al mai multor persoane.

Principalele organisme de management participativ,
instituţionalizate în ţara noastră şi atribuţiile acestora sunt:

• Adunarea generală a acţionarilor (A.G.A.)
– aprobă statutul şi contractul de societate
– aprobă structura organizatorică
– numeşte membrii Consiliului de administraţie şi a

Comisiei de cenzori
– aprobă bilanţul contabil şi raportul de gestiune C.A.
– aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
– hotărăşte împrumuturi bancare pe termen lung
– hotărăşte mărirea sau reducerea capitalului social;
– hotărăşte fuziunea, divizarea sau dizolvarea societăţii.
• Consiliul de administraţie (C.A.)
– angajează şi concediază personalul
– stabileşte strategia de marketing, de cercetare-dezvoltare,

asigurarea calităţii, protecţia mediului
– supune anual A.G.A., în termen de 60 de zile de la

încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire
la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi
pe anul precedent, precum şi proiectul de buget al societăţii
pe anul în curs

• Comisia de cenzori
– verifică gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor

circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă
– controlează exactitatea inventarului, bilanţul şi contul de

profit şi pierderi
– la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare;
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– prezintă A.G.A. un punct de vedere privind mărirea sau
reducerea capitalului social.

Managementul participativ reprezintă astăzi nu doar un stil
de management ci un concept larg asimilat, în cadrul organizaţiilor
din întreaga lume, având drept consecinţă stimularea spiritului de
echipă şi implicarea reală a tuturor factorilor decizionali şi de
execuţie la bunul mers al întreprinderii. Altfel spus, managementul
participativ reprezintă o serie de caracteristici importante, dintre
care enumerăm în continuare:

• Participarea efectivă a salariaţilor la exercitarea
procesului de conducere,

• Implicarea unui număr mare de persoane în exercitarea
funcţiei de evaluare şi control,

• Participarea activă a salariaţilor la adoptarea deciziilor
de cea mai mare importanţă.

Avantajele şi limitele managementului participativ7

    Tab. 1.2

7 Ovidiu Nicolescu, I. Verboncu, „Management” pag. 284, Ed. A.S.E. 2003

Creşterea nivelului general de informare
a salariaţilor

Creşte gradul de fundamentare a deciziilor
ca urmare a implicării unui număr mare
de salariaţi la derularea proceselor
decizionale
Se amplifică antrenarea personalului la
stabilirea şi realizarea obiectivelor firmei

Folosirea la un nivel superior a
potenţialului profesional şi managerial al
personalului firmei

AVANTAJE LIMITE

Ponderea ridicată a timpului destinat
consultării subordonaţilor şi participării la
şedinţele organismelor participative de
management
Diminuarea operativităţii soluţionării unor
probleme

Amplificarea unor cheltuieli legate de
pregătirea reuniunilor, multiplicarea
materialelor, transportul componenţilor
unor organisme participative.
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1.4.2. Modalităţi noi privind motivarea
personalului

O componentă importantă a managementului o reprezintă
motivarea personalului, fenomen manifest cu predilecţie de abia
spre sfârşitul secolului trecut. Motivarea personalului este un
ansamblu de acţiuni menită să satisfacă interesele salariaţilor unei
organizaţii, să ducă la creşterea potenţialului acestora şi în cele
din urmă, la creşterea profitabilităţii organizaţiei.

Teoriile privitoare la recompensarea salariaţilor au fost
ilustrate de specialiştii în domeniu încă de la începutul secolului
trecut: E. Mayo, A. Maslow. D. McGregor, F. Herzberg, V. Vroom,
Mc. Clellan, Porter-Lawler.

1.5. Metode de management – elemente de bază în
desfăşurarea activităţii manageriale

1.5.1. Management prin obiective

Managementul prin obiective (MBO) reprezintă un sistem
de conducere integrat, care vizează orientarea consecventă a întregii
activităţi manageriale şi organizaţionale în vederea îndeplinirii
scopurilor şi obiectivelor majore ale companiei.

Scopurile şi obiectivele sunt determinate de conducerea
superioară a companiei, ele fiind determinate de raţiunea existenţei
organizaţiei.

Odată stabilite ţintele activităţii, sistemul managerial
urmăreşte:

• definirea precisă şi cuantificarea obiectivelor,
• sarcinile şi competenţele în îndeplinirea obiectivelor,
• urmărirea şi verificarea periodică a rezultatelor (feed-

back),
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• sistemul de recompense şi penalizări pentru îndeplinirea /
neîndeplinirea rezultatelor.

Pentru aplicarea reuşită a acestui sistem, compania stabileşte
o serie de principii:

• structura arborescentă a scopurilor şi obiectivelor
organizaţiei,

• obiectivele specifice pentru fiecare compartiment
(persoană),

• principiile luării deciziilor (ierarhia decizională),
• etapizarea şi eşalonarea precisă,
• evaluarea performanţelor şi bucla de feed-back.

Obiectivele sunt stabilite pe trepte de importanţă şi
relevanţă, ele corespunzând ierarhiei structurale a organizaţiei.
Toate obiectivele secundare, strategiile şi tacticile operaţionale
sunt subordonate realizării scopului şi misiunii organizaţiei.

Misiunea companiei este definiţia raţiunii de a exista a
acesteia. Ea este stabilită de fondatori sau acţionarii principali şi
reprezintă idealul spre care trebuie să tindă fiecare angajat în
activitatea sa.

Sunt prezentate în continuare câteva dintre cele mai relevante
companii internaţionale şi misiunea lor, aşa cum este ea definită
în paginile web (Internet) de prezentare:

Misiunea companiilor
Tab. 1.3

IBM

,,Tindem să devenim leaderi în crearea, dezvoltarea şi
producţia celor mai avansate tehnologii informaţionale
industriale, incluzând sistemele computerizate, software,
reţele, sisteme de stocare date şi microelectronică. Dă
valoare acestor tehnologii avansate pentru clienţii noştri
prin soluţiile noastre profesionale şi service oriunde în
lume”.
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Silicon
Valley

,,Viziunea noastră este de a ajunge cel mai de încredere

furnizor de servicii de ocupare profesională strategice, de

înaltă calitate din America; de a ne conduce compania în

aşa fel încât firmele de ocupare profesională să fie

percepute la cel mai înalt nivel de către aspiranţi, angajatori,

angajaţi şi clienţi”.

,,Kellog este o companie globalizată, încredinţată să

realizeze o creştere durabilă a valorii şi profitului, precum

şi îmbunătăţirea poziţiei sale de lider mondial, prin

furnizarea de produse alimentare şi nutriţionale de calitate

superioară”.

,,Ţintim să furizăm cea mai bună calitate a designului

şi cel mai bun service pentru consumatori, în efortul nostru

de a ajuta clienţii să-şi atingă obiectivele. Angajăm personal

talentat, pasionat pentru munca depusă, oameni care vor

onora încrederea noastră şi îşi vor îndeplini promisiunile.

Având o ţintă clară, orientată spre clienţi, vom face tot ce

putem pentru a obţine rezultate favorabile şi a ne mulţumi

clienţii. În consecinţă, rezultatele constau în calitatea

muncii şi prestaţiilor noastre, iar clienţii sunt încrezători

că adăugăm valoare afacerii lor”.

,,Ţinta Philip Morris U.S.A. este de a fi cel mai

responsabil, puternic şi respectat cercetător, producător

şi comerciant de bunuri de consum, în special de produse

destinate adulţilor”.

,,Viziunea Microsoft este de a da putere oamenilor

printr-un software de înaltă calitate – oricând, oriunde şi

pe orice dispozitiv de calcul. În calitate de lider mondial

în programe personale sau de afaceri, Microsoft năzuieşte

să realizeze produse inovative şi să presteze servicii care

să vină în întâmpinarea necesităţilor crescânde ale

clienţilor”.

Continuare tab. 1.3.

Kellogg

Global 1

Philip
Morris

Microsoft

Sursa: site-ri din reţeaua Internet
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Odată definitivată misiunea şi scopul principal al campaniei,
conducerii campaniei i se trasează principalele obiective. Acestea
vizează, cu precădere, principalii indicatori pe care aceasta trebuie
să-i atingă, în concordanţă cu scopul propus.

Conducerea operativă trasează în continuare sarcini în cadrul

organizaţiei, astfel încât activitatea tuturor departamentelor şi
compartimentelor să conveargă spre realizarea strategiei decise.

Deciziile curente, tactice, sunt luate la nivelul
managementului mediu şi inferior, prin consultare
interdepartamentală şi sub supravegherea conducerii superioare.

Aprecierea activităţii se face la nivelul fiecărei persoane,

pe baza de job description şi job evolution.
Fiindcă fiecare persoană din cadrul organizaţiei îşi cunoaşte

responsabilităţile şi competenţele directe cât şi scopul firmei în
general, sistemul managementului prin obiective prezintă o serie
de avantaje pentru activitatea firmei:

• creşte gradul de motivare al personalului,
• întăreşte responsabilitatea,

• îmbunătăţeşte defalcarea activităţilor şi obiectivelor pe

persoane.

Sistemul prezintă şi carenţe, care pot fi depăşite prin
flexibilitatea organizaţională şi răspunsul rapid la reacţiile pieţii:

• flexibilitate redusă în modificarea obiectivelor principale

ale firmei,

• modificarea lentă a concepţiilor angajaţilor, în cazul
schimbării obiectivelor,

• ezitări în asumarea de responsabilitate sporite din partea

personalului de execuţie.
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Fig. 1.1 Sistemul managementului prin obiective

Obiectivele specifice
compartimentelor

Obiectivele
activităţilor

rezultate imediate
încadrarea în buget
semnalarea oportunităţilor
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Obiective
individuale

Obiectivele
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Scopul şi misiunea
companiei

domeniul de activitate
situarea pe piaţă
profitabilitatea

Proprietarii
companiei

Obiectivele generale
(misiunea)

performanţele lucrătorilor
pregătirea personalului
tactici operative

Management
mediu

competitivitate
management de portofoliu
resurse materiale
resurse umane
resurse publice

Consiliul
director
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1.5.2. Management prin proiecte

În categoria sistemelor moderne de conducere se înscrie şi
conducerea prin proiecte (SCP), acest sistem se aplică pentru o
perioadă limitată în timp (câţiva ani), în scopul soluţionării unei
probleme complexe, precis definită. Rezolvarea acestei probleme
reclamă – datorită ansamblului de activităţi de natură diferită –
participarea unui număr mare de specialişti din diferite structuri
organizatorice ale firmei. Caracteristicile unui proiect în viziunea
lui G. Ortsman sunt următoarele:

 finalitatea proiectului este obţinerea unui produs (sau
produse) foarte complexe,

 relaţiile comerciale privind produsul care face obiectul
proiectului sunt mai diferite, deoarece nu există decât un
cumpărător şi  un beneficiar final,

 materiile prime, materialele, subansamblele sau piesele
utilizate pentru obţinerea produsului sunt foarte diversificate,

 realizarea proiectului este temporară, obiectivul de bază
fiind minimizarea duratei de realizare a lui,

 desfăşurarea şi realizarea proiectului reclamă formarea
unei structuri organizatorice specifice, autonome, folosind personal
din structura organizaţiei şi stabilindu-se în avans operaţiile şi
termenele de execuţie,

 în cadrul proiectului există un grad mare de delegare a
autorităţii şi responsabilităţii pentru directorul de proiect.

Directorul de proiect, care nu este obligatoriu să fie top-
managerul, descompune proiectul în sisteme şi subsisteme, repere
ce pot fi ulterior uşor planificate şi urmărite în timp. Pentru fiecare
astfel de sistem se desemnează un responsabil.
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Avantajele managementului prin proiecte rezidă în
următoarele:

 este aplicabil în organizaţiile productive mari care au în
nomenclatorul de fabricaţie produse deosebit de complexe (unicat
sau serie mică),

 în acest demers de finalizare a proiectului sunt facilitate
schimburile de experienţă între diferitele diviziuni organizatorice
implicate,

 nu în cele din urmă, acest sistem de conducere prin proiecte
determină creşterea gradului de flexibilitate structurală a
organizaţiei la cerinţele impuse de realizarea proiectului.

1.5.3. Management prin inovare

Managementul prin inovare reprezintă un concept dinamic

bazat pe atitudinea receptivă a conducerii la inovare, fiind axat

pe stabilirea şi aplicarea consecventă a unor strategii

inovaţionale. Metoda a apărut dintr-o necesitate obiectivă

plecând de la faptul că produsele vor fi supuse în viitor într-un

ritm extrem de rapid procesului de părăsire a pieţei,, iar

viabilitatea organizaţiei este condiţionată de gradul ridicat de

inovare pe care îl deţine. Se aprecia, în urmă cu cca. 70 de

ani, că pieţele aparţin producătorilor capabili de a satura piaţa

cu produse obişnuite. Ulterior rolul determinant şi-l asumă

comercianţii prin crearea reţelelor de promovare şi distribuţie

menite să asigure absorbţia produselor, iar în cele din urmă,

cercetătorii vor fi cei care vor răspunde cererii crescânde,

prin oferirea de noi produse, mai performante şi cu un grad de

utilitate sporit.
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inovarea noului produs

Fig. 1.2 Schema procesului de inovare pe care se axează
practicarea SCI 8

Procesul de inovare este un proces iterativ urmărindu-se

asigurarea concordanţei între dezvoltarea tehnică a produsului şi

dezvoltarea sa comercială, potrivit schemei reprezentată mai sus.

8 Corneliu Russu, ,,Management”, pag. 332, Editura Expert, Bucureşti
1993

dezvoltare tehnică dezvoltarea de marketing

formularea strategiei de marketing

plan de vânzare

testare, marketing

prestare

evaluare
preliminară

decizia de implementare

configuraţia finală a
produsului

configuraţia
produsului

staţie pilot

cercetări de
laborator
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Esenţa managementului prin inovare constă în aplicarea
consecventă a următoarelor două principii:

 optimizarea aprovizionării pieţei în condiţiile concentrării
activităţii de cercetare şi a tuturor celorlalte posibilităţi pentru
satisfacerea nevoilor consumatorilor în anii viitori,

 perfecţionarea şi introducerea de metode noi în
managementul activităţii de realizare a produselor noi.

Implementarea conceptului modern de management prin
inovare presupune parcurgerea mai multor etape (faze) după cum
urmează:

 în prima etapă se încearcă identificarea de idei noi
privitoare la produs, idei privind soluţiile constructive, de
producţie, tehnologice,

  urmează apoi evaluarea/analiza rentabilităţii ideilor luate
în considerare,

 implementarea soluţiilor propuse în realizarea produselor,
în care toate operaţiile cuprinse în planul strategic sunt transpuse
practic utilizându-se în principal graficul în reţea CPM, MPM
sau PERT,

 controlul termenelor şi a costurilor, care urmează să
identifice toate impedimentele şi barierele în calea finalizării
planului propus.

1.5.4. Management prin bugete

Conform autorului în lucrarea sa ,,Management”9,
conducerea prin bugete ,,reprezintă un sistem de conducere care
constă, în esenţă, la fundamentarea costurilor aferente realizării

9 Corneliu Russu, ,,Management”,  pag. 328, Editura Expert, Bucureşti
1993



32

fiecărui obiectiv al organizaţiei şi în urmărirea sistematică a
încadrării cheltuielilor efective în nivelul planificat al costurilor”.
Acest sistem de management comportă, în fapt, două faze:

 prefigurarea viitorului organizaţiei prin prisma
obiectivelor realizabile (bugete),

 controlul, sub forma bugetelor, a realizărilor – execuţia
bugetară.

Activitatea de bugetare a unei organizaţii economice
reprezintă un sistem articulat prin care se urmăreşte asigurarea
atingerii obiectivelor propuse pentru o perioadă definită de timp,
având la dispoziţie anumite resurse, a căror gestionare este
atribuită unui responsabil desemnat în acest scop. Principiile de
bază ale managementului prin bugete constau în:

 principiul participării,
– care presupune că întregul personal şi în special

managementul participă efectiv la elaborarea şi execuţie a bugetului
 principiul realismului,

– care porneşte de la ideea că obiectivele propuse trebuie
să fie realiste şi deci realizabile, iar normativele să nu fie prea
strânse

 principiul flexibilităţii,
– sistemul de elaborare a bugetelor trebuie să nu fie prea

rigid, oferind posibilitatea, în cadrul execuţiei bugetare, adaptării
la noile condiţii apărute în operaţiunile economice ale
organizaţiei.

Adoptarea acestui sistem managerial creează premizele
instituirii unui climat favorabil în cadrul organizaţiei, prin
participarea activă a salariaţilor la realizarea obiectivelor
propuse.
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1.5.5. Management prin excepţii

Managementul prin excepţii se înscrie în categoria
sistemelor de management, bazat fiind pe transmiterea ascendentă
a informaţiilor privind abaterile de la limitele de toleranţă
stabilite, pe de o parte, precum şi pe plasarea celor mai buni
manageri specialişti în zonele cheie pentru competitivitatea firmei,
pe de altă parte.

Caracteristicile de bază ale acestui sistem constau în
următoarele:

 fluxurile de informaţii vizează în principal abaterile de la
planurile, standardele şi normele stabilite,

 circulaţia fluxurilor informaţionale este selectivă: fluxurile
se reţin după nivele de competenţă aprioric stabilite, în funcţie
de nivelul abaterilor, pe măsura creşterii dimensiunii abaterilor
constatate, ele asced la nivele superioare de decizie,

 pentru fiecare manager sunt clar definite competenţele
decizionale,

 în zonele ,,cheie” ale organizaţiei şi unde probabilitatea
apariţiei unor disfuncţionalităţi importante este mai mare, acolo
volumul informaţiei transmise şi cadenţa cu care sunt raportate
sunt mai mari,

 nu în ultimul rând, este extrem de importantă plasarea
managerilor şi a specialiştilor în subdiviziunile organizatorice
decisive pentru realizarea obiectivelor.

Implementarea unui astfel de sistem managerial impune o
anumită etapizare după cum urmează:

 stabilirea clară a obiectivelor de îndeplinit precum şi a
normelor care se cer a fi respectate (ex. stabilirea unei anumite
cantităţi de produse care urmează a fi realizate într-un interval de
timp),
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 urmează în continuare stabilirea „câmpului de toleranţă”
admis pentru valorile previzionate şi nivelul variaţiilor valorilor
de la normele stabilite care declanşează deciziile corective,

 adoptarea (luarea) deciziei care să înlăture abaterile: prin
eliminarea cauzelor generatoare sau, poate, a normelor care pot fi
inadecvate (dacă variaţiile sunt justificate).

Avantajele implementării managementului prin excepţii
rezidă în economia de costuri (a timpului managerilor) cu efecte
benefice în creşterea profitului organizaţiei. Dezavantajele constau
în netransmiterea informaţiilor semnificative privind nivelul
abaterilor şi/sau uzura morală a toleranţelor stabilite. La noi în
ţară, managementul prin excepţii este recomandabil în companiile
productive cu un nomenclator de produse care se realizează în
serie mare: industria uşoară, industria alimentară, îngrăşăminte,
mobilă, etc.

Metodele specifice de management pot fi aplicate atât global,
la nivelul firmei, cât şi alte domenii, legate de pregătirea
profesională:

1.5.6. Tehnica Delphi

Tehnica Delphi este o metodă din domeniul anchetelor, fiind
utilizată pentru decizii strategice (cu orizont mai îndepărtat).
Tehnica Delphi, numită şi ,,ancheta iterativă”, îşi are originea în
presupunerea că la baza deciziilor stau cunoştinţele şi intuiţia
specialiştilor în domeniu.

Aplicarea metodei necesită parcurgerea a trei etape:
• pregătirea şi lansarea anchetei,
• efectuarea anchetei,
• prelucrarea datelor şi valorificarea acestora.
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În etapa pregătitoare, se stabilesc:
• conducătorul anchetei,
• problema decizională care trebuie soluţionată,
• aspectele majore asupra cărora se va cere părerea

specialiştilor,
• alcătuirea grupului de specialişti cărora li se va supune

atenţiei chestionarul,
• conţinutul chestionarului.

În etapa de desfăşurare efectivă a anchetei, ciclul de lucru
este format din patru etape:

• expediere chestionar,
• completarea lui de către specialişti,
• înapoiere chestionar,
• prelucrare opinii.

Acest ciclu se repetă până când se obţine consensul a cel
puţin jumătate din membrii grupului intervievat.

Etapa finală constă din:
• prelucrarea,
• analiza,
• sinteza chestionarelor,
• prezentarea rezultatelor către conducerea solicitantului,

în vederea luării deciziilor ce se impun.

Tot în această etapă are loc recompensarea specialiştilor
grupului pentru opiniile exprimate. Dacă metoda este corect
aplicată, referitor la calitatea chestionarului şi seriozitatea
răspunsurilor, metoda prezintă o serie de avantaje:

• valorificarea pentru firmă a opiniilor unor specialişti de
valoare,

• analiza aprofundată a unor probleme majore,
• soluţii de perspectivă.
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Dezavantajele fiind reprezentate numai de costul şi
întinderea temporală a anchetei.

1.5.7. Cercetarea morfologică

Se aplică fenomenelor deosebit de complexe şi constă din
descompunerea acestora în părţi componente, care sunt analizate
independent. Soluţia de ansamblu se desprinde prin integrarea
rezultatelor parţiale, în vederea determinării finalităţii acţiunilor.
În acest mod se creează posibilitatea găsirii soluţiilor problemelor
şi se structurează perioada de analiză a fenomenelor.

1.5.8. Tehnica scenariilor

Aşa cum îi spune numele, această tehnică constă din
elaborarea unor scenarii de dezvoltarea a evenimentelor în
momentele critice prin care trece organizaţia. Se stabilesc astfel
căile de urmat şi se aleg variantele optime pentru soluţionarea
problemei în cauză. Scenariile conduc apoi la alte momente critice,
a căror soluţionare duce, în final, la rezolvarea integrală a
problemei propuse.

Rezolvarea diverselor situaţii întâlnite se poate realiza prin
diverse metode matematice sau stohastice:

• teoria jocurilor,
• simulare,
• modele matematice,
• programare liniară,
• stimularea creativităţii grupului.

1.5.9. Tehnica Pattern

Stabileşte drumul de urmat în rezolvarea unei probleme prin
subordonarea tuturor eforturilor pentru realizarea ţelului propus.
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Ideea de bază este un proces de gândire inversat. Aceasta înseamnă
că se porneşte de la momentul în care trebuie atins obiectivul şi
se eliberează traseul de urmat, astfel încât să se asigure condiţii
optime pentru atingerea ţelului. Metoda este utilizată preponderent
în domeniile tehnice, precum şi în procese tehnologice şi complexe
în care tehnica are un rol determinant. Alături de tehnicile prezentate
anterior, prezentăm în cele ce urmează metode de stimulare a
creativităţii. Aceste tehnici sunt tot metode manageriale al căror
scop este de atrage idei şi soluţii din partea personalului de
conducere şi/sau execuţie:

1.5.10. Brainstorming

Brainstorming-ul (asaltul de idei) urmăreşte emiterea unui
număr cât mai mare de idei în vederea rezolvării unei probleme,
aceasta urmând a fi analizate şi combinate în speranţa obţinerii
soluţiei optime.

Ideea de bază o constituie stimularea creativităţii în cadrul
grupului prin crearea unei atmosfere permisive, care să înlăture
inhibiţia instalată, de obicei, din frica de a nu se greşi sau a fi
greşit interpretat

Sesiunile de braistorming se desfăşoară respectând
următoarele reguli:

• grupuri de 5-15 persoane, cât mai eterogene,
• durata: 30-45 minute,
• conducerea: coordonator, care joacă rolul de animator

(iniţial), respectiv moderator (de parcurs),
• modul de desfăşurare: sala corespunzătoare, mobilier

comod, linişte (nederanjaţi pe perioada şedinţei), participanţii să
fie odihniţi şi să se desprindă de problemele curente,

• toată desfăşurarea şedinţei va fi înregistrată, pentru a
permite regăsirea tuturor ideilor de valoare emise pe parcurs.
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Pentru reuşita sesiunii, pe parcursul şedinţei se respectă cât
mai strict o serie de principii, de care depinde ,,eliberarea” gândirii
şi emiterea de judecăţi valoroase:

• problema supusă discuţiei trebuie să fie clar definită şi
bine conturată,

• fiecare participant este liber să formuleze opinii, oricât
de îndrăzneţe sau neobişnuite,

• se vor evita luările de cuvânt de dragul de a spune ceva,
• nu se vor emite critici, judecăţi de valoare asupra părerilor

altora, nu se va discuta în contradictoriu,
• ideile vor fi expuse cât mai scurt, urmând a fi dezvoltate,

eventual, ulterior, dacă se constată că sunt valoroase.

La finalul şedinţei, cu aportul tuturor participanţilor la
şedinţă, care vor bifa primele trei idei valoroase în opinia lor, se
va ajunge la ideea optimă.

Avantajele metodei constau în libertatea de a formula idei
noi, în costurile reduse ale sesiunilor şi în aplicabilitatea
universală a metodei (indiferent de domeniul căruia se circumscrie
problematica abordată). Deficienţa metodei este dependentă
puternic de calitatea conducătorului şedinţei, care trebuie să
dirijeze discuţia spre problema de soluţionat, fără a limita
extinderea gândirii sau discursului participanţilor.

1.5.11. Sinetica

Postulatele pe care se bazează sinetica au fost fundamentate
de William Gordon şi sunt frecvent aplicate, mai ales în firmele
nord-americane:

• în procesul inovării trebuie depăşite mai multe faze critice,
generatoare de idei noi în domeniu,

• recunoaşterea acestor faze are un rol determinant în
creşterea capacităţii creatoare,
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• nu există diferenţe esenţiale în inovaţia umană, indiferent
de domeniu (ştiinţă, tehnică, artă, sociologie) sau de tipul de creaţie
(individuală sau colectivă),

• pentru inovare, esenţiale sunt procesele emoţionale şi
iraţionale, devansând aspectele intelectuale şi raţionale.

Problemele sunt supuse unui grup eterogen de 5-10
persoane, cu pregătire, vârste şi ocupaţii cât mai diverse,
coordonate de managerii firmei. Prezenţa unui psiholog este
justificată de felul în care sunt scoase în evidenţă ideile
novatoare.

Stimularea inovării este asigurată prin fazele sineticii, care
reflectă de fapt etapele procesului creator:

• problemele sunt definite riguros, analizate, eventual
cerinţele reformulate,

• creează legături între problematica temei, sarcinile actuale
ale protagoniştilor şi alte elemente, aparent disparate,

• asigură eliberarea de idei noi în problema studiată,
• conferă euforia succesului, atunci când apare o idee

valoroasă

1.5.12. Reuniunea Phillips 66

Este o metodă de stimulare a creativităţii grupurilor,
permiţând participarea unui număr mare de persoane la
soluţionarea problemei (până la 30 persoane).

Grupul este format din specialişti şi nespecialişti, împărţiţi
în echipe de lucru de 6 persoane, conduse de un lider ales în
cadrul subgrupului.

Problema este supusă independent analizei subgrupurilor,
un interval limitat de timp (6 minute). Liderii subgrupurilor supun
soluţia propusă dezbaterii în cadrul unei reuniuni generale. Aici,



40

soluţiile sunt analizate, dezbătute şi evaluate. Metoda poate fi
repetată, până se găseşte o soluţie acceptabilă. Avantajul
participării unui număr mare de persoane este afectat de perioada
îndelungată de găsire a unei soluţii în cadrul subgrupurilor (pot
exista mai multe sesiuni succesive până se găseşte o variantă
rezonabilă) şi de extindere a dezbaterilor în grupul general (când
se analizează toate soluţiile propuse de liderii subgrupurilor).

1.5.13. Matricea descoperirilor

O metodă mai raţională decât cele expuse anterior,
matricea descoperirilor, explorează toate legăturile posibile
între factorii unui fenomen, asigurând explorarea sistematică a
tuturor combinaţiilor şi, prin urmare, posibilitatea găsirii
soluţiei optime.

Dezvoltarea metodei implică crearea unui tabel (matrice)
bi- sau tri- dimensionale, în care intrările sunt factorii sau
variabilele implicate. Se realizează astfel toate legăturile posibile
între elemente, chiar dacă, aparent, ele par disjuncte.

Etapele de parcurs sunt următoarele:
• identificarea problemei de bază,
• găsirea tuturor variabilelor implicate,
• realizarea tuturor combinaţiilor posibile,
• examinarea combinaţiilor şi clasificarea lor: aplicabile,

de perspective, inaplicabile,
• prezentarea soluţiilor către manageri, care pot stabili

oportunitatea folosirii rezultatelor.
În exemplul din tabelul nr. 1.4, la intersecţia dintre necesitate

N
3
 şi echipamentul E

2
 apare posibilitatea inovării unui nou produs

(x).



41

Tab. 1.4

Aplicabilă în toate domeniile, metoda este recomandată,

datorită complexităţii şi caracterului sau laborios, mai ales în

domeniile financiar şi comercial, unde prezintă avantajul explorării

tuturor variantelor posibile şi găsirii celei optimale.

1.6. Consideraţii conceptuale privind
“managementul educaţional” şi
conceptul integral de educaţie

          
Managementul educaţional poate fi considerat ştiinţa şi arta

de a pregăti resursele umane, de a forma personalităţi, potrivit

unor finalităţi acceptate de individ şi de societate.

          El cuprinde un ansamblu de principii şi funcţii, de norme şi

metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor

Variabile
economice

Variabile
tehnice Know-how Tehnologii Echipamente

K1 K2 K3 K4 K5 T1 T2 T3 T4 E1 E2 E3 E4

N1

N2

N3

N4

P1

P2

P3

V1

V2

Necesităţi

Pieţe

Preţuri

X

Matricea descoperirilor
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sistemului educativ la standarde de calitate şi eficienţă cât mai
înalte 10.

Dată fiind complexitatea fenomenului educaţional şi existenţa
unor unor perspective multiple asupara lui, definiţile care au fost
formulate în timp pentru conceptul de “educaţie” diferă între ele nu
numai prin nuanţe, ci chiar prin esenţă. Spre exemplu, definiţiile elabo-
rate se polarizează spre două concepţii, perspective:

- concepţia antropocentrică, ce porneşte de la premisa
existenţei unei naturi umane universale şi invariabile şi care
consideră ca rolul educaţiei este acela de a dezvolta calităţile
generale ale speciei umane, în măsura în care permite potenţialul
nativ (concepţia pune accentul pe natua umană);

- concepţia sociocentrică, ce percepe educaţia ca pre-
gătire a omului pentru a face faţă diferitelor roluri sociale
(concepţia pune accentul pe “natura” socială).

Cu toate diferenţele existente între diferitele definiţii ale
educaţiei, ele au un element comun şi anume precizarea faptului că
acesta presupune acţiuni organizate şi deliberate de trans-formare,
modelare şi perfecţionarea naturii umane, acţiuni des-făşurate în
direcţia facilitării şi impulsionării evoluţiei indivi-dului spre
modelul de personalitate promovat de idealul educaţional. Aşadar,
educaţia reprezintă un sistem de demersuri intenţionale,
desfăşurate în conformitate cu principii, reguli şi norme specifice
şi orientate spre atingerea anumitor finalitaţi educaţionale bine
precizate, deci are caracter finalist, teleologic 11.

De altfel, însăşi etimologia cuvântului “educaţie”, aflată
în termenii latini “educatio” - creşte, educaţie; “educo, -are” - a
creşte, a îngriji, a hrăni, a forma, “ educe, -ere” - a conduce, a
aduce, a scoate din, sugerează faptul că a educa înseamnă a con-
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duce pe cineva spre un anumit scop. Altfel spus, educaţia nu
reprezintă  un scop în sine, ci serveşte atingerii anumitor finalităţi.
O analiză autentică - obiectivă şi ştiinţifică a educaţiei, nu poate
fi posibilă decât prin raportare permanentă la aceste finalităţi,
care o orientează şi o direcţionează în permanenţă.

Conceptul integral de “educaţie”, respectiv educaţia în
înţelesul larg, cuprinzător al termenului, se referă la un fenomen
complex, care prezintă două dimensiuni/ aspecte inseparabile:
instrucţia/ instruirea - referitoare la aspectul informativ şi
educaţia în sensul strict al termenului - referitoare la aspectul
formativ.

De asemenea, sfera conceptului integral de “educaţie”
înglobează şi autoeducaţia, cu cele două dimensiuni ale sale -
autoinstruirea şi autoeducaţia.

Autoeducaţia are caracter reletiv autonom, unilateral şi
se bazează, în mod predominant, pe activităţi de autoformare
desfăşurate pe fondul unei motivaţii intrinseci.

Dacă avem în vedere faptul că influenţele educative pot fi
de trei tipuri, putem asimila educaţia cu un flux continu de
influenţe educative formale, neformale şi informale, flux care
include şi autoeducaţia şi care conduce la dezvoltarea
personalitaţi umane. În concluzie, o definiţie cuprinzătoare a
educaţiei ar putea fi următoarea:

Educaţia reprezintă un sistem de acţiuni şi influenţe de-
liberate sau nedeliberate, explicite sau implicite, care contribuie
la formarea, modelarea, dezvoltarea şi transformarea
personalităţii indivizilor, indiferent de vârstă, în vederea
atingerii anumitor finalităţi, stabilite în conformitate cu cerinţele
actuale şi de perspectivă ale societăţii.12

După criteriul gradului de intenţionalitate şi organizare,
educaţia acţionează în trei forme principale: educaţia formală,
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educaţia neformală şi educaţia informală. Între cele trei forme
ale educaţiei nu există relaţii de divergenţă, ci, dinpotrivă, de
convergenţă, de complementaritate, susţinere şi potenţare
reciprocă.13

Educaţia formală este prezentată de sistemul acţiunilor
educative organizate intenţionat, sistematice, desfăşurate în cadrul
sistemului de învăţământ, în instituţii specializate în educaţie, în
conformitate cu finalităţi educaţionale explicite, bine precizate.

Educaţia neformală/ nonformală este reprezentată de
sistemul acţiunilor educative organizate intenţionat, sistematice,
desfăşurate  în cadru instituţionalizat, dar situat în afara sistemului
de învăţământ (de exemplu în cluburi, asociaţi artstice şi spor-
tive, case ale elevilor şi studenţilor, tabere ş.a.m.d.). Instituţile în
care se desfăşoară educaţia neformală nu au destinaţie educaţională
explicită şi deci, nici finalităţi educaţionale explicite.

Această categorie de educaţie este compusă din activităţile
parascolare, care se desfăşoară în mediul socio-profesional,
respectiv în unitaţi economice, ştiinţifice, activităţi de
perfecţionare, reciclare, vizionări de expoziţii, vizite în unităţi
economice etc. şi din activităţile perişcolare, care reunesc
activităţile desfăşurate în mediul socio-cultural, respectiv în muzee,
biblioteci, cluburi, cercuri ştiinţifice, activităţile de loisir, de
divertisment, utilizarea multimedia, navigarea pe Internet, unele
activităţi de autoinstruire şi autoeducaţie, care constituie “şcoala
paralelă” ş.a.

Educaţia informală/ difuză/ incidentală/ spontană/
neintenţionată se realizează în contextul situaţilor de activitate
cotidiană, graţie influenţelor formative cotidiene neorganizate şi
ne sistematice, manifestate asupra individului în urma interac-
ţiunilor acestuia cu alte persoane în mediul social, cultural, eco-
nomic etc. Deşi este vorba de experienţe de învăţare şi dezvoltare
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indirecte, de acţiuni care nu îşi propun în mod explicit atingerea
unor finalităţi educaţionale, influenţele lor educative pot fi
semnificative şi relevante pentru modelarea personalităţii; elevii
de astazi nu mai învaţă doar de la profesori, ci şi unii de la alţii,
iar şcoala nu poate nega influenţa, şi importanţa pe care planul
social general, societatea în ansamblul său, o au asupra elevilor.
Spre exemplificare, amintim ambianţa familială, grupurile de
prieteni, grupurile profesionale, etnice, colectivităţile, cartierele,
mijloacele de comunicare în masă (mas-media), interacţiunile din
mediul social, cultural, economic, al comunităţii etc.

În managementul educaţional modern este evident că
educaţia nu se poate reduce doar la educaţia de tip formal ci
trebuie să se aibă în vedere posibilităţile, mecanismele şi
modalităţile de relizare a educaţiei neformale şi informale.

1.7. Atribuţiile şi eficacitatea
managerilor din învăţământ

Fiecare manager, în funcţie de poziţia pe care o are în
ierarhia învăţământului, îndeplineşte anumite atribuţii, prin care i
se delimitează sfera de competenţe, de autoritate în organizaţia
educaţionlă respectivă sau în sistemul de îndrumare şi control.

Aceste atribuţi sunt stabilite prin diverse acte normative,
după cum urmează:

•  Pentru cadrele din conducerea Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului (ministru, secretari de stat,
directori generali, directori şi adjuncţii acestora, şefi de servicii,
oficii şi birouri), prin hotărârea Guvernului României privind
organizarea şi funcţionarea ministerului prin fişa postului.

• Pentru inspectoratele şcolare, prin regulament, aprobat
prin ordin al ministerului educaţiei şi prin fişa postului.

•  Pentru instituţiile de învăţământ superior, prin carta
universitară şi prin fişa postului.
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• Pentru grădiniţe şcoli şi licee, prin regulamente
specifice, prin norme metologice (cum ar fi, de exemplu, normele
de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere, a
examenului de capacitate sau de bacalaureat), prin alte acte
normative (care reglementează activitatea în domeniul
administrativ-gospodăresc,  economico-financiar, de protecţia
muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor etc.) şi prin fişa
postului.

Fişa postului apare ca un laitmotiv în toată ierarhia şcolară
(de la grădiniţă la universitate), deoarece în ea se concretizează,
de fapt, atribuţiile cu caracter permanent, sau temporar, pentru
fiecare manager, indiferent de locul ocupat în sistemul instituţional
al conducerii învăţământului.

Pentru a stabili cât mai precis atribuţile unui conducător
dintr-o instituţie de învăţământ, de un inspector şcolar sau de la
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, sunt necesare următoarele
activităţi etapizante:

1. Etapa întâi:
1.1. Analiza actelor normative prin care este reglementată

activitatea instituţiei respective (minister, inspectorat, şcoală,
universitate etc.);

1.2. Extragerea atribuţiilor din aceste acte normative (legi,
decrete, hotărâri ale guvernului, regulamente, instrucţiuni, norme
etc.) şi înscrierea lor într-o listă primară, exhaustivă.

2. Etapa a doua:
2.1. Gruparea atribuţiilor pe compartimente, în cadrul

fiecărui institut (exemplu: pe direcţii, în cadrul unei direcţii
generale; pe servicii şi birouri sau oficii independente, în cadrul
direcţiei) şi/sau pe tipuri de activităţi (didactică, ştiinţifică,
economico-financiară etc. sau organizatorică, logistică, în
domeniul planificării etc.);

2.2. Repartizarea atribuţiilor (în cadrul compartimentului
şi/ sau activităţii) între personalul de conducere şi cel de execuţie.
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3. Etapa a treia: stabilirea atribuţiilor, pe categorii de
funcţii de conducere, ţinând seama de:

- aria de responsabilitate;
- puterea decizională, pe categorii de activităţi;
- relaţiile cu alt personal de conducere (pe orizontală şi

pe verticală);
- volumul şi complexitatea activităţii, în baza atribuţilor

stabilite;
- frecvenţa executării anumitor activităţi (lucrări, operaţii);
- dacă anumite activităţi (lucrări, operaţii) le execută singur

sau în cooperare cu un alt personal de conducere (din alte com-
partimente).

La stabilirea atribuţiilor pe categori de funcţii, vor fi avute
în vedere următoarele:

- exercitarea tuturor atribuţiilor prevăzute în actele
normative de vigoare;

- repartizarea lor judicioasă (raţională, echilibrată), pe
categori de funcţii;

- evitarea paralelismelor şi a suprapunerilor în activitatea
managerială;

- asigurarea unei conduceri suple, operative, eficiente.
Periodic, pentru optimizarea activităţii de conducere şi

de execuţie, se va proceda la analiza atribuţiilor prin:
- analiza posturilor;
- analiza fişei postului şi a actelor normative prin care

sunt precizate atribuţiile respective;
- interviuri;
- aplicarea unor chestionare ş.a.
Activitatea managerului din învăţământ are caracteristicile

funcţiei îndeplinite în cadrul sistemului de învăţământ.
Pentru a-i determina conţinutul, se procedează la analiza

atribuţiilor postului de conducere iar, pe această bază, se fac
corelaţile necesare cu funcţiile managerului.
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În practică, un manager din învăţământ desfăşoară activităţi
comune cu managerii din alte domenii, precum şi activităţi
specifice învăţământului şi domeniului în care munceşte.

Din categoria activităţilor comune fac parte:
- planificarea şi organizarea activităţii;
- adoptarea unor decizii;
- controlul, îndrumarea şi evaluarea etc.
Activităţile manageriale specifice decurg din specificul

conducerii învăţământului.
Indiferent de conţinutul activităţii desfăşurate de managerul

şcolar din învăţământ, acestea trebuie sa fie eficace, adică să facă
ceea ce trebuie şi să aibă eficienţă, utilizănd economic resursele
disponibile.

Un manager este considerat eficace atunci când reuşeşte
să ducă la îndeplinire ceea ce i se cere.

Eficacitatea nu depinde insă numai de manager, ci şi de
colaboratorii acestuia, de reglementările existente, care pot avea
un rol stimulator sau frenator.

Eficacitatea managerului din învăţământ se probează prin
rezultatele obţinutede organizaţia (echipa) pe care o conduce şi
nu neapărat prin ceea ce face.

În acest context se pune în discuţie ce tip de manager şi
stil de conducere este cel mai potrivit pentru o activitate a
managerilor din învăţământ.

În literatura de specialitate tipurile de manageri variază
de la un specialist la altul. Spre exemplu francezul Chalvin -
delimitează la tipurile de manageri: organizatorul, participativul,
întreprinzătorul, realistul, maximalistul, birocratul, demagogul,
tehnocratul, oportunistul, utopistul modernist. Un alt specialist,
profesorul american Keith Davis deosebeşte patru tipuri de
manageri: autocrat, custoriar, suportiv şi colegial.

În ceea ce priveşte stilul de conducere şi în învăţământul
românesc s-a consacrat conceptul de leadership care este
considerat ca abilitatea unui manager educaţional de a obţine
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implicare efectivă, cu competenţă şi deplină dedicare a
colaboratorilor în implementarea unui anumit curs de acţiune. În
funcţie de caracteristicile manageriale şi psihosociale implicate,
se obţin patru stiluri de leadership:

 autocratic, caracterizat prin comunicare preponderent
descendentă, în care teama subordonaţilor este considerată
modalitate de control;

 birocratic, caracterizat prin comunicarea preponderent
în scris, documentele fiind considerate modalitate de control;

 ”laisez-faire”, care oferă libertate de acţiune foarte mare
subordonaţilor, controlul fiind aproape nul;

 democratic, ale carui principale dimensiuni sunt
sociabilitatea, flexibilitatea, cooperarea, comunicare atat
ascendentă, descendentă şi orizontală.

Pentru managerii din învăţământ considerăm că o activitate
eficace se obţine abordând stilul democratic, care asigură acel
spirit de echipă (parameru tăcut) necesar. Nu excludem însă şi
abordarea temporară şi a celorlalte stiluri în raport cu situaţia
problematică pe care managerul o are de soluţionat.
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CAP. II. MANAGEMENTUL
COMUNICĂRII ÎN INSTITUŢIILE

DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

2.1. Definiţia şi rolul comunicării în management

Comunicarea umană este un proces complex şi nu se poate
exprima uşor printr-o definiţie.

În definirea comunicării există mai multe abordări14:
– procesul prin care o persoană (sau un grup) transmite un

conţinut conceptual (o atitudine, o stare emoţională, o dorinţă,
etc.) unei alte persoane sau unui alt grup;

– arta transmiterii informaţiilor, ideilor, atitudinilor de la o
persoană la alta;

– trecerea unei informaţii de la emiţător la receptor;
Noţiunea de comunicare este înţeleasă în mod diferit de

oameni:
– fie sub forma unor mesaje scrise (scrisori, rapoarte,

memorii, etc.);
– fie sub forma unor schimburi de mesaje verbale (dialog,

şedinţă, conferinţă);
– fie sub forma unor echipamente de comunicaţie (radio,

televizor, etc.).
Comunicarea este procesul prin care emiţătorul transmite

un mesaj receptorului prin intermediul unui canal cu scopul de a
produce asupra acestuia anumite efecte (informare, convingere,
modificarea comportamentului, etc.).
14 Corneliu Maior - Management public,  pag. 63, Ed. „Vasile Goldiş” Univ.
Press, Arad, 2006
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Orice comunicare, indiferent de forma sa (verbală, scrisă,
nonverbală) are patru obiective:

– receptarea corectă a mesajului;
– înţelegerea corectă a mesajului;
– acceptarea mesajului;
– provocarea unei reacţii (o schimbare de comportament

sau atitudine).
Comunicarea se caracterizează prin aceea că:
– are întotdeauna un obiectiv concretizat în cerinţa de a

influenţa gândirea, sentimentele şi comportamentul interlocutorului;
– obiectiv îndeplinit dacă mesajul emis este auzit, înţeles şi

acceptat de către receptor;
– este un proces dinamic;
– odată iniţiat evoluează şi se schimbă;
– este un proces ireversibil;
– mesajul odată emis şi recepţionat nu mai poate fi retras;
– este un dialog în ambele sensuri între emiţător şi receptor

cuprinzând înţelegerea de ambele părţi a problemelor prin
schimbul de informaţie şi răspuns ceea ce permite să ne afirmăm;

– comunicarea nu este informare;
– are loc într-un anumit context situaţional şi nu într-un

,,vid“ fizic, social, cultural sau temporal.
Rolul deosebit al comunicării în asigurarea funcţionalităţii

şi eficacităţii activităţilor instituţiei este generat, în principal, de:
– volumul, complexitatea şi diversitatea apreciabile ale

obiectivelor firmei şi subsistemelor sale, datorate impactului
variabilelor mediului ambiant naţional şi internaţional;

– mutaţiile profunde intervenite în caracteristicile
dimensionale şi funcţionale ale firmei româneşti, declanşate de
tranziţia la economia de piaţă. Schimbarea şi implementarea noului
economic, managerial, tehnic şi tehnologic au devenit starea de
spirit a organizaţiei, cu consecinţe apreciabile asupra complexităţii
şi configuraţiei comunicaţiilor;
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– grupurile şi modul de concepere şi funcţionare a acestora,
comunicaţiile au rolul unor decizii, de a amplifica legăturile dintre
componenţii grupurilor, de a consolida coeziunea acestora;

– activitatea managerială, modul de structurare a timpului
lor de muncă în secvenţe care să permită rezolvarea decizională
şi operaţională a problemelor cu care se confruntă domeniul
condus. Din acest punct de vedere este unanimă aprecierea conform
căreia un manager afectează aproximativ 80% din timpul său pentru
a comunica, situaţie ce justifică multiplele roluri pe care acesta
le îndeplineşte în cadrul firmei:

– un rol interpersonal (simbol, lider, agent de legătură);
– un rol informaţional (observator activ, difuzor, purtător

de cuvânt);
– un rol decizional (întreprinzător, regulator, repartitor de

resurse, negociator).

2.2. Principalele abordări ale comunicării

Principalele abordări ale procesului de comunicare pot fi
rezumate la următoarele:

a) Schema lui Laswell, ce prezintă, de o manieră foarte
simplificată (liniară), procesul de comunicare, conceput să
răspundă la 5 întrebări: cine?; ce zice?; prin ce mijloace?; cui?;
cu ce efecte?. Îşi are sorgintea în abordarea clasică a şcolii
comportiste (behavioriste) – schema stimul-răspuns. Comunicarea
este „văzută” ca traseul unui stimul (informaţie) ce provoacă un
răspuns (impactul asupra receptorului).

Fig. 2.1. Schema lui Laswell

Emiţător ReceptorMesaj
Canal Canal
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b) Schema lui Shannon, mult mai complexă decât
precedenta, prin aceea că se introduc şi se utilizează noţiunile de
„decodificare”, ce permit explicitarea numeroaselor blocaje ale
comunicării. Concomitent, se propune un nivel de generalizare
suficient de ridicat pentru a putea fi utilizat în domenii variate –
matematică, mecanică, electronică, lingvistică.

Fig. 2.2. Schema lui Shannon

c) Schema lui Wiener, ce completează precedentele
realizări cu feed-back-ul (informaţia retur) în posesia căruia
emiţătorul intră, cunoscând astfel maniera de receptare a mesajului
comunicaţiei; înscrisă în abordarea dinamică, schema lui Wiener,
îmbogăţită şi prin alte elemente ce ţin de complexitatea deosebită
a proceselor de comunicare, are următoarea înfăţişare:

Fig. 2.3. Schema lui Wiener

Emiţător ReceptorMesaj
Canal Canal

Codificare Decodificare

Factori perturbatori

Emiţător ReceptorMesaj
Codi-
ficare

Mesaj Decodi-
ficare

Canal

MesajDecodi-
ficare

Mesaj
Codi-
ficare

Canal
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Pe baza acesteia pot fi identificate atât componentele
fundamentale ale procesului de comunicare, cât şi legăturile dintre
ele, facilitându-se sesizarea impactului produs asupra sistemului
informaţional şi managementului în ansamblul său.

Fig. 2.4. Comunicarea în cadrul şedinţei;
Organizarea şedinţei15.

2.3. Componentele procesului de comunicare

Procesul de comunicare se derulează prin intermediul
următoarelor componente:

– emiţătorul;

Deschidere
Desfăşurare

Încheiere

Deschidere
Continuare
Încheiere Deschidere

Oamenii
Încheiere

Deschidere
Scopul
Încheiere

Climatul /
Atmosfera

Deschidere
Planul

Încheiere

Deschidere
Spaţiul
Încheiere

Deschidere
Timpul

Încheiere

Deschidere
Pregătirea
Încheiere

Plan/
Peogram/
Agendă

15 Corneliu Maior - Management instituţional,  pag. 67, Ed. „Vasile Goldiş”
Univ. Press, Arad, 2005
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– mesajul;
– canalul;
– receptorul.
Emiţătorul, aflat în ipostaza de manager sau executant, este

persoana care iniţiază comunicaţia.
Mesajul reprezintă forma fizică a informaţiei transmise de

emiţător spre receptor, ce îmbracă mai multe ipostaze (verbală şi
nonverbală).

Canalul este calea de transmitere a informaţiei, strâns legată
de mesaj.

Receptorul, executant sau manager, este persoana sau grupul
de persoane beneficiare a mesajului informaţional.

Procesul de comunicare, în viziunea cibernetică, reclamă
complexe operaţii de codificare şi decodificare, prin intermediul
cărora emiţătorul şi receptorul apelează la anumite simboluri
pentru a facilita înţelegerea mesajului, transmiterea şi interpretarea
informaţiei ce face obiectul comunicaţiei. Astfel, prin codificare,
emiţătorul apelează la simboluri variate – sunete, litere, cifre,
gesturi, etc. – pentru a transmite şi a se face înţeles de către
receptor, iar acesta, prin decodificare, asigură interpretarea
mesajului şi convertirea simbolurilor într-o informaţie pertinentă.
Foarte important este faptul că, în anumite situaţii, decodificarea
este influenţată de maniera în care sunt interpretate simbolurile
de către receptor, de semnificaţia lor, de măsura în care acestea îi
satisfac cerinţele.

În contextul procesului de comunicare apar şi unii factori
perturbatori, ce se manifestă pe traseul emiţător-receptor şi care
pot provoca disfuncţionalităţi majore în derularea acestuia, precum
filtraje, distorsiuni, blocaje. Astfel de factori perturbatori sunt
atât obiectivi (calitatea deficitară a mijloacelor de comunicare –
telefon, interfon, videofon, TV, instalaţii de dispecerizare,
calculator, fax, telefax, capacitatea redusă a canalelor de
comunicare, folosirea unor suporţi materiali neadecvaţi), cât şi
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subiectivi (atenţia mai scăzută acordată transmiterii şi
recepţionării mesajului informaţional, nivelul de pregătire a
managerilor şi executanţilor, intervenţia unor persoane pentru
deformarea conţinutului informaţiilor transmise etc.).

2.4. Bariere în calea comunicării

Funcţionarea eficace a sistemului de comunicaţii este adesea
influenţată de apariţia şi manifestarea a numeroase bariere,
circumscrise factorilor perturbatori deja abordaţi în capitolul
anterior. Ele îşi u originea în caracteristicile psihologice ale
emiţătorului şi receptorului, precum şi în caracteristicile situaţiilor
concrete în care se derulează comunicarea.

În opinia majorităţii specialiştilor, cele mai semnificative
bariere comunicaţionale se referă la:

a) bariere de limbaj, exprimare
– folosirea necorespunzătoare a unor elemente ale

procesului de comunicare (tonul folosit, gesturi, expresia feţei,
poziţia capului, etc.).

– incapacitatea emiţătorului de a-şi stăpâni emoţiile în
transmiterea mesajului informaţional;

– aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru anumite
persoane.

b) bariere de recepţie
– tendinţa de a auzi numai ceea ce ne-am obişnuit să auzim;
– ignorarea informaţiilor care sunt în dezacord cu ceea ce

cunoaştem;
– evaluarea subiectivă de către receptor a sursei obiective

(emiţătorul) de transmitere a mesajului;
– recepţionarea, în moduri diferite, de către diferite persoane

din cadrul firmei, a aceluiaşi mesaj.
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c) bariere contextuale
– perceperea diferită a mesajelor funcţie de presiunile

exercitate de mediu asupra receptorului (zgomot, climatul
organizaţional, etc).

d) bariere mixte
– discernarea insuficientă a mesajelor relevante transmise

sau primite de cele cu semnificaţie redusă sau nulă.
Aceste bariere declanşează o serie de deficienţe în sistemul

de comunicaţii, între care filtrajul, distorsiunea, supraîncărcarea
canalelor de comunicare cu informaţii inutile sunt cele mai
importante.

2.5. Modalităţi de comunicare

2.5.1. Comunicarea orală

Situaţiile specifice de comunicare managerială orală sunt
următoarele:

• Comunicarea faţă în faţă cu o persoană are avantajul că
este directă şi că permite folosirea tuturor mijloacelor verbale şi
nonverbale de comunicare. De asemenea poate fi interactivă,
permiţând ajustarea mesajelor de parcurs, pe baza feed-back-ului
verbal şi nonverbal.

• Comunicarea interpersonală este importantă în situaţii
de evaluare a performanţei şi motivare, de dare de instrucţiuni,
de rezolvare de conflicte, de negociere etc. Comunicarea
interpersonală focalizată pe construirea de relaţii interpersonale
este necesară în procesul de îndrumare şi sfătuire a angajaţilor.

• Comunicarea managerială în grup are funcţiuni
caracteristice cum sunt: ajut la identificarea grupului, sprijină
procesul de implementare a deciziilor şi schimbării. O formă a
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comunicării în grup este comunicarea în faţa unui auditoriu;
ea are ca scop formarea unei imagini proprii, a grupului sau a
organizaţiei.

• Filtrarea este tendinţa de a dilua sau a opri un mesaj aflat
în curs de transmitere.

• Politica uşilor deschise este posibilitatea oferită
angajaţilor de a comunica direct cu managerul fără a parcurge
circuitul ierarhic.

• Efectul de cocoloşire defineşte tendinţa de a evita
comunicarea ştirilor proaste celorlalţi.

În instituţii apare şi „bursa noutăţilor”, reţea de comunicare
informală care traversează liniile de comunicare formală
recunoscută de conducerea organizaţiei. Informaţia nu circulă prin
bursa noutăţilor într-o înlănţuire liniară.

• Zvonul este o convingere neverificată aflată în circulaţia
generală iar jargonul este limbajul specializat folosit de
deţinătorii unui anumit loc de muncă sau membrii unei anumite
organizaţii.

Comunicarea orală, ca mod de comunicare a managerului,
trebuie să ţină cont de mulţi factori de context cum ar fi: cultura
organizaţională, experienţele avute de a lungul comunicării
anterioare, diverse motive care stau la baza relaţiilor personale,
sociale şi profesionale. Adresarea orală are ca forme specifice
mai importante prezentarea, briefingul, raportul de situaţie şi
raportul final.

Prezentările pot avea loc în interiorul organizaţiei sau în
exteriorul ei. În cazul prezentărilor în interiorul organizaţiei se
presupune, în general, că auditoriul are caracteristici comune. În
legătură cu prezentările în faţa unui auditoriu extern organizaţiei,
pot apărea două probleme importante:

– dificultatea adaptării şi a vorbitorului la auditoriul şi
cadrul extern, mai puţin cunoscute;
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– faza dificilă a întrebărilor şi răspunsurilor.
Câteva din neajunsurile frecvente, în legătură cu prezentările

atât interne cât şi externe, pot fi:
– prezentările sunt confuze (informaţia trebuie astfel

organizată încât să poată fi urmată şi înţeleasă);
– prezentările sunt prea lungi (concizia, alături de claritate,

este întotdeauna apreciată pozitiv);
– prezentările sunt neconvingătoare (auditoriul trebuie

convins că formaţia este importantă şi că argumentele sunt corecte;
– stilul de prezentare a informaţiilor este deficitar.
Briefingul este o prezentare mai scurtă cu scop de rezumare

a unor informaţii sau cu scop de informare la zi privind activităţi
de afaceri, proiecte în desfăşurare, programe sau proceduri.

Ca format, briefingul este de obicei o comunicare într-un
singur sens, de la vorbitor spre auditoriu, procesul de informare
poate să implice şi auditoriul.

Raportul are ca scop analiza situaţiei unei activităţi sau
proiect şi constă în prezentarea de informaţii relevante pentru o
anumită fază a acestora sau pentru finalizarea lor.

• Raportul de situaţie se face printr-o prezentare de 30-40
minute. Scopul raportului de situaţie este de a familiariza auditoriul
cu starea la zi a proiectului sau activităţii şi, uneori, să facă referiri
la proiecţii în viitor.

• Raportul final este o prezentare formală majoră de 40-60
minute, destinată analizei muncii la întregul proiect, de la început
până la sfârşit. Are ca scop recomandarea pentru luarea unor
decizii sau rezolvarea unei probleme, prezentarea unui rezultat
final al muncii în cadrul unui proiect.

Situaţiile neprevăzute de comunicare orală apar frecvent în
activitatea de comunicare a managerului. Calitatea acestei forme
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de comunicare poate creşte dacă avem în vedere faptul că perioada

de graţie (intervalul dintre întrebare şi răspuns) furnizează timpul

necesar pentru a decide asupra ideilor ce se vor emite şi pentru a

lua decizii legate de mesaj.

Alt tip de comunicare orală este cea prin telefon. Aspectul

distinctiv al acestei comunicări este lipsa de mesaj a elementelor

denatură nonverbală. Aceasta generează o distanţă psihologică

faţă de interlocutor care duce în mod firesc la un conţinut

depersonalizat al mesajului.

Comunicarea cu mass-media poate îmbrăca forme diferite:

– interviurile exclusive şi spontane;

– comunicatele de presă;

– conferinţele de presă.

Planurile strategice ale organizaţiei trebuie să includă şi un

plan în legătură cu relaţiile de comunicare cu mass-media.

2.5.2. Comunicarea în scris

Caracteristicile pe care trebuie să le posede un mesaj scris

pentru a fi eficient sunt următoarele:

– trebuie să fie uşor de citit;

– trebuie să fie corect;

– trebuie să fie adecvat direcţiei de transmitere;

– trebuie să fie bine gândit.

Înainte de a comunica ceva trebuie să stabilim scopul pentru

care vrem să transmitem un mesaj. Trebuie să clarificăm dacă:

– este oportună transmiterea mesajului;

– reacţia de răspuns este favorabilă;

– mesajul transmis are şanse să-şi atingă scopul.
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Pasul următor în procesul de scriere este clarificarea şi
sistematizarea gândurilor în legătură cu materialul pe care am decis
că este oportun să-l scriem. Acest proces cuprinde următoarele
faze:

– generarea;
– sistematizarea;
– organizarea materialului.
Ultimul pas constă în scrierea propriu-zisă a mesajului,

începând cu redactarea lui şi continuând cu editarea şi punerea
lui în forma adecvată.

Este extrem de important să conştientizăm faptul că a gândi
şi a scrie sunt două procese diferite. În general, etapa de gândire
constituie aproximativ 40% din timpul necesar întocmirii unui
mesaj scris, iar etapa a doua, de scriere propriu-zisă, restul.

Comunicarea în scris ajută oamenii să devină mai sistematici
în gândire. Studierea atentă a semnificaţiei, pentru a cunoaşte
nuanţele, este o condiţie a calităţii mesajului.

2.5.3. Comunicarea non-verbală

În comunicarea orală (directă, faţă în faţă), oamenii transmit
mesaje prin intermediul expresiilor faciale, modulaţiilor vocii,
gesturilor şi a posturii corpului. Adesea nu suntem conştienţi de
gesturile noastre şi de efectele pe care le au acestea asupra
interlocutorului.

În cadrul comunicării non-verbale putem să analizăm şi
mediul în care are loc comunicarea. Este foarte important să
ştim în ce mediu poate ave loc un dialog sau altul. Ambientul
contribuie la o bună desfăşurare a şedinţelor sau întrevederilor
de orice fel.

Vestimentaţia şi recuzita (mobilierul şi modul de organizare
a biroticii) au şi ele o pondere însemnată în comunicarea non-
verbală.
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2.6. Canalele de comunicare
2.6.1 Prezentarea canalelor de comunicare

Pentru a înţelege importanţa şi complexitatea comunicării
prezentăm în tabelul 2.1 principalele canale de comunicare.

    Tab. 2.1.

Sursa mesajului sau emiţătorul, este o persoană, care doreşte
să comunice cu o altă persoană-receptorul. Pentru a comunica,

Poştă

Mijloace

electronice

Întruniri

Convorbiri

telefonice

Faţă în faţă

Scrisori

memo-uri,

rapoarte

Mesaje

e-mail,

fax-uri,

conferinţe video

Întâlnirea a două sau

mai multe persoane.

Formale-

Neformale

Planificate-

Neplanificate

Structurate-

Nestructurate

Modalitate con-

cretă, imediată şi

directă de transmi-

tere sau obţinere de

inform.

Cel mai utilizat şi

obişnuit canal de

comunicare. Cana-

lul cel mai preferat.

Înregistrări permanente.

Mesaje consecvente către

toţi primitorii. Pot fi citite

şi li se poate răspunde la

momentul potrivit.

Rapide, cu un consum

redus de hârtie, răspunsul

poate fi imediat dacă

receptorul se află pe linie.

Adesea coastă mai puţin

decât trimiterile poştale.

Mecanisme efective de

concentrare a eforturilor

pentru transmiterea infor-

maţiilor, soluţionarea

problemelor, documenta-

rea deciziilor etc. Pot asi-

gura angajarea grupului

faţă de obiectivele stabi-

lite.

Se poate obţine un răspuns

imediat.

Asigură un tip de contact

personal.

Cel mai utilizat şi obişnuit

canal de comunicare.

Canalul cel mai preferat.

Necesită spaţiu de

depozitare. Lipsa im-

plicării personale. Vo-lum

excesiv. Răspuns

întârziat.

Posibil numai între cei

care fac parte din reţea.

Pericolul scurgerii de

informaţii confiden-ţiale.

Consum mare de timp.

Nu toate discuţiile

prezintă importanţă

pentru toţi participanţii.

Dacă nu sunt structurate

pot fi manevrate în

scopul evitării luării unor

decizii.

Nu se fac înregistrări

scrise.

Nu permit feed-back

vizual.

Consum de timp.

Nu se fac înregistrări

scrise.

Exemple şi
caracteristici

Avantaje Dezavantaje

Canale de comunicare
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sursa traduce înţelesul pe care vrea să-l transmită în simboluri.
Acest proces de traducere implică atât simboluri verbale cât

şi non-verbale, frecvent o combinaţie a acestora. Receptorul,

la rândul său, va decoda simbolurile primite transformându-le

într-un înţeles perceput.

Decodificarea este procesul prin care mesajele recepţionate

sunt translatare în termeni (simboluri) ce au semnificaţie pentru

destinatari. Specialiştii au tendinţa să codifice mesajele într-un

limbaj care este înţeles de alţi specialişti din acelaşi domeniu,

dar mai puţin de public.

De foarte multe ori, cel care transmite mesajul uită să

verifice dacă înţelesul receptat este acelaşi cu înţelesul

transmis. Un prim element este feed-backul non-verbal.

Emiţătorul trebuie să fie atent la mesajele non-verbale transmise

de către receptor.

Transmiterea mesajelor se poate realiza prin mijloace

verbale şi non-verbale. Există o mare varietate de mijloace

care pot fi utilizate. O apreciere a acestor mijloace în raport

cu gradul de consistenţă al comunicării este următoarea:

Mijloace de comunicare

• Discuţii ,,faţă în faţă”
• Conversaţii telefonice
• Scrisori/memorii
• Poşta’voice’ (voice-mail)
• Poşta electronică (e-mail)
• Documente scrise
• Documentele numerice

Gradul de consistenţă a
mesajelor

RIDICAT

SCĂZUT
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O comparaţie între comunicarea orală şi sursă este prezentată

în tabelul 2.2.

Comparaţie comunicare orală-scrisă:
   Tab. 2.2

Există patru criterii în raport de care se apreciază calitatea
comunicării:

a) rapiditatea sesizării erorilor, prin folosirea conexiunii
inverse şi corectarea lor;

b) elaborarea mesajelor în funcţie de particularităţile
specifice destinatarilor;

c) capacitatea de a transmite multe informaţii simultan;
d) bogăţia limbajului (limbajul verbal în raport cu cel

numeric).
În situaţiile în care este necesar un timp îndelungat pentru

analiza informaţiilor putem considera comunicarea inconsistentă.
De cele mai multe ori comunicarea faţă în faţă este cea mai

eficace pentru că oferă răspuns feedback rapid. Astfel se poate
valida în timp real mesajul transmis. În acest tip de comunicare
un rol important îl au:

– limbajul utilizat;
– tonul vocii;
– expresia feţei.

COMUNICAREA ORALĂ

• Grad ridicat de personalizare

• Feed-back imediat

• Nu se înregistrează

• Eficienţă pentru mesaje simple

• Pierdere acurateţe

• Informaţie non-verbală

  disponibilă

COMUNICAREA SCRISĂ

• Grad ridicat de formalizare

• Feed-back întârziat

• Înregistrare permanentă

• Eficienţă pentru mesaje complexe

• Pierdere acurateţe

• Informaţie non-verbală

  indisponibilă sau redusă
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2.6.2. Canalele de comunicare în
instituţiile publice şi private

Mediile prin care se transmit informaţiile de la emiţător la
receptor reprezintă canalele de comunicare. Există două tipuri de
canale:

• formale;
• informale.
Prin canale formale se transmit fluxurile informaţionale

oficiale.
În raport cu direcţiile de propagare a fluxurilor

informaţionale, comunicarea este de mai multe tipuri:
• verticală descendentă;
• verticală ascendentă;
• oblică.
Comunicarea verticală descendentă cuprinde fluxuri de

informaţii (mesaje) generate de managerii de la nivelurile cele
mai înalte ale instituţiei şi adresate celor de la nivelurile inferioare.
Ele se manifestă între manageri şi subordonaţi şi se concretizează
prin decizii, instrucţiuni, proceduri, memorii oficiale, reglementări
interne, norme, rapoarte, etc.

Există pericolul ca mesajul să fie filtrat sau distorsionat pe
parcursul trecerii lui de la un nivel ierarhic la altul.

În unele instituţii comunicarea descendentă este inadecvată
şi imprecisă, angajaţii recepţionând mesajele selectiv în funcţie
de propriile interese. Managerii îmbogăţesc acest tip de
comunicare apelând la întruniri sau şedinţe.

Comunicarea verticală ascendentă se stabileşte între
conducere şi subordonaţi, fiind caracterizată de fluxuri de
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informaţii orientate „de jos în sus” în cadrul unei organizaţii, pe
verticala sistemului de management. Prin intermediul acestor
canale de comunicare sunt furnizate cereri, opinii, rapoarte şi
informaţii pentru control şi fundamentarea deciziilor.

Comunicarea de jos în sus poate fi încurajată prin stilul
practicat de manager. Ideal fiind stilul democratic. Pentru
stimularea acestei forme de comunicare se recomandă:

– întâlniri directe periodice între manageri şi subordonaţi,
în cadrul cărora sunt ascultate ideile şi opiniile angajaţilor;

– organizarea periodică de întâlniri neoficiale (petreceri,
excursii) între şef şi subordonaţi, ocazie cu care se pot obţine
informaţii referitoare la climatul de muncă şi la problemele
salariaţilor;

– organizarea unor interviuri periodice de evaluare, pe baza
unor relaţii de parteneriat şef-subordonat.

Comunicarea orizontală apare între persoane care ocupă
poziţii situate la acelaşi nivel ierarhic în sistemul de management,
între care există relaţii organizatorice de cooperare. Acest tip
de comunicare este necesar pentru coordonarea diverselor funcţii
ale instituţiei. Compartimentele funcţionale dintr-o organizaţie
(de exemplu: resurse umane, organizare, etc.) realizează activităţi
de culegere şi prelucrare a datelor, pe care le pun la dispoziţia
celorlalte compartimente. Şedinţele diferitelor comitete şi
rapoartele scrise sunt două din metodele de comunicare
orizontală.

Comunicarea oblică sau diagonală apare, de obicei între
persoane ce ocupă posturi situate pe niveluri ierarhice diferite,
fără ca între acestea să existe relaţii de autoritate de tip ierarhic.
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Canalele informale de comunicare se stabilesc în general

între persoane din grupurile informale. Acestea sunt formate din

angajaţi care au interese comune sau afinităţi. Informaţiile

transferate prin aceste canale sunt neoficiale şi au un caracter

personal sau general, ele nu sunt verificate.

O configurare neformală a comunicării într-o instituţie

publică o reprezintă generarea (lansarea) zvonurilor. Circulaţia

zvonurilor poate scurtcircuita canalele formale de comunicare.

Lansarea unui zvon vizează:

– ţinta (obiectivul zvonului);

– declaraţia (ceea ce trebuie comunicat mediului ţintă);

– sursa (emiţătorul).

La nivel organizaţional există tendinţa de evitare a

comunicării veştilor neplăcute care poate provoca uneori blocarea

activităţii.

2.7. Reţele de comunicare

În interiorul organizaţiei se configurează diverse grupuri,

pe de o parte în raport cu structura firmei (departamentele), pe

de altă parte în raport cu interesele indivizilor (grupuri

informale).

Tipurile de reţete ce se pot forma într-un grup la nivel

organizaţional ce configurează diverse grupuri, în raport cu

structura firmei (departamentul) pe de o parte şi în raport cu

interesele indivizilor (grupurile informale) pe de altă parte

sunt prezentate în tabelul 2.3.
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Tipuri de reţele de comunicări.
  Tab. 2.3.

În reţeaua în stea toate fluxurile sunt controlate de persoana
de la centru pe când reţeaua cu comunicare integral (tip LANŢ),
indivizii pot comunica între ei simultan.

În raport cu gradul de interdependenţă se folosesc diverse
tipuri de reţele:

– grad redus de interdependenţă - reţeaua STEA;
– grad mare de interdependenţă - reţele de comunicare în lanţ.

• dezavantaj – distorsiunea mesajului datorată serialităţii

  fluxului informaţional

• două persoane cu acelaşi statut

• feed-back rapid, eficient

• număr redus de legături

• există un grad de centralizare

• reducere grad de interacţiune grup – un membru

  comunică doar cu alţi doi

• feed-back dificil

• organizare stabilită, satisfacţie mare

• model centralizat de comunicare în grup

• dependenţă mare de leader la calitatea deciziei

• structură stabilă dar rapidă

• descentralizare comunicare

• informaţie liberă

• implicare egală între membrii – decizii bune

• feed-back rapid şi eficient

• viteză transmitere informaţie mică

TIP DE
REŢEA

Tip LANŢ

Tip Y

Tip Cerc

Tip Roată

Tip STEA

CARACTERISTICI
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2.8. Rolul comunicării în instituţiile
din învăţământ

În instituţiile din învăţământ (de diverse tipuri şi grade),
comunicarea şi climatul se corelează foarte strâns: o bună
comunicare contribuie la menţinerea unui climat adecvat şi,
reciproc, un climat corespunzător facilitează o comunicare eficace.

Potrivit lui Johan Lindelow şi Jo Ann Mazzarella, “în sens
larg, climatul organizaţional este produsul fiecărui aspect al
organizării - natura muncii care se desfăşoară acolo, oamenii,
arhitctura, istoria organizaţiei, politica administrativă şi, în
special, modelele de interacţine şi comunicare dintre membrii
organizaţiei”16.

În învăţământ, înţelegem prin climat atmosfera care se
statorniceşte într-o instituţie şi care le crează membrilor sai o
stare de confort sau de disconfort psihic.

De altfel, este lesne de observat că într-o instituţie din
învăţământ, comportamentul membrilor acesteia (personal
didactic, auxiliar şi administrativ, elevi, studenţi) este determinat
nu doar de sistemul de norme stabilite prin regulamentul de ordine
interioară, ci şi de temperamentul fiecăruia, de nivelul lui de
cultură, de mediul socio-profesional din care provine, de
convingerile şi aspiraţile sale, ca şi de managementul practicat în
instituţia respectivă.

Un management autocratic induce un climat tensionat, în
care oamenii nu comunică deschis, se privesc cu suspiciune şi nu
se simt stimulaţi să participe la bunul mers al activităţii.

Dinpotrivă, un management democratic stimulează
comunicarea între cadrele didactice, între acestea elevi şi studenţi,
ca şi între personalul didactic şi cel de conducere, face din fiecare

16 Ioan Jinga, Managementul învăţământului, pag. 102, Ed. A.S.E.
Bucureşti.
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membru al colectivităţii un participant activ şi responsabil la viaţa
şi activitatea acesteia.

Raportat la individ, climatul instituţional îţi poate da un
sentiment de siguranţă, de echilibru sau, dimpotrivă unul de
insecuritate şi teamă.

Iată, aşadar, cât de mult ar trebui să-i preocupe climatul
instituţional pe managerii din învăţământ.

Misiunea lor nu este, desigur, una simplă şi uşoară,
deoarece instituţile din învăţământ sunt foarte eterogene în multe
privinţe: ca vârstă, ca nivel de instruire şi de cultură, ca aspiraţii,
fel de a fi, etc.

Din acest motiv şi comunicarea devine mai dificilă.
Ce poate face directorul într-o astfel de situaţie?
El poate să-i ajute pe membrii instituţiei sale să se

cunoască între ei.
Modalităţile practice sunt foarte diverse: activităţi

interesante de informare ştiinţifică şi metodică; întâlniri ale
personalului şcolii cu personalităţi din domeniul ştiinţei, literaturii,
artelor şi sportului; manifestări cultural-artistice consacrate unor
evenimente importante din istoria ţării şi a şcolii; schimburi de
experienţă; întâlniri cu absolvenţii şcolii; excursii; serate dansante
şi alte asemenea activităţi în care oamenii nu mai sunt încorsetaţi
de regulamente şi comunică liber, devenind (chiar şi pentru puţin
timp) ei însăşi.

Directorul îşi poate recunoaşte colaboratorii şi subalternii
participând la activităţile acestora, la manifestările din categoria
celor menţionate mai sus, antrenându-i în adoptarea unor decizii
sau în soluţionarea unor probleme (cunoaşterea empirică), precum
şi prin aplicarea unor tehnici sociometrice (cunoaşterea ştiinţifică),
situaţie în care este recomandabil să se apeleze la sprijinul de
specialitate al unor experţi.

Asemănător se va putea proceda şi pentru cunoaşterea ele-
vilor, respectiv pentru intercunoaştere, deoarece climatul fiecarei
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clase în parte influenţează climatul general al şcolii, cartea ei de
vizită.

Cunoscându-i mai bine pe profesori (învăţători etc.) şi pe
elevi şi ajutându-i să se cunoască ei însişi şi unii pe alţii, directorul
va putea să selecteze, în cunoştinţă de cauză, cele mai potrivite
modalităţi de comunicare, de motivare a lor în vederea realizării
obiectivelor comune: obţinerea unor performanţe cât mai bune.

Aceeaşi diversitate instituţională o întâlnim şi în cadrul
universităţilor, atât cele publice cât şi cele particulare. Aici este
important ca în comunitatea academică, rolul studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor să fie unul major în realizarea
reţelelor de comunicare.

Un feed-back managerial eficace se relizează prin
includerea reprezentanţilor studenţilor în toate organismele de
conducere, Senat universitar şi Consiliile facultăţilor.

Prin participarea consiliului consultativ al studenţilor,
Asociaţiilor de absolvenţi “ALUMNI” şi altor asociaţii profesio-
nale studenţeşti climatul instituţional poate fi cel optim realizării
calităţi educaţionale de nivel academic.
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17 Corneliu Maior - Management public,  pag. 83, Ed. „Vasile Goldiş” Univ.
Press, Arad, 2006

CAP. III. MANAGEMENTUL
STRESULUI INSTITUŢIONAL

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

3.1. Definire şi scurt istoric al conceptului de stres

Ultimele cinci decenii au fost marcate de preocuparea
ştiinţelor umaniste pentru definirea, caracterizarea şi teoretizarea
adaptării individului la cerinţele vieţii moderne. Nu este de mirare
că în aceste condiţii, termeni ca: nevroză, stres, sindrom de
neadaptare, au fost transferaţi din limbajul ştiinţific în cel cotidian.

De origine engleză, cuvântul „stress” circumscrie o serie
de substantive înrudite ca înţeles, dar cu nuanţe uşor diferite:
presiune, apăsare, efort, solicitare, tensiune, constrângere,
încordare nervoasă.

Cel care lansează în limbajul medical, încă din 1936,
conceptul de stress este savantul canadian Hans Selye. Potrivit
acestei prime concepţii, stresul este reacţia nespecifică a
organismului la orice solicitare17.

Descris de H. Selye ca efortul făcut de organism pentru a
răspunde solicitărilor mediului, numit de el sindrom general de
adaptare – S.G.A. – ulterior, numit de alţii „sindromul Selye”,
conceptul s-a dovedit util prin rapiditatea cu care s-a impus în
limbajul cotidian la nivel internaţional.

În ţara noastră, termenul este preluat iniţial în ortografia
engleză, apoi într-o variantă ortografică adaptată, cu un singur s –
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stres – cu atât mai mult cu cât a generat derivate adjectivale
(stresant), substantivale (stresor) şi verbale (a stresa).

Definiţia cu cea mai largă circulaţie a stresului este starea
biologică de alertă care mobilează corpul pentru a răspunde
sau a riposta la solicitări sau ameninţări.

Conform teoriei lui Selye, tensiunile care-l produc fac parte
din viaţa zilnică. În consecinţă, nimeni nu poate şi nu trebuie să
evite stresul; el este viaţa însăşi şi eliberarea de stres înseamnă
liniştea morţii.

În aceste condiţii – afirmă specialiştii – este cu mult mai
bine ca stresul să fie cunoscut şi controlat, decât ignorat.

Cercetarea stresului face posibilă o abordare pozitivă a lui,
prin cunoaşterea, conştientizarea şi dezvoltarea capacităţii de a
reacţiona optim la agresiunile zilnice ale mediului.

3.2. Componentele stresului

Cercetări ulterioare au demonstrat că stresul nu poate fi
identificat, exclusiv, cu agresiunea, ameninţarea provenită din
exteriorul organismului; în mod paradoxal, bucuriile pot fi
generatoare de stres. Global, se poate afirma că stresul apare în
orice situaţie în care starea de echilibru sau integritatea fizică
şi/sau psihică a organismului este ameninţată de factori interni
şi externi şi faţă de care individul nu dispune de soluţii tip pentru
a reduce sau elimina ameninţarea.

Pot fi deduse din această descriere a stresului cele două
mari componente: agentul stresor şi starea organismului.

Agentul stresor este desemnat prin factori nocivi sau stimuli
psihici ca semnificaţie afectivă puternică. Multitudinea factorilor
generatori de stres a impus şi clasificarea lor, proces necesar
cunoaşterii şi stăpânirii efectelor.

Criteriile şi categoriile de agenţi stresori pot fi sintetizaţi
astfel:

a) după numărul agenţilor stresori în acţiune pot fi
identificaţi:

– stresori unici – un zgomot puternic cu tendinţa de a se
prelungi sau zgomot survenit brusc în toiul nopţii;
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– stresori multipli – zgomotul asociat cu căldura şi cu
noxele.

b) după numărul indivizilor afectaţi:
– stresori cu semnificaţie strict individuală – regăsiţi în

insatisfacţia prelungită a unor trebuinţe fiziologice: sete intensă
şi lipsa perspectivei de a o potoli, foame, somn;

– stresori cu semnificaţie colectivă, ,,de grup”, familial
sau profesional – nereuşita unui copil la examen, perspectiva
şomajului într-o organizaţie;

– stresori cu semnificaţie generală, care afectează orice
individ, specifici unor situaţii de calamitate naturală (inundaţie,
cutremur, război etc.).

c) după natura lor:
– stresori fizici – zgomote, vibraţii, radiaţii, efort fizic

prelungit, traumatisme: hemoragii externe, arsuri etc.;
– stresori chimici  – noxele chimice cu acţiune toxică asupra

organismului, ele pot induce şi un stres psihic atunci când sunt
percepute ca un pericol iminent pentru sănătatea individului;

– stresori biologici  – viruşi, bacterii, paraziţi prin care se
instalează boli interne sau externe şi conştientizaţi ca surse de
pericol pentru funcţionarea organismului;

– stresori psihologici  – stimuli cu o semnificaţie nocivă
sau nu, interpretaţi subiectiv de psihicul uman, la nivelul operaţiilor
gândirii.

d) după conexiunea cu problemele vieţii:
– stresori periferici  – materializaţi în dificultăţi trecătoare:

vreme urâtă, aglomeraţie, blocaj rutier etc.
– stresori centrali  – regăsiţi în problemele importante ce

pot provoca perturbări în viaţa unei persoane.
Un interesant studiu pe linia identificării şi clasificării

agenţilor stresori centrali a fost efectuat de doi profesori americani
de la Universitatea din Washington – T. H. Holems şi R. H. Rahe.
Ei pun în evidenţă 43 de stresori clasificaţi de diverşi subiecţi
investigaţi cu ajutorul unor scale, în care punctul de referinţă îl
constituie moartea partenerului (soţ, soţie), cotat cu 100 de puncte.

Diferitele evenimente ale vieţii au fost evaluate şi ierarhizate
în funcţie de nivelul de stres pe care-l produc, aşa cum rezultă din
Tabelul 3.1.
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Ierarhizarea evenimentelor de viaţă percepute ca
stresori centrali

3.3. Cauzele stresului instituţional
Tab. 3.1.

Nr.
crt.

Scala de
evaluare

Scala de
evaluare

Nr.
crt.Evenimentul Evenimentul

Moartea soţului (soţiei)

Divorţul

Separarea conjugală

Detenţia

Decesul unui membru apropiat

din familie

Insulte personale grave sau

boala

Căsătoria

Concedierea

Reconcilierea între soţi

Pensionarea

Schimbări majore în sănătatea

membrilor familiei

Sarcină - graviditate

Dificultăţi legate de sex

Un nou membru în familie

Schimbarea afacerii

Modificări în situaţia financiară

Decesul unui prieten apropiat

Schimbări în muncă

Certuri cu soţul (soţia)

Ipotecă de peste 10.000$

Scadenţa  ipotecii  sau  împrumutului

Schimbarea responsabilităţilor în

muncă

Fiul sau fiica părăseşte căminul

Dificultăţi cu legea

Achiziţii personale importante

Soţia începe serviciul sau se

pensionează

Începutul sau sfârşitul şcolii

copiilor

Schimbări în condiţiile de viaţă

Modificări ale obiceiurilor

personale

Dificultăţi cu şeful

Schimbări în orarul sau

condiţiile de muncă

Schimbarea locuinţei

Schimbări în ce priveşte şcoala

copiilor

Schimbări în mediul de recreare

Schimbări în activitatea

religioasă

Schimbări în activităţile sociale

Ipotecă sau împrumut sub

10.000$

Schimbarea obiceiurilor privind

somnul

Schimbări în numărul de familii

prietene

Schimbări în obiceiurile privind

hrana

Vacanţa

Crăciunul

Încălcări minore ale legii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

100

73

65

63

63

53

50

47

45

45

44

40

39

39

39

38

37

36

35

31

31

30

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

29

29

29

28

26

26

25

24

23

20

20

19

19

18

17

16

15

15

13

12

11
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Cauze ale apariţiei şi menţinerii stresului instituţional
(organizaţional)

Agenţii stresori se manifestă în forme variate în cadrul
organizaţiilor şi sunt percepuţi cu intensităţi diferite de indivizii
care o compun. Această percepţie diferită este datorată nu numi
parametrilor individuali, ci şi poziţiei ocupate în cadrul
organizaţiei; de regulă, managerii sunt mult mai expuşi efectelor
nocive ale sindromului de adaptare, în comparaţie cu
executanţii.

O analiză a cauzelor generatoare de stres organizaţional
relevă posibilitatea departajării celor care acţionează exclusiv la
nivelul managerilor, faţă de cele regăsite în rândul executanţilor,
dar şi existenţa unor cauze comune.

Cauze ale stresului instituţional specifice managerilor
În cea mai mare parte aceste cauze sunt generate de

conflictele de rol pe care managerii încearcă să le amortizeze în
cursul activităţii lor. Cele mai evidente cauze generatoare de stres
managerial sunt:

– complexitatea, diversitatea şi caracterul de noutate
frecventă a sarcinilor curente cu care se confruntă managerul.
Solicitările contradictorii provin din gradul ridicat de dificultate
şi urgenţă al sarcinilor şi lipsa de timp şi/sau de cunoştinţele
profesionale actualizate, cerute de rezolvarea lor;

– responsabilităţile mari care însoţesc funcţiile de
management. Presiunile pot apărea ca urmare a dorinţei de a
concilia interesele organizaţiei, în ansamblu, cu cele ale diferitelor
categorii de indivizi: angajaţi, acţionari, clienţi, furnizori. Nu de
puţine ori, managerul este pus să aleagă şi să sacrifice unele
interese în favoarea altora, aceste responsabilităţi fiind însoţite
de emoţii şi sentimente puternice;

– preocuparea pentru viitorul organizaţiei. Conflictul
apare între complexitatea şi importanţa problemelor cărora
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managerul trebuie să le găsească rezolvarea şi presiunea exercitată
de timpul redus alocat acestora. Se ştie că una din deficienţele
majore cu care se confruntă managerii este tendinţa de a se lăsa
copleşiţi de problemele cotidiene, relativ minore ca importanţă
dar urgente, care consumă o parte apreciabilă a zilei de muncă;

– ritmul alert de adoptare a deciziilor. Presiunea exercitată
de schimbările frecvente din mediu determină scurtarea timpului
cerut de adoptarea corectă, ştiinţifică, a deciziilor. Stresul apare
prin conştientizarea posibilelor efecte ale unor decizii insuficient
elaborate;

– stilul de management neadecvat reflectă conflictul dintre
tipul de manager care generează un anumit stil şi caracteristicile
diferite ale activităţii sau grupului condus.

– centralizarea excesivă a autorităţii, stres datorat
conflictului dintre dorinţa de a dirija şi controla mai multe activităţi
şi capacităţile fizice, psihice, intelectuale şi resursele de timp,
limitate;

– subordonaţi slab pregătiţi. Această cauză generează stres
ca urmare a conflictului dintre dorinţa de realizare a obiectivelor
grupului şi lipsa autorităţii necesare selecţiei sau concedierii
subordonaţilor;

– prelungirea duratei zilei de muncă generată de
constrângeri ca: termene scadente, schimbări frecvente în
priorităţile organizaţiei, folosirea pe scară largă a unor metode şi
tehnici uzate moral.

Cauze generatoare de stres manifestate la nivelul
subordonaţilor

– incompatibilitatea cu tipul de manager generează stres
ca urmare a conflictului dintre dorinţa de a-şi menţine postul şi
tendinţa de a riposta faţă de atitudini, comportamentale, gesturi
percepute ca neadecvate;

– delegarea în exces practicată de şefi dă naştere unor
presiuni contradictorii între dorinţa de afirmare şi promovare şi
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efortul cerut de rezolvarea propriilor sarcini şi, concomitent, a
sarcinilor multe şi/sau dificile, primite din partea şefilor;

– teama de pierdere a postului, cauzată de stres mai intens în
situaţiile de criză sau recesiune economică. În general, această cauză
afectează prioritar subordonaţii dar, în anumite condiţii, se poate
manifesta şi la nivelul cadrelor de conducere. Este generat de
concedieri, nesiguranţă în ce priveşte găsirea unui alt loc de muncă.

Cauze comune generatoare de stres instituţional
Atât la nivelul managerilor, cât şi al executanţilor, stresul

poate fi cauzat de:
– dispoziţii inaplicabile primite din partea unor superiori

sau foruri superioare. Acest stres este datorat presiunii dintre
autoritatea şi, respectiv, ameninţarea posibilei sancţiuni şi
realitatea situaţiei care nu permite aplicarea dispoziţiei în forma
primită. A explica superiorului situaţia inadecvată ar putea fi
interpretată ca un reproş faţă de incompetenţa sau gradul redus de
informare a acestuia, a nu aplica decizia înseamnă nerespectarea
procedurilor şi a obligaţiilor ce decurg din responsabilităţi;

– presiunea termenelor manifestată ca discordanţă dintre
obligaţia de a rezolva sarcini complexe şi/sau dificile şi timpul
alocat lor;

– motivaţia nesatisfăcătoare reflectă conflictul dintre
aşteptările individului ca urmare a rezultatelor obţinute şi
percepţia, respectiv aprecierea diferită a acestora de către cei în
drept;

– lipsa aptitudinilor sau a pregătirii necesare postului
generează stres, în situaţiile în care selecţia şi promovarea
personalului se face după alte criterii decât cele legate de
competenţa profesională. Stresul apare ca urmare a conflictului
dintre dorinţa de putere (în cazul managerilor) şi cea de satisfacere
a trebuinţelor primare, pe de o parte, şi neliniştea datorată posibilei
constatări a performanţelor profesionale scăzute, pe de altă parte;
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– aspiraţia spre funcţii superioare, cauză a stresului resimţită
de orice individ ale cărui dorinţe, nevoi, aspiraţii depăşesc puterea
şi/sau veniturile băneşti oferite de postul deţinut. Nevoile pot intra
în conflict cu perspectivele reduse de avansare oferite de organizaţie,
cu criteriile de selecţie sau promovare cărora individul nu le poate
face faţă, cu standarde de performanţă inaccesibile;

– tensiunile familiale pot genera stres ca urmare a
conflictului dintre timpul şi interesul acordat problemelor
profesionale în detrimentul celor familiale.

Stresul organizaţional generat de ambiguitatea rolului
poate fi resimţit atât de manageri, cât şi de executanţi. Cauzele
acestui tip de stres ţin de:

– deficienţe în proiectarea postului. Exprimarea
defectuoasă a obiectivelor sau chiar lipsa precizării lor în fişa
postului, sarcinile nedelimitate care dau naştere unor lucrări
repetate sau paralele, la nivelul altor posturi sau compartimente,
generează nesiguranţa, insatisfacţia în muncă, frustrarea;

– sistem informaţional şi/sau informaţii ineficiente care
furnizează informaţii incomplete, inoportune, nerelevante;

– organizare informală puternică, capabilă să pună în
circulaţie informaţii neoficiale aflate în evident dezacord cu
informaţiile furnizate prin canalele oficiale.

3.4. Factori de influenţă

Intensitatea cu care este perceput stresul instituţional se află
sub incidenţa unor factori, dintre care cei mai relevanţi sunt
consideraţi:

Tipul de caracter
Practica demonstrează că stresul este resimţit mai puţin

puternic de caracterele emotive active: pasionaţii, colericii,
sanguinii, sentimentalii în comparaţie cu flegmaticii, melancolicii
sau nonşalanţii.
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Cercetările medicale efectuate în SUA de doi cardiologi
americani – M. Friedman şi R. H. Rosenman – au indicat relaţia
strânsă dintre stres, frecvenţa bolilor cardiovasculare şi tipul de
personalitate. Ei au identificat două tipuri majore de personalitate:
A şi B şi un tip intermediar. A.B.

Tipul A de personalitate, identificat în proporţie de 50% la
americani, poate fi observat la orice persoană implicată agresiv
într-o luptă cronică şi nestăpânită pentru a realiza cât mai mult în
tot mai puţin timp, în ciuda tuturor adversităţilor. Indivizii aparţinând
acestui tip se concentrează spre realizări superioare, muncesc rapid
(fiind cuprinşi de „febra muncii”), îşi stabilesc termene limită care
implică eforturi mari, frecvent lucrează acasă. Sunt foarte
competitivi, intoleranţi şi chiar agresivi când întâmpină dificultăţi.

Câteva caracteristici comportamentale ale indivizilor
aparţinând acestui tip sunt, credem, utile în depistarea lor:

• tendinţa de a accentua cuvinte cheie într-o conversaţie
obişnuită, chiar dacă nu este nevoie de aceasta sau de a pronunţa
ultimele cuvinte ale unei propoziţii mai rapid decât primele;

• tendinţa de a-i grăbi pe cei cu care discută, dând din cap
viguros sau rostind, nerăbdători şi repetat, anumite interjecţii;

• gesturi sau ticuri nervoase, pumnii strânşi, maxilarele
încordate, lovituri ale pumnului în palma deschisă pentru a sublinia
anumite aspecte;

• preocuparea obsesivă de a se compara cu alţii şi de a se
evalua în termeni numerici: am scris 150 de articole, am câştigat
50 de milioane etc.;

• obiceiul de a se mişca, merge sau mâncă întotdeauna rapid;
• slabă toleranţă faţă de aşteptare, situaţie în care se

frământă, bat cu degetele în masă, mişcă din picioare;
• o generală lipsă de sensibilitate până la ignorarea

aspectelor şi detaliilor estetice.
Indivizii aparţinând tipului A de personalitate sunt de două

ori mai expuşi stresului şi bolilor cardiovasculare, în comparaţie
cu tipul opus, B.
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Tipul B a fost identificat la 40% din subiecţii americani.
Indivizii aparţinând acestui tip sunt calmi, nu resimt presiunea şi
conflictele cu timpul sau cu alte persoane, dispun de o
considerabilă energie, doresc să-şi îndeplinească sarcinile şi
muncesc într-o linişte statornică, fără a alerga în cursa contra
cronometru. Metaforic vorbind, tipul B este o broască ţestoasă,
în timp ce tipul A este un cal de curse.

Tipul A.B., intermediar, se întâlneşte în 10% din cazuri şi
este mediu expus riscului de stres organizaţional.

Profesia şi nivelul de calificare
În urmă cu 20 de ani, profesiile considerate prin definiţie

stresante erau: piloţii de încercare, militarii aflaţi pe front,
controlorii de trafic aerian, lucrătorii de la căile ferate,
cosmonauţii şi medicii (în special, chirurgii). Astăzi, printre
categoriile profesionale expuse riscului sunt menţionaţi şi
managerii. Pe domenii de activitate în cadrul organizaţiilor,
angajaţii din departamentele de contabilitate, aprovizionare şi
desfacere sunt mai expuşi stresului organizaţional decât cei din
departamentele de planificare, personal-învăţământ, organizarea
producţiei.

În ceea ce priveşte nivelul de calificare, la cele două
extremităţi se află: la nivelul superior, intelectualii supuşi frecvent
conflictelor de rol, tolerând greu ambiguitatea rolului; la
extremitatea inferioară, muncitorii necalificaţi.

Dimensiunea organizaţiei
A fost cercetată ca factor de stres printr-un studiu efectuat

de prestigioasa organizaţie Gallup un eşantion de 845 manageri
americani, grupaţi după dimensiunea organizaţiei astfel: 327
aparţinând unor mari companii, 312 unor companii medii şi 206
mici întreprinzători. Analiza răspunsurilor a indicat o dublă
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intensitate a stresului micilor întreprinzători faţă de managerii
marilor companii. Relaţia între nivelul stresului managerial şi
mărimea companiei s-a dovedit a fi – în mod paradoxal – invers
proporţională.

Vârsta
Practica demonstrează că dacă vârstele tinere – până la 40

de ani – acţionează ca un amortizor al stresului organizaţional (ca
urmare a unei capacităţi sporite de rezistenţă a organismului),
această categorie de vârstă poate genera stres ca urmare a
conflictelor dintre rolul profesional şi cel familial.

Cercetările întreprinse pe un eşantion de manageri între 30
şi 60 de ani relevă faptul că aceştia resimt influenţele stresului
organizaţional în familie în proporţii variabile şi dependente de
grupele de vârstă, astfel:

– 58% din cei cuprinşi în grupa de vârstă 30-40 de ani;
– 46% cei aflaţi între 41 şi 50 de ani;
– 38% cei peste 50 de ani.
Rezultatele indică solicitările sporite din partea familiilor

la vârsta la care individul se află concomitent pe curba ascendentă
a aspiraţiilor profesionale şi a potenţialului de muncă.

Sexul
Din punct de vedere al sexului, diferă esenţial modul de

reacţie: femeia în stres poate deveni pasivă, dezorientată iar
bărbatul reacţionează prin agresivităţi, nervozitate, descon-
siderarea normelor şi valorilor sociale.

Nivelul de dezvoltare economică

Studii întreprinse relevă dependenţa dintre nivelul stresului
şi nivelul de dezvoltare a ţării. În comparaţie cu normele standard
comunicate de iniţiatorul anchetei şi situate între valorile 0, stres
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Marea Britanie

Suedia

Germania

Japonia

Singapore

SUA

Nigeria

Brazilia

Egipt

Ţara
Stări

depresive
Anxietate

Stări
psihosomatice Total

3.3

2.6

2.2

3.7

3.4

2.2

3.3

3.8

4.1

3.2

2.2

2.5

2.6

3.5

2.9

3.4

4.3

3.4

2.8

1.8

2.3

3.4

3.3

2.2

3.8

3.3

4.5

9.3

6.6

7.0

9.7

10.2

7.3

10.5

11.4

12.0

minim şi 12, stres maxim, pentru fiecare simptom al stresului pe
diferitele ţări, situaţia se prezintă ca în tabelul 3.2.

Aşa cum rezultă din cele prezentate, cei mai afectaţi de stres
nu sunt managerii aparţinând ţărilor cu un înalt nivel de dezvoltare
– Suedia, Germania, SUA – ci cei care aparţin ţărilor aflate la
vremea respectivă în profunde şi rapide schimbări – Singapore,
Nigeria, Brazilia, Egipt, ca şi Japonia, confruntată cu probleme
de expansiune şi, respectiv Marea Britanie, aflată într-un proces
de reechilibrare a situaţiei pe pieţele internaţionale.

Ierarhizarea evenimentelor de viaţă percepute ca
stresori centrali

Tab. 3.2.

3.5. Consecinţele stresului organizaţional

Aşa cum sublinia şi descoperitorul său – H. Selye – stresul,
ca proces de mobilizare şi apărare a organismului în faţa unor
situaţii neaşteptate, se concretizează prin reacţii extrem de diferite
de la un individ la altul şi de la o situaţie la alta. Răspunsurile



85

sunt deci individuale şi nu, neapărat, negative. Există persoane
pentru care stresul este „sarea şi piperul vieţii”, factor puternic
energizant. Aceste persoane – care dispun nativ sau şi-au dezvoltat
prin antrenament rezistenţa la stres – pot fi remarcate după
următoarele trăsături:

– siguranţa de sine în diferite situaţii, în cea mai mare parte
a timpului;

– schimbarea este considerată ca o provocare la competiţie
şi nu ca o ameninţare;

– implicarea profundă în viaţa profesională şi personală;
– capacitatea de a-şi asuma riscuri;
– perseverenţă faţă de structurile adverse sau diverse

solicitări;
– flexibilitatea în opinii şi în acţiuni;
– conştientizarea faptului că nu pot schimba situaţiile

stresante dar le pot accepta şi depăşi, angrenându-se în activităţi
de autoîmbogăţire a resurselor intelectuale şi spirituale.

În marea majoritate a cazurilor însă efectele sunt nocive şi
chiar potenţial primejdioase.

Investigaţiile au relevat, în principal, cinci categorii de efecte
potenţiale ale stresului:

– efecte subiective: anxietate, agresiune, apatie, plictiseală,
depresiune, oboseală, indispoziţie, scăderea încrederii şi stimei
în sine, nervozitatea, sentimentul de singurătate;

– efecte comportamentale: predispoziţie spre accidente,
alcoolism, abuz de cafea, ieşiri emoţionale, tendinţa de a mânca
şi/sau fuma excesiv, comportament impulsiv, râs nervos;

– efecte cognitive: scăderea abilităţii de a adopta decizii
raţionale, concentrare slabă, scăderea atenţiei. hipersensibilitate
la critică, blocaje mentale;

– efecte fiziologice: creşterea glicemiei, a pulsului, a
tensiunii arteriale, uscăciunea gurii, transpiraţii reci, dilatarea
pupilelor, valuri de căldură şi de frig;
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– efecte organizaţionale: absenteism, demisii,
productivitate scăzută, izolare, insatisfacţie în muncă, reducerea
responsabilităţii şi a loialităţii faţă de organizaţie.

Câteva din efectele cele mai frecvente ale stresului, resimţit
la nivelul angajatului şi al organizaţiei, sunt aprofundate în cele
ce urmează.

Oboseala specifică stresului organizaţional

Individul supus acestui tip de oboseală poate parcurge
următoarele faze:

– faza de alarmă, în care se manifestă tendinţe accentuate
spre iritabilitate, susceptibilitate, dificultăţi de concentrare,
tulburări de memorie, insomnii;

– faza de agitaţie, în care apar suprareacţiile. Individul
manifestă o totală lipsă de încredere în alţii; un soi de răutate faţă
de sine şi de alţii îl împinge la comportamente marcate de
agresivitate; dorinţa de a acapara şi rezolva singur toate
problemele îl face să piardă simţul măsurii; controlul devine
sufocant, este interesat în special de detalii.

Cele două faze, odată depistate şi tratate corespunzător, sunt
reversibile. Omul îşi poate recăpăta starea de echilibru,
conştientizând situaţia şi eliminând cauzele ei.

– faza de epuizare se instalează ca urmare a acumulării şi
accentuării oboselii; apare deprimarea, tendinţa spre izolare;
apariţia şi incapacitatea de muncă.

Gradul de oboseală influenţează hotărâtor sănătatea fizică
şi mentală. Stresul organizaţional generator al oboselii acţionează
sub forma efectului propagat în aşa-numitele boli profesionale.
Dintre aceştia, mai des invocate sunt bolile cardiovasculare.
Aproape necunoscute în lumea industrială a anilor ‘60, aceste
boli cauzau la începutul deceniului 9 peste jumătate din
decesele înregistrate în SUA. Se consideră că aceste boli sunt
atât de răspândite încât bărbaţii americani cu vârsta cuprinsă
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între 45 şi 55 de ani au o şansă din patru de a suferi un atac de
cord în următorii 10 ani. Factori tradiţionali de risc în bolile
coronariene ca: obezitatea, fumatul, ereditatea, colesterolul
ridicat nu generează  împreună  mai mult de 25% din
îmbolnăvirile şi accidentele coronariene. Aprecierile
medicilor converg către concluzia că stresul vieţii, în general,
şi cel organizaţional, în special, generează până la 75% din
accidentele şi bolile de inimă;

– surmenajul ca formă a oboselii cronice, generat de
depăşirea pe un termen îndelungat a capacităţii de muncă, poate
conduce şi el la bolile profesionale. Nu de puţine ori surmenajul
este cauza unor sinucideri. În Japonia se semnalează frecvent în
ultimii ani un nou tip de harakiri numit „karosi”, sinuciderea prin
muncă. Această formă de surmenaj ucide anual peste 10.000 de
manageri dintre cei aflaţi în plină ascensiune, cadre relativ tinere
(30-50 ani), dinamice, ambiţioase, care muncesc, ani la rând, în
jur de 4000 de ore anual;

– tensiuni familiale. Timpul limitat acordat familiei,
modificările de comportament, proasta dispoziţie, dezinteresul
pentru problemele comune, în general, şi ale copiilor, în special,
se răsfrâng nu numai asupra managerilor – marcaţi puternic de
sentimentul de vinovăţie – ci şi asupra cuplului. Divorţurile,
separările maritale, neglijarea educaţiei copiilor, cu consecinţe
în delicvenţa juvenilă, reprezintă frecvente fenomene sociale ce
materializează urmările stresului generat de organizaţie;

– fluctuaţia personalului. Cercetătorii consideră că
absenteismul ca şi demisiile, nu reprezintă altceva decât forme
ale fluctuaţiei care pot reduce temporar, şi în anumite cazuri, stresul
organizaţional. Aceste cercetări indică o strânsă relaţie între stres
şi fluctuaţie. S-a constatat, spre exemplu, că după al 15-lea an de
muncă se înregistrează o creştere cu 22% a absenteismului atribuit
problemelor de sănătate fizică, faţă de aceste date, absenteismul
provocat de problemele de sănătate psihică înregistrează o creştere
cu 152% de bărbaţi şi 302% la femei;
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– alcoolismul este considerat o boală caracterizată prin
consumul repetat şi excesiv de alcool, cu consecinţe asupra
sănătăţii individuale şi a comportamentului în muncă. Experţii
americani estimau că există un risc de 5% pentru femei şi 9%
pentru bărbaţi privind instalarea alcoolismului ori a problemelor
grave generate de alcool.

3.6. Managementul stresului în instituţile
din învăţământ

Conform concepţiei actuale stresul nu trebuie evitat în instituţiile
din învăţământ, rolul managerului fiind de a identifica agenţii stresori
şi de a realiza un nivel optim al stresului, benefic instituţiei.

Existenţa stresului în instituţiile din învăţământ şi nivelul
acestuia se pot determina prin observarea atentă şi sistematică
a comportamentului colaboratorilor şi al subordonaţilor, a rezul-
tatelor obţinute de aceştia în activitatea instructiv-educativă, prin
discuţii individuale şi/sau cu grupuri de salariaţi, precum şi prin
cercetări specializate (psihologice şi sociologice).

Indiferent de metoda utilizată, managerii sunt datori să
cunoască nu doar sursele şi nivelul stresului, formele lui de
manifestare, ci şi intensitatea şi durata acestuia, în funcţie de
care vor putea interveni cu un set de masuri corespunzatoare pentru
a-i ajuta pe membrii organizaţiei să se adapteze la situaţiile de
stres (ca în cazul reformei învăţământului, de exemplu) sau să
înlăture cauzele acestuia (cum este cazul stărilor conflictuale).

Pârghiile principale de care dispune managerul şcolar
pentru prevenirea şi combaterea stresului sunt:

• sistemul de cerinţe formulate faţă de personalul didac-
tic, nedidactic faţă de elevi şi studenţi;

• sistemul motivaţional, îndeosebi sub sitemul de evaluare
şi cel al recompenselor şi sancţiunilor;

• obiectivitatea evaluărilor;
• stilul de conducere.
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În privinţa cerinţelor managerii competenţi au grijă ca
acestea să fie formulate precis şi clar, la un nivel acceptabil (posibil
de atins), atribuite în mod echilibrat şi echitabil între membrii
instituţiei.

Ori de câte ori este posibil, managerii vor preciza şi
modalităţile de realizare a cerinţelor, precum şi standardele sau
criteriile după care vor fi evaluate rezultatele.

Schimbarea cerinţelor şi/sau modalităţilor de realizare a
lor va fi şi ea produsă treptat şi însoţită de o argumentare adecvată,
de stimulente materiale, financiare şi morale, de crearea unor
condiţii propice pentru realizarea noilor cerinţe.

Sistemul motivaţional este esenţial în prevenirea şi
combaterea stresului. De la simpla recunoaştere publică a meritelor
unei persoane până la acordarea unor premii şi/sau distincţii,
managerii din instituţile din învăţământ pot şi trebuie să-i motiveze
pozitiv pe educatori, pe elevi şi studenţi şi pe ceilalţi membri ai
organizaţiei în îndeplinirea exemplară a sarcinilor individuale şi
atingerea obiectivelor instituţiei de învăţământ.

Pe masura decentralizării managementului şi largirea
competenţelor directorilor (decanilor) şi posibilităţilor de moti-
vare a personalului atât intrinsec cât şi extrinsec se vor diversifica
şi amplifica.

În ceea ce priveşte evaluările, ele pot induce stresul când
sunt partinitoare şi nedrepte sau îl pot elimina dacă managerii
operează cu criteri clare, cunoscute de toţi membri instituţei, şi
cu aceiaşi unitate de masură pentru toată lumea.

Stilul de conducere poate fi şi el stresant, când nu ţine
seama de realităţi (de resursele umane, de cele financiare, de
logistică etc.) şi se bazează pe metode exclusiv autoritare.

În schimb, stilul de conducere democratic, flexibil şi
nuanţat, care ia în considerare particularităţile individuale şi de
grup, nu poate avea decât efecte benefice, eliminând sau diminu-
ându-l la minimum.18

18 Ioan Jinga – Managementul învăţământului,  pag. 113, Ed. A.S.E. Bucureşti
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Managerii însişi sunt expuşi stresului şi, în consecinţă,
trebuie să ştie să-l evite şi să-l combată.

În acest scop, ei sunt datori să-şi planifice riguros timpul
şi să-l gestioneze raţional.

Soluţia nu poate fi decât o atitudine atentă faţă de solicitări.
În acest scop, managerii performanţi şi nestresaţi îşi întocmesc o
agendă zilnică pe care urmază să o rezolve într-o zi, ierarhizând-o
în funcţie de importanţă şi urgenţă.

În această agendă zilnică este importantă o aşa numită “oră
barată”, un interval de timp în care managerul din instituţiile din
învăţământ se informează (lucrări şi reviste de specialitate, ziare,
TV etc.).

În buna gestionare a agendei zilnice un rol major îl are
utilizarea eficace a secretariatului. Un secretariat bine organizat
şi competent potenţează munca managerului prin realizarea a patru
funcţii:

• funcţia de asistare directă a managerului din instituţia de
învăţământ;

• funcţia de legătură “filtru” pentru solicitările de contacte
directe şi audienţe, apeluri telefonice;

• funcţia de tratare a informaţiilor şi documentelor din
grădiniţă, scoală, liceu, facultate, universitate;

• funcţia de reprezentare.
Tot ca o masură anti-stres privind managementul timpu-

lui se recomandă folosirea metodei delegării, care are două mari
avantaje: economie de timp la nivelul top managerului din
învăţământ şi ajută la o mai rapidă creştere profesională a tinerelor
cadre.

Pentru că un manager din învăţământ este supus unor factori
de solicitare  nervoasă (psihică) dar şi fizică este importantă şi
organizarea ergonomică a biroului, cu respectarea condiţiilor de
comoditate şi confort.
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CAP. IV. MANAGEMENTUL
CONFLICTELOR ÎN INSTITUŢIILE

DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

Studierea managementului conflictelor este tot mai abordată
în managementul instituţional şi al resurselor umane deoarece
contribuie la o mai bună cunoaştere a comportamentelor
individuale şi de grup în cadrul unei organizaţii şi este cauza
principală a stresului. În general, conflictul apare ca o formă a
interacţiunii umane prin care doi sau mai mulţi membri ai unei
colectivităţi intră în dezacord total sau parţial asupra unor
probleme. Cu alte cuvinte, conflictul este amestecul intenţionat al
unui individ sau al unui grup în eforturile de realizare a scopurilor
unui alt grup. Deoarece scopurile celor două părţi sunt de cele mai
multe ori incompatibile, realizarea scopului de către una din părţi
face imposibilă realizarea acestuia de către cealaltă parte19.

Obiective sunt:
• Identificarea stărilor conflictuale în organizaţie;
• Clarificarea concepţiilor privitoare la conflict;
• Identificarea surselor de conflict;
• Cunoaşterea principalelor tipuri de conflict;
• Analiza şi întocmirea hărţii conflictului;
• Înţelegerea factorilor de stres în gestionarea conflictelor.

4.1. Definirea conflictelor

Practica organizaţională arată că situaţiile conflictuale sânt
utilizate ca strategii importante de obţinere a unui rezultat cât mai
bun în detrimentul progresului celorlalţi. În consecinţă, conflictul
19 Corneliu Maior – Management public,  pag. 99, Ed. „Vasile Goldiş” Univ.
Press, Arad, 2006
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trebuie privit ca un element al vieţii organizaţionale, tocmai
datorită divergenţelor existente între atitudini, scopuri, modalităţi
de acţiune sau faţă de o situaţie din procesul de conducere.
Practicarea managementului de succes impune de la bun început
identificarea surselor conflictuale precum şi factorii care
favorizează orientarea acestora în sensul diminuării performanţelor
manageriale.

În ceea ce priveşte rolul pe care îl au conflictele în viaţa
organizaţională, există mai multe puncte de vedere. Pe de o parte,
conflictele sunt stări anormale în activitate, având un profund
caracter disfuncţional. Pe de altă parte, conflictele sunt aspecte
fireşti de existenţă şi evoluţie a afacerilor, funcţional având un
rezultat pozitiv.

De-a lungul timpului practica managerială a dezvoltat două
viziuni asupra conflictelor (J. A. Stoner, R. Freeman, 1989). Con-
form conceptelor promovate în viziunea veche:

• conflictul se poate evita;
• conflictul e cauzat de erori manageriale în proiectarea şi

conducerea organizaţiei;
• conflictele dezbină organizaţia şi împiedică obţinerea

performanţei optime;
• obiectivul managementului este de a elimina conflictul;
• performanţa optimă necesită îndepărtarea conflictului.
În prezent lumea specialiştilor prezintă o viziune nouă asupra

conflictelor care pot fi rezumate astfel:
• conflictul este inevitabil;
• conflictul este cauzat de structura organizatorică, diferenţe

în scopuri, în percepţii, evaluarea resurselor umane etc.;
• conflictele contribuie la defăimarea performanţei

organizaţiilor în diferite grade;
• obiectivul managementului este de a conduce nivelul

conflictului spre obţinerea performanţelor optime în organizaţie;
• performanţa optimă necesită reducerea nivelului

conflictului.
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Perspectiva clasicilor ştiinţei manageriale prezintă
conflictul ca un lucru „rău” determinat de lipsa înţelegerii dintre
oameni şi de relaţiile interpersonale deficitare. Caracteristicile
mediului organizaţional, principalul modelator al
comportamentului uman, sunt considerate „vinovate” de aspiraţia
conflictelor. pentru evitarea coordonatelor conflictuale
organizaţiile se vor centra pe cultivarea unei cooperări armonioase
între management şi angajaţi. Organizaţiile care practică această
politică promovează armonia cu orice preţ, spiritul de familie şi
într-ajutorarea, fiind considerate organizaţii paternaliste. Echipa
unită nu va accepta imixţiunile nedorite care să tulbure viaţa
organizaţiei.

O altă concepţie în opoziţie cu cea tradiţională, numită
comportamentală, acceptă existenţa conflictului ca pe un fapt
inevitabil, chiar dezirabil. Apariţia conflictului nu este cauzată
de mediul organizaţional, ci de interese, scopuri şi obiective
personale diferite. Pluralitatea şi divergenţa intereselor poate avea
efecte pozitive cât şi negative, fiind văzute ca o modalitate de
revitalizare a organizaţiei. Acceptarea conflictului atunci când nu
este benefică. Lipsa conflictelor însă, poate cauza apariţia
imobilismului şi inadaptarea organizaţiei la provocările
schimbării.

Astfel, managementul va avea ca sarcină identificarea exactă
a nivelului conflictului care afectează obţinerea performanţelor,
respectiv momentul în care stimularea conflictului poate avea
efecte benefice asupra organizaţiei. De altfel, adepţii acestui curent
insistă asupra aspectului pozitiv al confruntării şi dezacordului,
mai ales în ceea ce priveşte posibilitatea introducerii pe această
cale a inovaţiei şi a  schimbării. Susţinătorii acestui punct de
vedere arată că între performanţele manageriale şi conflict există
o legătură directă – până la un anumit nivel “optim al conflictului
performanţa managerială înregistrează o creştere continuă: după
ce starea conflictuală depăşeşte punctul optim, performanţele scad
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o dată cu amplificarea stării conflictuale. În concluzie, această
concepţie subliniază caracterul pozitiv care poate fi atribuit
situaţiei conflictuale în perspectiva obţinerii unor performanţe
ridicate.

Concepţia radicală asupra conflictului a fost inspirată în
principal de teoriile lui K. Marx şi M. Weber, având un cadru de
referinţă mult mai larg. Perspectiva radicală insistă asupra
contradicţiei între interesele de clasă şi asupra distribuţiei inegale
a puterii în societate. Antagonismul dintre clasele sociale poate
constitui o principală sursă de conflict mai ales în organizaţiile
caracterizate de o puternică diviziune a muncii. Altfel spus,
organizaţia devine terenul propice pentru manifestarea unor forţe
opuse (management-sindicate) care reflectă structura de putere
specifică societăţii.

Utilizat ca instrument ideologic, îndeosebi în spaţiul
totalitarist, această perspectivă asupra conflictului a condus la
obţinerea solidarităţii muncitorilor împotriva managementului.
fiecare dintre cele două părţi sunt angajate într-o luptă continuă şi
urmăresc obţinerea unor avantaje cât mai mari. Aşadar, în concepţia
radicală conflictele sunt determinate de competiţia pentru
dobândirea bunurilor economice şi de distribuţia diferenţiată a
autorităţii în societate.

4.2. Cauzele conflictelor

Concepţiile diferite asupra conflictului sugerează puncte de
vedere diferite asupra surselor conflictului. Cauzele care generează
stările conflictuale pot fi căutate atât în elementele de ordin psiho-
sociologic, cât şi în elementele structurale ce caracterizează
organizaţiile. Astfel, stările conflictuale pot fi determinate de:
nepriceperea unui membru al grupului de a-şi îndeplini sarcinile
ce i-au fost atribuite, nemulţumirea faţă de modul de repartizare a
sarcinilor, percepţii şi interpretări greşite, lipsa unei comunicări
deschise şi oneste, relaţiile interpersonale dificile, existenţa unui
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climat de neîncredere între oameni, agresivitatea, teama de a lăsa
pe alţii să se afirme, competiţia, etc. Aceste cauze ţin mai mult de
psihosociologia grupului.

Un prim exemplu pe care îl putem oferi este legat de
percepţiile diferite pe care le împărtăşesc membrii unui grup
faţă de alt grup. Imaginea grupului din oglindă este o formă de
manifestare a percepţiilor greşite prin care părţile aflate într-o
situaţie conflictuală tind să împărtăşească aceleaşi percepţii
eronate una despre cealaltă. În măsura în care un grup de muncă
tinde să creadă despre un alt grup că este „rău”, acesta din urmă
va manifesta la rândul lui  aceleaşi percepţii, comportamentul
fiind singurul indiciu asupra sistemului de valori împărtăşit de
membrii grupului. În consecinţă, reacţia părţii adverse va fi pe
măsura comportamentului manifestat.

Într-o organizaţie ce desfăşoară o activitate economică, cel
mai adesea se întâlneşte conflictul structural. Sursele unui
asemenea conflict trebuie căutate în: delimitarea departamentelor
după obiective diferite, dependenţa departamentală reciprocă,
nemulţumirea faţă de statutul profesional, delimitarea inexactă a
atribuţiilor, caracterul limitat al resurselor şi comunicarea în
organizaţie.

În acest subcapitol ne vom opri doar asupra variabilelor
mai des întâlnite în instituţii: diferenţierea, interdependenţa şi
folosirea în comun a resurselor. Nici unul din aceşti factori nu
produce singur un conflict substanţial. Însă când operează împreună
se poate ajunge la o presiune foarte puternică ce poate exploda
într-o serie de conflicte distructive care pot fi greu controlate sau,
într-un caz fericit, în conflicte productive uşor de gestionat (D.
Robey, 1986).

Diferenţele între departamente rezultă în mod natural când
sarcina generală a unei organizaţii este împărţită pe specialităţi.
Această diviziune a muncii permite indivizilor să realizeze o parte
din sarcina totală, astfel că lucrătorii din departamente diferite
ajung să realizeze sarcini total diferite. Ei folosesc alte mijloace
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de muncă, au legături cu alţi oameni, primesc altă instruire,
gândesc şi acţionează diferit. Aceste diferenţe sunt normale,
intenţionate şi necesare pentru succesul organizaţiei. totuşi
diferenţele creează dificultăţi ca intoleranţă şi antipatie între
departamente. Diferenţierea îngreunează comunicarea prin
individualizarea unui grup faţă de altul, cel mai simplu exemplu
fiind dat de numeroasele conflicte dintre ingineri şi economişti în
activitatea productivă. Diferenţierea include atât aspecte ale
structurii cât şi ale caracteristicilor personale ale oamenilor. Cele
două sunt, probabil într-o strânsă legătură pentru că orientarea
psihologică a personalului departamentului este influenţată de
structura şi sarcinile din interiorul departamentului.

Interdependenţa este o cauză importantă a conflictelor
deoarece dă posibilitatea de amestec şi obstrucţionare care altfel
nu ar exista. Această interdependenţă poate apărea sub mai multe
forme: un contact minim, când fiecare departament îşi aduce o
mică contribuţie la întreg şi fiecare este sprijinit de întreg; o
interdependenţă secvenţială care acţionează ca o linie de
asamblare în care există o dependenţă reciprocă de la un capăt al
liniei la celălalt; o interdependenţă reciprocă de la un capăt al
liniei la celălalt; o interdependenţă reciprocă în care unităţile
organizaţiei îşi dau una alteia sarcini. În general vorbind, cu
interdependenţa este mai mare cu atât potenţialul unui conflict
este mai ridicat.

Folosirea resurselor în comun este o altă cauză structurală
ce poate conduce la conflict. Resurse ca bani, timp, spaţiu, per-
sonal, echipament produc deseori conflicte legate de cine le va
folosi, unde, cât şi când. Izbucnesc conflicte distructive, mai ales
atunci când resursele sunt foarte limitate iar nevoile mari. În mod
normal, repartizarea resurselor va constitui subiect al negocierilor,
atenţia managementului fiind centrată pe controlul şi gestionarea
conflictului într-o manieră ordonată şi constructivă. Aşadar, o
diferenţiere mare, interdependenţele, folosirea în comun a
resurselor constituie factori de presiune în organizaţie. O viziune
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de ansamblu asupra conflictului evidenţiază mai întâi aceste cauze
structurale şi abia apoi caracteristicile indivizilor antrenaţi în
conflict. Managementul conflictelor va avea în atenţie atât
cauzele structurale cât şi diagnosticarea relaţiilor interpersonale,
o tratare completă a conflictului necesitând elaborarea unor
strategii de modelare structurală şi a unor tactici de abordare a
relaţiilor interpersonale în cadrul organizaţiei.

Un model mai simplu de explicare a conflictelor surprinde
într-o variantă instrumentală contradicţiile, atitudinile şi
comportamentul părţilor implicate. Din punctul nostru de vedere
cauzele conflictelor trebuie privite pe toate cele trei laturi,
deoarece conflictul este un proces dinamic în care contradicţiile,
atitudinile şi comportamentele se schimbă continuu şi se
influenţează reciproc (fig. 4.1.).

Fig. 4.1. Elementele structurii conflictuale

Contradicţia se referă la incompabilitatea, percepută sau
reală, de scopuri între părţile care intră în conflict, generată de
interese, norme, valori, structuri diferite. Atitudinile includ
elemente emoţionale, cognitive şi de voinţă, în timp ce
comportamentele sunt rezultatele unor dezechilibre, tensiuni, nevoi,
lipsuri, dorinţe şi aşteptări nesatisfăcute.

Orice acţiune întreprinsă este justificată de un ansamblu de
factori care energizează, activează şi susţin comportamentul.

Contradicţii

CONFLICTAtitudini Comportamente
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Insistăm asupra rolului pe care îl îndeplinesc nevoile pentru că
starea de necesitate nu numai că stimulează dar şi orientează
organismul uman spre anumite moduri de satisfacere adecvată a
dorinţelor. Deci comportamentul motivat nu este o simplă cauză,
ci un mijloc prin care se poate ajunge le realizarea scopului,
intensitatea acestuia fiind determinată de trebuinţele specifice dar
şi de particularităţile stimulilor. O astfel de abordare are avantajul
că propune soluţionarea conflictelor prin dezamorsarea
comportamentului conflictual, o schimbare în atitudini şi o
transformare a relaţiilor şi intereselor care se ală în centrul
structurii conflictuale.

4.3. Clasificarea şi dinamica stărilor
conflictuale

Pentru a caracteriza situaţiile  conflictuale, putem formula
patru criterii de bază ca punct de plecare în fixarea unei tipologii
a conflictelor: esenţa conflictelor, subiecţii aflaţi în conflicte,
efectele pe care le generează conflictele şi formele sub care apar
conflictele.

• Din punct de vedere al esenţei lor, se evidenţiază
conflictele de substanţă şi cele afective. primele se manifestă cu
o mai mare intensitate atunci când indivizii urmăresc atingerea
propriilor scopuri prin intermediul unor grupuri. Conflictele
afective se referă la relaţiile interpersonale, fiind generate de stări
emoţionale.

• O altă clasificare a situaţiilor conflictuale poate fi realizată
în funcţie de subiecţii care sunt antrenaţi în conflict. Astfel, pot
exista: conflicte între indivizi ale aceluiaşi grup, conflicte între
indivizi şi grupuri, conflicte între grupuri, conflicte între
organizaţii.

• Efectele pe care le generează conflictele pot constitui un
alt criteriu de împărţire a conflictelor în conflicte distructive şi
conflicte benefice. Primele reduc cooperarea şi funcţionarea
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optimă a echipei, produc violenţă şi ostilitate, distrug statu-quo-ul
fără al înlocui şi conduc la reducerea performanţelor generale ale
organizaţiei. Conflictele benefice, din păcate greu de identificat
în faza incipientă, împiedică stagnarea, provoacă noi probleme şi
încurajează rezolvarea acestora. Conflictele benefice au ca efect
stimularea creşterii eficienţei şi eficacităţii managementului, fiind
forţa de dincolo de creativitate şi inovare.

Sam Deep şi Lyle Sussman recomandă managerilor să
stimuleze conflictele benefice în cadrul organizaţiilor prin
următoarele măsuri:

• încurajaţi angajaţii să aibă păreri diferite şi să-şi pună
întrebări referitoare la situaţia de fapt; recompensaţi-i când
procedează aşa;

• angajaţi persoane care nu gândesc în acelaşi fel ca şi dvs.,
dar asiguraţi-vă că vă vor respecta autoritatea;

• atunci când bănuiţi că subordonaţii dvs. se tem să
recunoască faptul că au altă părere, spuneţi-le că doriţi să ascultaţi
acea părere;

• nu reacţionaţi negativ la veşti proaste, din contră, lăudaţi-i
pe angajaţii care vă ţin la curent;

• ajutaţi echipa să vadă proiecte care vin din afară, pentru a
mări coeziunea dintre membrii ei;

• ridicaţi nivelul obiectivelor şi aşteptărilor dvs. faţă de
angajaţi;

• puneţi-i pe subordonaţi în poziţie de competiţie unul faţă
de celălalt, dar nu le permiteţi să se saboteze între ei.

• În ceea ce priveşte forma conflictului, putem deosebi
conflicte latente şi conflicte manifeste (concretizate în conflicte
de muncă). Conflictele de muncă rezultă din desfăşurarea
raporturilor de muncă dintre unitate, pe de o parte, şi angajaţii
acesteia, pe de altă parte şi privesc numai interesele cu caracter
profesional, social sau economic.

Cadrul legislativ din ţara noastră precizează două categorii
de conflicte de muncă: • conflicte de interese, ce au ca obiect
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stabilirea condiţiilor de muncă cu ocazia negocierii contractelor
colective de muncă, şi • conflicte de drepturi, care apar în situaţiile
de exercitare a drepturilor de muncă. Această precizare este
importantă deoarece greva, ca formă de protest a angajaţilor,
concretizată prin încetarea colectivă şi voluntară a lucrului, poate
fi declanşată doar pe parcursul desfăşurării conflictelor de
interese.

Analiza evoluţiei situaţiilor conflictuale arată că declanşarea
conflictelor presupune acumularea treptată de tensiuni în timp. În
acest sens, pot fi puse în evidenţă mai multe stadii ale situaţiilor
conflictuale: starea tensională (în care există toate premisele
declanşării conflictului), recunoaşterea stării conflictuale,
accentuarea stării conflictuale (când se acumulează starea
tensională fără a se declanşa însă conflictul), declanşarea
conflictului şi încetarea conflictului.

Dinamica stării conflictuale, reprezentată în figura 4.2., poate
cunoaşte forme diferite, uneori neţinând cont de etapizarea amintită.
Cert este că fiecare din fazele menţionate se caracterizează printr-
o serie de provocări cărora părţile implicate în conflict trebuie
să le facă faţă.

Fig. 4.2. Dinamica procesului conflictual
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Starea tensională apare în situaţia existenţei unor elemente
care se pot constitui în surse conflictuale: diferenţele dintre
departamente, interdependenţele sau folosirea resurselor în comun.
Obiectivele divergente nu generează conflictul decât în momentul
în care aceste divergenţe sunt sesizate. Acum situaţia conflictuală
este recunoscută iar toţi cei implicaţi îşi focalizează atenţia asupra
dinamicii conflictului. Accentuarea stării conflictuale constă în
acumularea de tensiuni, dar deşi conflictul nu s-a declanşat, acesta
devine inevitabil.

Declanşarea conflictului presupune descătuşarea forţelor
conflictuale şi încercarea de afirmare cât mai puternică a intereselor
divergente. În fine, starea conflictuală se va încheia prin schimbarea
elementelor care au condus la apariţia conflictului. Părţile fac
eforturi pentru creare unor condiţii noi, de cooperare, sau
construiesc argumente pentru declanşarea unui nou conflict, mult
mai puternic de această dată.

Într-un model asemănător, Stephen Robbins evidenţiază
următoarele etape ale conflictelor:

• opoziţia potenţială sau incompabilităţile între indivizi,
grupuri, organizaţii;

• recunoaşterea şi personalizarea;
• intenţiile sau scopurile;
• comportamentul;
• consecinţele sau efectele.
Modelul lui Robbins este centrat mai mult pe relaţiile

interumane şi evidenţiază că adoptarea unui anumit comportament
declanşează reacţii similare la ceilalţi. Aşadar, pentru a păstra
situaţia conflictuală în limite constructive este bine să reţinem că
relaţiile bune se păstrează cu un control asupra comportamentului,
fiind pe deplin conştienţi de puterea pe care o are comportamentul
adoptat asupra relaţiilor interumane.

Un aspect important al modelului îl reprezintă
interdependenţa dintre stadiile diferite pe care le parcurge şi faptul
că părţile implicate sunt dependente una de cealaltă pentru
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consecinţe. Robbins a realizat un model care ia în considerare
concepţia nouă asupra conflictelor, ca măsură în care interacţiunea
părţilor îmbunătăţeşte rezultatele sau le diminuează.

Fig. 4.3. Un model explicativ al procesului conflictual
Sursa: S. P. Robbins, Organizational behavior,  McGraw Hill,

Boston, 1998

4.4. Analiza situaţiilor conflictuale
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neîndeplinirea datoriilor, agresivitatea pot constitui probleme ce
stau la baza conflictelor.

Al doilea pas în constituirea hărţii conflictului îl constituie
identificarea părţilor implicate în conflict. Acestea pot fi persoane,
grupuri, secţii, compartimente. Gruparea unor oameni pe harta
conflictului, se face întotdeauna pe baza nevoilor asemănătoare
pe care aceştia le împărtăşesc. De altfel, fiecare parte se implică
deoarece are nevoi, trebuinţe diferite. Răspunsul pe care îl
formulează fiecare pentru rezolvarea problemei este strâns legat
de aceste nevoi: o muncă plină de satisfacţii, recunoaşterea,
înţelegerea, etc.

Fig. 4.4. Harta conflictului (după Helena Cornelius şi
Shoshana Faire)

Alături de nevoi, părţile sunt caracterizate de preocupări,
anxietăţi, griji, în general au unele temeri, care pot fi: eşecul şi
compromiterea, nesiguranţa pecuniară, respingerea, pierderea
controlului, muncă rutinieră, pierderea locului de muncă, etc. De
exemplu, la întrebarea „Ce nevoi aveţi?” un posibil răspuns poate
fi: „Pauze cu durate identice pentru toată lumea”. Aceasta constituie
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chiar o soluţie; în fapt, nevoia care se ascunde după răspuns este:
„Un volum de muncă echitabil pentru toată lumea”. Despre o
persoană care întârzie permanent la locul de muncă s-ar putea
spune că „Are nevoie să ajungă la timp”. În realitate, persoana
are nevoie de cu totul altceva: mai mult ajutor în gospodărie, sprijin
la creşterea copiilor, etc.

Utilizarea hărţilor poate fi un real folos pentru
conştientizarea unor aspecte care, la prima vedere, ar putea scăpa
în faţa celor antrenaţi în conflict. În plus, relevă noi direcţii pentru
soluţionarea conflictelor.

4.5. Rezolvarea conflictelor

Curentele de gândire prezentate, impun tehnici şi modalităţi
diferite de soluţionare a conflictelor. Cunoscuţii teoreticieni ai
stilurilor de conducere bazate pe oameni şi sarcini, R. Blake şi J.
Mouton propun o tehnică de abordare a conflictului bazată pe
dezvoltarea unor relaţii de cooperare între părţile aflate în conflict.

Cooperarea este necesară datorită dependenţei care există
între diferite grupuri sau indivizi. desigur, simpla existenţă a
dependenţei nu generează implicit cooperarea; realizarea acesteia
ţine de intervenţia ierarhiei manageriale în sensul coordonării
acţiunilor sectoarelor subordonate. Momentele declanşării
conflictului nu pot fi marcate cu exactitate în toate situaţiile.

Oricum, atunci când indivizii sau grupurile renunţă la
colaborare fireşte că starea conflictuală domină. Această tehnică a
cooperării este desemnată să reducă percepţiile greşite, să stimuleze
comunicarea corectă şi să dezvolte sentimente de încredere între
membrii organizaţiei respective. De altfel, cei doi autori prezintă
şi alte cinci moduri de abordare a conflictului, pornind de la două
dimensiuni organizaţionale: Preocuparea pentru rezultate
(productivitate) şi preocuparea pentru subordonaţi.

Retragerea arată o preocupare redusă atât pentru rezultate,
cât şi pentru relaţiile cu subordonaţii. Managerii care adoptă
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această soluţie se retrag din conflict, amână asumarea
responsabilităţilor, ignoră situaţiile şi persoanele şi este
caracteristică celor lipsiţi de încredere în ei înşişi. Evitarea
conflictului presupune ignorarea acestuia în speranţa că va dispare
de la sine. Conflictul însă nu dispare, ci rămâne în stare latentă.
El poate reizbucni cu o intensitate mult mai mare decât situaţia
care a generat conflictul este deosebit de importantă pentru
organizaţie.

Aplanarea se rezumă la încercările managerului de a
mulţumi toate părţile implicate în conflict. În această situaţie sunt
supraevaluate relaţiile cu subordonaţii şi sunt neglijate problemele
„tehnice” ale organizaţiei. Pentru că managerul doreşte aprobarea
celor din jur, va considera orice situaţie conflictuală ca fiind o
gravă disfuncţie, în consecinţă va ceda în faţa celorlalţi doar de
„dragul” calmării situaţiei. Astfel spus, aplanarea conflictului se
întâlneşte atunci când una dintre părţi este dispusă să satisfacă
interesele celeilalte părţi, în dauna propriilor sale interese, fie
pentru a obţine un credit din partea celorlalţi, fie pentru că armonia
şi stabilitatea este vitală în organizaţie. Aplanarea, în schimb poate
genera în viitor obstacole pentru obţinerea de performanţe ridicate,
mai ales în cazul organizaţiilor cu rezultate mediocre.

Fig. 4.5. Modalităţi de rezolvare a conflictului
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consideraţie faţă de aşteptările, nevoile şi sentimentele celorlalţi.
De obicei, această modalitate de rezolvare a conflictului se bazează
pe forţe de constrângere a managerului, care utilizează abuziv
sursele de putere pe care le deţine asupra subordonaţilor săi. Pe
termen scurt, forţa poate reduce conflictul, dar efectele nu sunt
dintre cele favorabile pe termen lung. Practica a confirmat că
într-un climat de constrângere productivitatea va scădea. În
realitate, se poate ajunge la motivaţia negativă a subordonaţilor,
lucru ce atrage frustrări, în consecinţă conflicte mai grave.

Compromisul presupune concesii reciproce, ambele părţi
obţinând oarecare satisfacţie. Această posibilitate de soluţionare
a conflictelor porneşte de la supoziţia că există întotdeauna o cale
de „mijloc” pentru soluţionarea diferendelor, dezacordurile fiind
rezolvate prin negocierea unei soluţii de compromis. Compromisul
este de fapt o soluţie superficială de împăcare a tuturor părţilor
care presupune sacrificarea convingerilor şi uneori a raţionalităţii.
Adoptarea acestei metode se face mai ales atunci când părţile au
puteri egale şi sunt ferm hotărâte să-şi atingă scopurile în mod
exclusiv.

Confruntarea este o abordare a conflictului care ia în
considerare atât nevoia de rezultate, cât şi relaţiile cu subordonaţii.
aceasta constituie, probabil, singura cale de rezolvare definitivă
a conflictului şi este utilizată în cazul în care se acceptă diferenţele
legitime dintre părţi, cheia soluţionării conflictului fiind
recunoaşterea onestă a diferenţelor. De altfel, studiile arată că
cei mai eficace manageri abordează conflictul prin confruntare,
pentru început, iar apoi încearcă aplanarea, compromisul, forţarea
şi, abia la urmă, retragerea. Pentru a analiza abordarea conflictelor
vă propunem, la sfârşitul capitolului, un test care va indica ordinea
de preferinţă pe care o deţineţi în modalităţile de rezolvare a
conflictelor.

Pe lângă aceste modalităţi mai putem identifica o altă
tehnică de soluţionare a conflictelor care se referă la fixarea



107

unor scopuri supra-ordonate. Pentru părţile aflate în conflict
se stabilesc obiective comune care nu pot fi realizate decât
prin unirea eforturilor şi resurselor fiecărui grup în parte. Con-
form acestei tehnici, scopurile supra-ordonate ar forţa părţile
să uite dezacordurile dintre ele şi să-şi concentreze atenţia pe
depăşirea surselor de conflict. Deşi este o tehnică ce nu
presupune eforturi deosebite pentru aplicarea în practică,
utilizarea scopurilor supra-ordonate prezintă dezavantajul că
odată ce scopul a fost îndeplinit, conflictul poate să reapară.

În practică se apelează frecvent la utilizarea mediatorului
sau părţii a treia. Metoda este deosebit de eficientă atunci când
cele două părţi aflate în conflict nu mai sunt dispuse la o
confruntare onestă, fiind prinse între presiunea organizaţiei şi
neîncrederea reciprocă. O a treia persoană cu rol de mediator, va
încerca să provoace o întâlnire deschisă între părţi, favorizând
comunicarea deschisă. În acest fel se reduce emotivitatea şi se
creează oportunităţi egale pentru ambele părţi de a-şi exprima
sentimentele. Pentru a reuşi în demersul său, mediatorul trebuie
să inspire încredere, armonie şi stabilitate. Numai astfel mediatorul
oferă o şansă de împăcare părţilor adverse şi apoi crearea unor
facilităţi pentru comunicarea constructivă.

Analizând structura organizaţiilor, pot fi identificate alte căi
de evitare a conflictelor. Prima constă în reducerea diferenţierilor
între departamente sau sectoare aşadar, crearea unor departamente
cât mai similare unul faţă de celălalt prin pregătirea cât mai
apropiată a resurselor umane ce lucrează în compartimente diferite.
Reducerea gradului de interdependenţă, a doua soluţie, poate
avea efecte benefice atunci când fiecare unitate de muncă are un
grad de autonomie care îi permite funcţionarea optimă. În fine, o
altă cale de evitare a conflictului structural o constituie creşterea
resurselor alocate fiecărui departament în parte, lucru dificil de
realizat în condiţiile în care resursele sunt tot mai limitate.

Indiferent de metoda utilizată, în relaţiile interpersonale pot
fi puse în practică şi câteva îndrumări utile pentru soluţionarea
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favorabile (victorie/victorie) a situaţiilor conflictuale (H.
Cornelius, şi S. Faire, 1989):

• formulaţi nevoile fiecăruia şi încercaţi să veniţi în întâm-
pinarea lor;

• sprijiniţi atât valorile celorlalţi, cât şi pe ale
dumneavoastră;

• încercaţi să fiţi obiectiv şi disociaţi problema de persoane;
• concentraţi-vă pe corectitudine, nu pe forţă;
• căutaţi soluţii creative şi ingenioase;
• fiţi dur cu problema, dar blând cu oamenii.
Managementul organizaţiei trebuie să privească dincolo de

conotaţiile negative pe care le trezeşte noţiunea de conflict,
beneficiile pe care le poate aduce dezacordul şi confruntarea.
Pentru a conduce orice organizaţie, managerul trebuie să dispună
de abilităţi în diagnosticarea situaţiilor conflictuale, deosebit de
necesare pentru a iniţia măsuri de dirijare a conflictelor în sensul
creşterii eficienţei şi eficacităţii manageriale. Avem convingerea
că numai în organizaţiile care împărtăşesc viziunea nouă asupra
conflictelor, se poate vorbi de creativitate şi inovare continuă,
surse principale ale dezvoltării organizaţionale.

4.6. Conflictele în instituţiile
din învăţământ

În instituţiile din învăţământ conflictele sunt prezente atât
în interiorul diverselor categorii de resurse umane care constituie
instituţia (elevi, studenţi, personal didactic, personal didactic
auxiliar, personal administrativ), cât şi între aceste grupuri, între
instituţie şi familie, între instituţie şi comunitatea locală.

De asemenea, pot pot apărea conflicte între grupuri de
aceleaşi categorii de resurse umane, între indivizi şi grup, între
indivizi, grupuri şi manageri, ca şi între indivizi/grupuri şi instituţie
în ansamblul ei.
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În cazul elevilor şi studenţilor, conflictele au la bază, de
regulă, competiţia neloială, dorinţa de afirmare cu orice preţ,
invidia, antipatia reciprocă, neporivirile de caracter, lupta pentru
dominarea grupului (clasă, an de studiu, şcoală, facultate).

Conflictele dintre profesori sunt determinate, mai ales, de
lupta pentru obţinerea unor avantaje (obţinerea gradaţiei sau
salariului de merit, de exemplu), lupta pentru obţinerea unor funcţii
de conducere (şef de departament, membru în consiliul de
administraţie, director adjunct, director, inspector) sau pentru
afirmare (obţinerea de premi de către elevi lor care participă la
diverse concursuri şcolare, obţinerea gradelor didactice doi şi
unu etc.).

Nu lipsesc însă nici cauzele cum sunt: existenţa unor
convingeri şi opinii diferite, a unor valori diferite, deosebirile în
plan temperamental şi cultural.

În cazul conflictelor dintre profesori şi elevi, acestea au la
bază cauze multiple, între care se detaşează blocajele de co-
municare, existenţa unor discrepanţe între sistemul de criterii
utilizat de profesori în evaluare şi cel al elevilor, între normele şi
valorile cu care operează cele două categorii de membri ai
organizaţiei şcolare, relaţiile profesor elev de tip autoritar.

În şcoală, se poate adopta o modalitate sau alta de soluţionare
a conflictelor în funcţie de natura şi amploarea acestora.

Dacă, de exemplu, conflictul apare între doi membri ai
organizaţiei şcolare din motive străine de şcoală (antipatie
reciprocă, rivalitate în dragoste, disputa unei moşteniri, etc.)
managerul şcolar poate interveni autoritar, în virtutea atribuţilor
sale, interzicându-le să se confrunte în cadrul instituţiei. La nevoie,
cei doi pot fi sancţionaţi cu mutare disciplinară în alte şcoli.

Dacă, dimpotrivă, conflictul apare între sindicatul
salariaţilor şi conducerea şcolii, din motive salariale sau legate
de încălcări ale legislaţiei muncii, acesta va fi abordat şi (pe cât
posibil) soluţionat prin negocieri directe sau prin mediere de către
inspectoratul şcolar.
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În cazul conflictelor dintre elevi se procedează în
conformitate cu prevederile regulamentului şcolar, fără a exclude
însă dialogul şi medierea părţilor aflate în conflict şi fără a ocoli
familiile elevilor implicaţi în conflict.

În toate cazurile însă, comunicarea joacă un rol deosebit,
deoarece o bună comunicare poate conduce la aplanarea unor
conflicte, în timp ce o comunicare defectuoasă le poate accentua
sau chiar extinde.

Este motivul care ne determină să pledăm pentru o
supraveghere atentă a climatului şcolar de către director, precum
şi pentru facilitarea unei comunicări interpersonale,
intergrupale şi manageriale eficace.

Şi cum într-o organizaţie şcolară atitudinea grupului şi
comunicarea în grup sunt importante, managerii şcolari au datoria
să cunoască mecanismul formării acestora şi al sinergiei lor.

În învăţământul universitar, unde aspiraţiile şi veleităţile
sunt superioare iar comportamentele individuale şi de grup
complexe, managementul conflictului presupune implicarea
organismelor academice.

Alături de Senat şi Consiliile facultăţilor ne referim la
Comisia de etică. Codul de etică universitară aprobat în Senat
reprezintă un contract moral încheiat între toate corpurile
comunităţii academice: studenţi, profesori, personal administrativ
şi de desevire, şi comunitatea universitară ca întreg.

La nivelul studenţilor pot avea rol de mediator Ligile
studenţilor şi Consiliul Consultativ al studenţilor.
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          5.1. Conceptul de cultură a instituţiei

Pe plan mondial, preocupările pentru identificarea culturii
instituţiei, a locului şi rolului ei în succesul sau eşecul ce marchează
evoluţia firmei sunt relativ recente. Ele au debutat în 1957, o dată
cu abordarea firmei ca un organism social de către specialistul
american Th. Szelnic. Studii ulterioare asupra unor companii
americane de succes/1/ ca Hewlett-Packard, IBM, Procter &
Gamble, Delta Airlines, Du Pont, Eastman-Kodak şi Digital
Equipement au relevat importanţa acelei invizibile forţe – cultura
instituţiei – care le-a transformat în „corporaţii excelente”.

Interesul trezit de această nouă latură a practicii manageriale
s-a soldat pe plan teoretic cu numeroase încercări de a o delimita
şi defini.

Cercetătorul american Edgar Schein şi-a formulat opiniile
privind cultura organizaţiei ca rezultat al consultanţei acordate
mult timp firmelor. El elaborează o definiţie complexă, cu şase
puncte, potrivit căreia cultura este – în fapt – delimitată prin
componentele ei astfel20.

1) regulile de comportament observate când oamenii se
întâlnesc, cum ar fi limbajul folosit şi modalităţile de exprimare a
stimei şi respectului;

CAP. V. CULTURA INSTITUŢIEI

20 Zorlenţan T., Burduş E., Căprărescu G. – Managementul organizaţiei, pag.
148, Ed. Economică, Bucureşti 1998
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2)  normele care se dezvoltă în cadrul echipelor de lucru;
3) valorile dominante adoptate de organizaţie privind

produsele;
4) filosofia care călăuzeşte politica unei organizaţii faţă

de propriii angajaţi şi clienţi;
5) regulile statornicite în organizaţie pentru o funcţionare

eficientă,
6) spiritul şi climatul prezente în firmă, exprimate prin

design, confort şi felul în care membrii organizaţiei iau contact cu
cei din afara ei.

Cultura instituţiei cuprinde ansamblul produselor
artificiale, a valorilor şi conceptelor de bază, a modelelor de
gândire şi comportament acceptate general într-o instituţie ca
baza comună de acţiune, valorificarea experienţei şi tradiţiei.

Cultura instituţională poate avea un impact foarte mare
asupra performanţei instituţiei şi a satisfacţiei angajaţilor.

Deosebim un rol:
– intern (cultura sprijină inovaţia, asumarea de riscuri sau

secretul informaţiei);
– extern (cultura poate sprijini lpzinca „clientul înainte de

toate” sau comportamentul etic).
Subculturile se pot dezvolta pentru a reflecta diferenţele

departamentale sau ocupaţionale.
În scopuri operaţionale în literatura managerială s-a

consacrat şi conceptul de comportament instituţional. Se pot
distinge două tipuri de comportamente, analizate prin prisma
psihosociologiei: comportament instituţional – vizând toţi membrii
instituţiei şi comportament managerial – focalizat pe ceea ce face
conducătorul instituţiei pentru a fi performant21.

21 Boboc Ion – Comportament organizaţional şi managerial, pag. 11, Ed.
Economică, Bucureşti, 2003
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Pentru înţelegerea conceptului în instituţiile din învăţământ
exemplul cel mai edificator este o universitate de notorietate, unde
tradiţiile, ritualurile, legendele şi valorile comportamentale dau
personalitate instituţiei şi farmec vieţii de student. Universităţile
Oxford şi Cambridge au devenit celebre nu numai prin rezultatele
academice obţinute, dar şi prin cultura lor instituţională.

Universitatea Hardvard, simbol al excelenţei, cu o istorie
de peste 350 ani se mândreşte cu 6 preşedinţi ai S.U.A., 30 de
laureaţi ai premiului Nobel, 25 de câştigători ai premiului Pulizer,
numeroşi congresmani, guvernanţi, ambasadori şi membri ai
comitetelor prezidenţiale de la Casa Albă. Putem deci aprecia că
această Universitate are o cultură instituţională fabuloasă, aici
învechindu-se şi metoda studiului de caz.

5.2. Componentele culturii instituţiei

Ajunşi în organizaţii cu propriile idei despre ei, despre
alţii, despre bunăstare şi fericire, iespre şefi şi subordonaţi,
angajaţii îşi propagă convingerile asimilând în acelaşi timp
obiceiurile, regulile, restricţiile existente în cadrul acesteia. Din
acest amestec de convingeri, precepte, idealuri, comportamente
şi limbaje, eroi şi antieroi se naşte cultura fiecărei instituţii.

Se disting în cadrul organizaţiilor două niveluri ale
culturii, diferite din punct de vedere al vizibilităţii şi flexibilităţii
faţă de schimbări.

Partea cea mai vizibilă cuprinde: produsele artificiale,
actorii, eroii şi perspectivele oferite indivizilor de instituţie.
Partea invizibilă a culturii – dar care deţine rolul primordial în
construirea şi promovarea culturii concrete – este dată de –
concepţiile de bază şi valorile promovate de grupul care deţine
puterea în cadrul instituţiei. De fapt, partea invizibilă promovează
o anumită ideologie a managementului de vârf, care, se
concretizează într-un ansamblu de simboluri preluate şi
transmise în timp de angajaţii instituţiei.
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5.2.1. Produse artificiale

Produsele artificiale, ca prime componente ale culturii
instituţiei, cuprind o serie de elemente concrete, cele cu care noul
venit intră într-o relaţie directă şi, nu de puţine ori destul de dură.
Atributul de „artificial” a fost ataşat acestor componente ale culturii
pentru a le delimita de produsele sau serviciile ce fac obiectul de
activitate al respectivei instituţii.

Categoria produselor artificiale cuprinde o multitudine de
elemente extrem de diferite cum ar fi:

– produsele fizice
– produsele de comportament
– produsele verbale

5.2.1.1. Produsele fizice artificiale

Sunt componentele cele mai evidente şi tangibile ale
culturii instituţiei. În ele sunt cuprinse: dimensiunea şi arhitectura
clădirilor administrative dar şi de producţie, amplasarea şi
mobilierul birourilor, amenajarea spaţiilor deschise; facilităţile
pentru crearea confortului – (biblioteci, restaurante sau bufete de
incintă, cabinete medicale, săli şi terenuri de sport, studiouri audio-
vizuale). Unele dintre componente sunt considerate ca aparţinând
strict concepţiei individului – cum ar fi vestimentaţia sau
automobilele – în realitate, ele sunt impuse de cultura organizaţiei.
Majoritatea produselorartificiale sunt utilizate – mai mult sau
mai puţin conştient – ca simboluri. În cadrul instituţiei, aceste
simboluri servesc transmiterii şi consolidării unor mesaje
culturale.

Concepţia separării conducerii de execuţie şi a rezervării
unei poziţii privilegiate managerilor este reflectată nu numai prin
situarea clădirilor administrative la distanţe deseori apreciabile
faţă de halele de producţie, ci şi prin faptul că biroul directorului
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general sau birourile directorilor executivi nu vor fi niciodată
plasate la etajul patru al unei clădiri lipsite de ascensor.

Concepţia referitoare la modul de comunicare şi stabilire
a relaţiilor poate fi sugerată şi prin amplasarea mobilierului.
Astfel, o încăpere în care tronează un birou masiv prelungit prin
clasica masă dreptunghiulară creează o barieră psihică între
manager şi subaltern, des întâlnită în culturile bazate pe dihotomia
dintre conducere şi execuţie şi pe autoritate. Dimpotrivă, un birou
plasat către una din laturile camerei desfiinţează barierele şi
exprimă o cultură caracterizată prin muncă în echipă şi egalitate.

Inclusiv numele firmei face parte din produsele fizice
artificiale prin care se transmit mesaje culturale de natură să
contribuie la formarea unei imagini pozitive sau negative. Numele,
însoţite de sigle, devin simboluri de identificare pentru care firmele
sunt dispuse să cheltuie sume importante.

În învăţământ chiar dacă există restrângeri bugetare fireşti,
remarcăm la numeroase grădiniţe şi şcoli o preocupare specială
pentru produse fiziceartificiale specifice.

5.2.1.2. Produsele artificiale de comportament

Sunt componente culturale care dau substanţă
manifestărilor şi evenimentelor organizate de grupuri în interiorul
sau în afara instituţiei. Ele au la bază obişnuinţele, tradiţiile,
regulile nescrise ale instituţiei.

Spre exemplu, în întrepriderile româneşti există obiceiul
de a da liber femeilor în ziua de 8 Martie. Firmele de consultanţă
şi cele ale avocaţilor au adesea ritualul muncii de sâmbătă
dimineaţa. Chiar dacă nu au nici o problemă de rezolvat, angajaţii
respectă obiceiul de a veni la serviciu.

În ansamblul lor, produsele de comportament din cadrul
instituţiei pot fi sistematizate în ritualuri şi ceremonii. Acestea
conţin acte care se repetă şi a căror eficacitate este de ordin
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empiric. Ele permit, în acelaşi timp, manifestarea consensului, a
nevoii de apartenenţă la grup şi de securitate.

Produsele de comportament sunt în acelaş timp
purtătoarele unor simboluri prin a căror decodificare se comunică
anumite mesaje.

Nu toţi membrii instituţiei aderă însă automat la
comportamentele cerute de ritualuri. Unii dintre ei refuză
participarea la asemenea manifestări pe care le consideră ca fiind
bazate pe mimetism. Aceştia îşi asumă însă riscul de a fi
marginalizaţi, scoşi în afara jocului deoarece asemenea atitudini
le apar celorlalţi ca un soi de contestare a regulilor de joc din
instituţie.

Cercetările desfăşurate în cadrul diverselor instituţii au
relevat existenţa unor tipuri diferite de ritualuri.

a) Ritualurile integratoare se desfăşoară sub forma unor
festivităţi sau reuniuni în cadrul firmei cu ocazii deosebite:
Crăciunul, sfârşitul anului, onomastici, pensionări etc.
Asemenea manifestări oferă personalului posibilitatea destinderii
într-un cadru plăcut. În acelaşi timp, încurajează şi revigorează
sentimentele de apartenenţă la grup. În învâţământ astfel de
festivităţi sunt tradiţionale şi complectate de producţi artistice
ale copiilor şi elevilor.

b) Ritualurile de diferenţiere reflectă conflictele de roluri
sau diferenţele de statut social tolerate sau impuse în cadrul
organizaţiei. Ele pot lua forma unor festivităţi sau întâlniri
protocolare la care invitaţiile de participare sunt  adresate doar
anumitor membri ai instituţiei, care ocupă posturi importante sau
posturi legate de obiectul festivităţii.

c) Ritualurile de marcare a frontierelor organizaţiei,
deşi au o formă diferită de cele integratoare, servesc aceluiaşi
scop, de întărire a anumitor valori culturale promovate de
managementul de vârf. Ele se desfăşoară pentru a retrage puterea
acordată anumitor persoane sau pentru a-i umili pe cei care au
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încălcat aşteptările considerate ca legitime în cadrul instituţiei.
Prin aceste ritualuri; organizaţia transmite mesajul dezacordului
cu anumite atitudini, comportamente.

În categoria produselor de comportament sunt uneori
incluse şi tabúurile. Acestea sunt comportamente generate de
teamă în cadrul instituţiei. Banii sau lipsa lor, puterea, eşecul se
pot transforma în cauze ale unor manifestări de teamă colectivă.
Pentru a se apăra de teamă oamenii preferă să uite că au trăit
asemenea evenimente. Astfel de comportamente de apărare sunt,
în general, provocate de evenimente catastrofice care pot afecta
produsele sau imaginea firmei. Conducătorii nu pot să le prevadă
deoarece a gândi permanent la situaţii limită se dovedeşte a fi o
sursă puternică de stres. De aceea, subiectele de tip tabú au fost
supranumite „evenimente negândite”.

5.2.1.3. Produsele artificiale verbale

Cuprind limbaje, sloganuri, povestiri şi mituri, legende.
Limbajul înseamnă comunicare, iar aceasta se reduce, în

ultimă instanţă, la un schimb de mesaje cu o anumită semnificaţie,
într-o instituţie, limbajul este alcătuit din cuvintele, frazele şi
expresiile tipice folosite de oameni pentru a se referi la ei, la
alţii, la evenimente sau la organizaţie, în ansamblu.

Spre exemplu, la Disneyland salariaţii sunt „gazde”, iar
vizitatorii sunt „oaspeţi”. Sloganul „clientul nostru, stăpânul nostru”
semnifică totala subordonare a organizaţiei cerinţelor, nevoilor
şi chiar capriciilor clienţilor.

În orice instituţie – care are deja un anumit număr de ani de
existenţă, cel puţin 3 ani – apare şi se dezvoltă un folclor creat în
jurul modelelor demne de urmat, care devin astfel eroi sau, dimpotrivă,
în jurul unor persoane denigrate, izolate, nerecunoscute de grup.

Miturile şi poveştile romanţează şi transmit,de la o
generaţie la alta fapte, întâmplări, situaţii de excepţie. Irnportant
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este faptul că ele exprimă şi transmit valori esenţiale ale instituţiei,
onorează virtuţile şi faptele eroilor, oferind exemple de urmat în
situaţii similare sau ambigue.

Specialiştii atenţionează în mod deosebit asupra funcţiilor
îndeplinite de mituri şi povestiri:

– funcţia explicativă, deoarece prin intermediul ei este
posibilă reconstituirea şi explicarea oricărui fenomen, rezolvarea
oricărei situaţii. Diferitele practici ale organizaţiei îşi găsesc
adesea sensul cu ajutorul miturilor;

– funcţia sociologică. Cu ajutorul ei se realizează
unificarea credinţelor, convingerilor angajaţilor. Ele devin astfel
un fel de gaj, o garanţie a consensului social al instituţiei;

– funcţia psihologică. Prin mituri se exprimă în plan verbal
nu numai coerenţa şi logica acţiunilor, ci şi ordinea în virtutea
căreia funcţionează lumea. Relevând conflicte mai mult sau mai
puţin conştiente din a căror evocare repetată iese în evidenţă forţa
binelui care învinge, miturile îndeplinesc un rol de ordonator
social;

– funcţia antologică. Explicând cauzele existenţei şi
menţinerii instituţiei, miturile elimină angoasele angajaţilor legate
de existenţa lor în cadrul firmei. Mesajul transmis şi repetat este:
dacă instituţia a existat până acum ea va exista în continuare,
oricare ar fi dificultăţile vieţii sau concurenţei cu care se va
confrunta.

Studiul povestirilor, care circulă în mod curent în instituţii
a permis identificarea a şapte categorii grupate în jurul a trei
teme principale:

a) tema generală a egalităţii-inegalităţii dintre membrii
instituţiei generează trei tipuri de mituri:

– mitul deţinătorului de putere, care încearcă să abuzeze
de poziţia sa pentru a încălca o regulă. (Mituri care există în
România ca urmare a abuzurilor unor parlamentari.)

– mitul umanităţii şefului care admite unele abateri,
ajutându-1 chiar pe subordonat să se redreseze profesional;
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– mitul ascensiunii sociale, exemplificat de autodidacţi,
angajaţi sârguincioşi, şanse de excepţie oferite unora dintre ei
etc.;

b) tema securităţii-insecurităţii salariaţilor, în jurul căreia
se dezvoltă mituri ce încearcă să răspundă la trei întrebări tipice:

– După ce criterii sunt disponibilizaţi oamenii?
– Ce va face instituţia pentru mine în cazul în care mi

se cere să schimb postul ori, şi mai rău, oraşul?
– Cum reacţionează şeful când unul din subordonaţii săi

greşeşte?
c) un ultim tip de mit este cel prin care angajaţii firmei

sunt confruntaţi cu o situaţie dificilă (spre exemplu, o situaţie
critică din punct de vedere financiar).

Acest tip de mit se construieşte în jurul întrebărilor:
– Cum vor reacţiona angajaţii într-o asemenea situaţie?
– Cum se va comporta instituţia faţă de angajaţi?
În afara acestei clasificări, studiul miturilor arată că ele

pot fi grupate şi într-o altă manieră, respectiv, după obiectivele
urmărite. Potrivit acestui criteriu, miturile pot fi clasificate în:
raţionaliste, de valorizare, de identificare şi dualiste.

– Miturile raţionaliste stabilesc relaţia cauză-efect a unor
acţiuni trecute şi oferă legitimitate unor acţiuni asemănătoare în
viitor. Un exemplu tipic îl constituie relatarea faptei subordonatului
care într-o situaţie catastrofică – incendiu, inundaţie, cutremur etc.
– salvează bunuri sau valori aparţinând instituţiei punându-şi în
pericol viaţa. Recompensa materială şi morală este substanţială
penţru a înrădăcina în mintea angajaţilor ideea unei loialităţi şi,
respectiv, recompense în situaţii ulterioare întrucâtva asemănătoare.

– Miturile de valorizare, prin care sunt puse în evidenţă
diferenţele de statut dintre angajaţi şi explică apropierea sau starea
de dizgraţie faţă de vârful piramidei. Tipică pentru acest mit este
situaţia angajatului competent, loial, conştiincios care, făcând în
mod constant dovada acestor calităţi, în timp s-a transformat din
simplu salariat în asociat al patronului.
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– Miturile de identificare sau de distanţare pun în
circulaţie un ansamblu de istorii ale căror personaje, de regulă,
acţionari principali, patroni etc. se diferenţiază de restul
angajaţilor introducând opoziţii evidente sub forma unor exprimări
ca: „pentru mine”, „firma mea”, „faţă de voi” etc.

– Miturile dualiste, prin care se exprimă tensiunea ce
poate exista între realitatea organizaţiei şi valorile angajaţilor
care reflectă valorile societăţii în sens larg.

5.2.2. Actorii şi eroii

Actorii sunt personajele care au populat sau populează
firma la un moment dat. Cu roluri mai mult sau mai puţin importante
ori făcând parte numai din figuraţie, actorii instituţiei sunt, în
general, destinaţi uitării şi nu intră în  memoria colectivă a
instituţiei. Nu acelaşi lucru li se întâmplă însă eroilor.

Eroii sunt personaje centrale ale miturilor. Sunt acceptaţi
sau promovaţi ca eroi, indivizi care, în virtutea personalităţii,
actelor sau atitudinilor intră în memoria colectivă a instituţiei.
Apar ca eroi, în special, fondatorii unor firme de renume sau
persoanele care au adus succesul unor instituţii aflate în situaţii
critice, ca urmare a unor remanieri majore.

De asemenea, devin eroi managerii care deţin charisma şi
promovează spiritul de lider, indivizi de excepţie care fac  dovada
unei competenţe sau a unor aptitudini ieşite din comun.

Eroii au darul de a personaliza instituţia oferindu-i o
anumită identitate, în acelaşi timp, prin ei se consolidează
sentimentul de apartenenţă la grup şi la succesul acestuia, de
identificare a actorilor cu modelele oferite de instituţie.

În învâţământ există mai multe instituţii care au purtat
numele unor altfel de eroi educaţionali (Spiru Haret, Moise
Nicoară, etc.).
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5.3. Factori de influenţă ai apariţiei şi
evoluţiei culturii instituţiei

Deseori a apărut – mai ales în practică – întrebarea: cum
se explică faptul că instituţii ce aparţin aceleiaşi ramuri de
activitate, similare ca mărime, dotare, tehnică şi chiar oportunităţi
sunt atât de diferite? Explicaţia, relativ recentă, vizează diferenţa
de tip cultural? Care sunt însă factorii care influenţează apariţia,
dezvoltarea sau transformarea unui anumit model cultural?

În principal, aceştia pot fi grupaţi în două mari categorii
în funcţie de provenienţa lor.

5.3.1. Factori externi

Aceşti factori ţin de mediul ambiant şi exprimă, de regulă,
influenţele mediului naţional. Dintre aceşti factori cei care exercită
cea mai vizibilă influenţă sunt:

5.3.1.1. Cultura naţională

Cultura instituţiei nu poate fi judecată şi înţeleasă
independent de cultura ţării în care funcţionează şi, bineînţeles,
de cultura naţională a ţării de origine.

Prin intermediul factorilor demografici şi socioculturali
sunt stabilite, acceptate sau respinse credinţele, valorile, normele,
simbolistica, perspectivele individuale, concepţiile de bază ale
culturii instituţiei. Astfel, valori cu care individul vine în instituţie
privesc drepturile şi libertatea omului, sanctitatea proprietăţii
private, pragmatismul, credinţa că propria străduinţă şi capacitate
determină succesul sau insuccesul în viaţă.

Cultura naţională, incluzând şi modul de a gândi, religia,
educaţia, procesele de formare a elitelor, constituie un fond comun
cu care se stabilesc diferenţele apreciabile între culturile
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organizaţiilor aflate în diferite zone ale globului. Spre exemplu, pe
planul simbolisticii este sigur că nici o cultură naţională nu a mers
atât de departe în crearea şi consolidarea valorilor ca instituţiile
japoneze prin: drapele, imnuri, gimnastica naţională, carta instituţiei.
Toate acestea se înscriu în sistemul de simboluri ale fiecărei
organizaţii, care derivă însă din cultura naţională japoneză.

5.3.1.2. Clienţii

În funcţie de segmentul de piaţă căruia i se adresează
produsul sau serviciul de dimensiunea, nivelul exigenţelor
potenţialul şi perspectivele dezvoltării acestuia, instituţia poate
dezvolta o cultură mai mult sau mai puţin pozitivă, în cazul în
care trebuinţele clienţilor şi satisfacerea lor reprezintă valori reale
şi pozitive, firma îşi poate exprima strategia în felul următor:

– regula 1: clientul are întotdeauna dreptate;
– regula 2: dacă clientul greşeşte, vezi regula 1.
Într-o instituţie de tip conservator, clientul şi pretenţiile

lui sunt percepute negativ şi transferate în nonvalori: „Clientul
este o povară, un rău necesar”.

5.3.1.3. Factorii tehnici şi tehnologici

Determină diferenţieri masive între culturile ce aparţin
unor instituţii din ramuri diferite. Spre exemplu, în instituţiile
administrative ce furnizează servicii publice şi care funcţionează
în medii strict reglementate, factorii tehnici şi tehnologici exercită
o influenţă mai redusă, reflectată mai ales în procedurile specifice
realizării serviciilor. Culturile lor tind să fie mai conservatoare
în comparaţie cu cele dezvoltate în instituţiile confruntate cu
puternici competitori. Firmele aparţinând, spre exemplu, unor
ramuri caracterizate prin schimbări tehnologice rapide şi frecvente
înnoiri ale produselor – industria electronică, a calculatoarelor,
aerospaţială – suportă presiunea puternică şi continuă a factorilor
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tehnici şi tehnologici, în consecinţă, cultura instituţiei va trebui
să promoveze credinţe, valori şi norme orientate spre schimbare,
performanţă tehnică şi economică, cooperare, implicarea
personalului. În acelaşi timp, se remarcă faptul că tehnologiile
diferite promovate în cadrul aceleiaşi instituţii pot genera diferenţe
apreciabile. Astfel, se promovează subculturi aparţinând diferitelor
produse, sedii sau compartimente.

5.3.1.4. Factorii juridici

Aceştia se manifestă diferit pentru companiile naţionale
sau multinaţionale.

Pentru organizaţiile naţionale, modul de interpretare şi de
respectare a legilor poate genera valori sau nonvalori legate de
cinste, corectitudine, apărarea bunurilor sau banilor instituţiei şi
personalului.

Companiile multinaţionale dezvoltă, de regulă, o politică
unică prin care se ghidează activitatea filialelor, indiferent de
spaţiul geografic. Dar transpunerea acesteia în practică trebuie să
ţină seama şi să se adapteze la legislaţia locală, ceea ce
influenţează vizibil cultura instituţională a diverselor filiale. Spre
exemplu, reglementările privind salariile, drepturile de concediu,
durata zilei şi săptămânii de lucru, protecţia socială pot dezvolta
perspective şi valori diferite în filialele McDonald’s din România
faţă de SUA, Anglia, Franţa etc.

5.3.2. Factorii interni

Factorii interni ţin de originea, evoluţia şi personalitatea
instituţiei. În principal, în această categorie sunt incluşi:

5.3.2.1. Fondatorul firmei sau alţi lideri apăruţi pe parcurs.
Valorile culturale majore ale multor instituţii de succes au fost
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conturate de înşişi fondatorii lor: Harley Procter la Procter &
Gamble, Walt Disney la Walt Disney Productions, Thomas Watson
Jr. la IBM. Aceşti eroi şi-au pus amprenta personalităţii asupra
întreprinderilor create şi conduse de ei un anumit timp. Nu este
exclus ca, pe parcursul evoluţiei, pe lângă eroii fondatori să apară
personalităţi remarcabile care sesizează oportunitatea unor
schimbări culturale, operând modificările necesare redresării
firmei. Desigur, modificarea modelului cultural nu aduce
întotdeauna succes, ci, în funcţie de concepţiile noului lider, poate
introduce nonvalori datorate unor principii nerealiste.

5.3.2.2. Istoria şi tradiţia instituţiei

Modul în care a fost înfiinţată instituţia – ca firmă
particulară, instituţie publică sau mixtă – transmite în timp o
serie de valori, perspective şi concepţii. Spre exemplu, în firmele
cu caracter familial există pe planul perspectivelor o puternică
opoziţie în recrutarea şi promovarea managerilor proveniţi din
exterior. Valorile  sunt, în acest caz, centrate pe loialitate,
disciplină, iar concepţiile de bază descind dintr-un management
paternalist. Angajaţii sunt conştienţi de trecutul instituţiei, iar
aceasta duce la consolidarea culturii. Multe din normele, regulile
şi procedurile care funcţionează în instituţii sunt tradiţionale,
fiind o continuare a celor promovate iniţial. În general, valorile
stabilite la un moment dat, în mod deliberat, sunt consolidate nu
numai prin obiceiuri şi experienţă, ci şi prin tendinţa oamenilor
de a opune rezistenţă la schimbări.

5.3.2.3. Dimensiunile instituţiei

Organizaţiile de mari dimensiuni cu multe filiale sau sedii
răspândite pe o mare mărie geografică pot genera, concomitent,
mai multe tipuri de culturi ce coexistă în cadrul unei culturi
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dominante. Nu de puţine ori, ele pot intra chiar în conflict. În
schimb, organizaţiile de dimensiuni mici promovează o cultură
omogenă şi stabilă, cu o puternică înrădăcinare în obişnuinţe şi
mentalităţi, a valorilor şi concepţiilor de bază.

5.3.2.4. Procesele de recrutare şi integrare
a personalului

 Majoritatea oamenilor nu-şi dau seama că aparţin unei
culturi decât în momentul când părăsesc o instituţie pentru a se
angaja într-o alta sau sunt supuşi unor evenimente dramatice în
viaţa firmei (fuziune, sciziune, restrângerea activităţii), în aceste
situaţii, ei suferă un adevărat şoc cultural, fiind dezorientaţi de
noul model cultural. Vechile modalităţi de acţiune pot să fie puse
la îndoială sau chiar luate în derâdere, ceea ce promovează
sentimente de nesiguranţă, frustrare. În general, tind să recruteze
şi să promoveze oamenii capabili să se adapteze culturii,
eliminându-i pe cei care ar provoca situaţii de „revoltă”.

5.3.3.5. Perenitatea valorilor şi concepţiilor

Reprezintă cel mai puternic factor intern de menţinere şi
consolidare a culturii organizaţiei. Spre exemplu, Thomas Watson
Jr. a stabilit următorul set de concepţii care dăinuie şi astăzi:

– IBM înseamnă service;
– IBM respectă individul şi personalitatea lui;
Fiecare persoană trebuie să-şi îndeplinească sarcinile

tinzând permanent spre o manieră superioară de realizare.
Aceste concepţii au funcţionat încă de la începutul firmei,

generând valori prin care se recunoaşte şi recompensează efortul,
creativitatea, aderenţa la obiectivele instituţiei, respectul faţă de
clienţi şi, nu în ultimul rând, mândria profesională. Astfel, credinţa
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sinceră în anumite concepţii şi valori, concepute ca atare şi nu ca
sloganuri lipsite de onestitate, conduc la transpunerea lor în
practică. Oamenii gândesc, vorbesc şi se comportă în maniera
respectivelor concepţii şi valori. Astfel, ei afirmă: „lucrez la IBM”
şi nu „sunt analist de sistem”. Menţinerea concepţiilor şi
consolidarea valorilor a asigurat organizaţiei un cadru de stabilitate
propice creşterii şi impunerii ei pe piaţă.

5.4. Tipuri de culturi instituţionale

Clasificarea culturilor instituţionale implică o serie de
dificultăţi datorate nu numai marii lor diversităţi – corespunzătoare
personalităţii şi individualităţii fiecărei instituţii – ci şi
eterogenităţii criteriilor şi punctelor de vedere promovate de
diverşi autori, în cele ce urmează, prezentăm doar două tipuri
principale, ele fiind tipurile ce pot fi cel mai uşor de identificat.
Facem precizarea că, în practică, tipurile prezentate nu se vor
găsi niciodată în forma lor pură, anumite compartimente ale
instituţiei promovând subculturi diferite faţă de modelul cultural
predominant al instituţiei.

5.4.1. Un prim criteriu de clasificare îl constituie
contribuţia la performanţele firmei, potrivit căruia pot fi
detectate:

5.4.1.1. Culturi puternice sau pozitive caracterizate
prin omogenitatea valorilor şi perspective care oferă motivarea
pozitivă. Concepţiile de bază sunt orientate spre consultarea
subordonaţilor, decizia de grup, cooperare. Deşi, în genere,
este admis faptul că acest tip de cultură generează performanţe
înalte, practica demonstrează că această regulă nu funcţionează
liniar şi nu este valabilă pentru toate cazurile.
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Punctele forte potenţiale ale culturilor puternice cuprind:
o bună coordonare, rezolvarea conflictelor şi succesul financiar.

Slăbiciunile potenţiale ale culturilor puternice cuprind:
patologia internă (concurenţa internă puternică, secretomania,
paranoia), rezistenţa la schimbare, conflictele culturale în cazul
fuziunilor şi achiziţiilor.

5.4.1.2. Culturille negative

Se întâlnesc, de regulă, în marile corporaţii. Se
caracterizează prin concepţii ce promovează aroganţa, birocraţia,
centralizarea excesivă. Sistemul de valori este orientat cu
precădere spre interesele corporatiste, ignorând sau minimalizând
interesele clienţilor, acţionarilor şi ale personalului.

Elita culturală promovează, în general, strategii inadecvate,
depăşite în comparaţie cu schimbările mediului. Managerii
frânează orice schimbare în cadrul instituţiei în special cele
provenite din partea subordonaţilor. Sunt neacceptate persoanele
ale căror valori individuale converg spre încredere, altruism şi
deschidere spre exterior.

5.4.2. În funcţie de configuraţie, culturile instituţionale
preiau anumite mecanisme ale organizaţiei structurale. Pot fi, astfel,
identificate următoarele tipuri:

5.4.2.1. Cultura tip pânză de păianjen

Se întâlneşte în organizaţiile mici, sindicate sau în
organizaţiile politice. Are forma unei reţele concentrice, cu un
singur centru de autoritate, cu linii de forţă şi influenţă exercitate
radial, de la centru spre exterior.
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22 Zorlenţan T., Burduş E., Căprărescu G. – Managementul organizaţiei, pag.
162, Ed. Economică, Bucureşti 1998

Fig. 5.1. – Cultura tip pânză de păianjen22

Puterea este concentrată la nivelul unui singur promotor şi
animator cultural. Controlul este exercitat de persoane bine alese.
Funcţionarea ei depinde exclusiv de deciziile centrului. Acest tip
cultural atrage oameni înclinaţi spre putere şi neinteresaţi de
securitate. Se poate adapta extrem de rapid cerinţelor mediului.
Valorile se centrează asupra performanţelor individuale,
egocentrismului, rezistenţei fizice şi psihice. Există o mare
toleranţă în privinţa mijloacelor folosite pentru realizarea
obiectivelor.

Celebrul dicton „scopul scuză mijloacele” face parte din
concepţiile de bază ale acestui model cultural.

Atmosfera în aceste organizaţii este aspră şi dură,
predomină ritualurile de umilire, de diferenţiere şi degradare;
rareori se practică ritualuri integratoare. Reuşitele sunt însoţite
de un nivel scăzut de satisfacţii. Fluctuaţia personalului este mare
datorită imposibilităţii de a suporta acest climat dur, de competiţie.
Este un model cultural extrem de neplăcut dar foarte eficient în,
realizarea obiectivelor.
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5.4.2.2. Cultura tip templu

Se dezvoltă în instituţiile mari, cu pronunţate mecanisme
birocratice, în care funcţionarea este asigurată de realizarea
inerţială a anumitor roluri specializate de către personal. În cadrul
ei apar şi se menţin subculturi în departamente specializate:
producţie, financiar, marketing, personal, cercetare-dezvoltare etc.,
care formează şi coloanele pe care se sprijină templul.

Fig. 5.2. – Cultura tip templu

Valorile şi perspectivele sunt date de acoperişul
templului. Ele sunt clare, exprimate în scris cu tendinţa evidentă
spre rigidizare. Ele gravitează în jurul disciplinei, respectului
procedurilor şi regulamentelor de ordine interioară.
Perspectivele individuale sunt, în general, restrânse şi legate de
îndeplinirea unui rol specializat. Promovarea este lentă.
Atmosfera este relativ calmă şi protectoare pentru indivizii cărora
le asigură posibilitatea unei specializări profesionale. Sunt mai
puţin întâlnite ritualurile de integrare şi mai frecvente cele de
diferenţiere, care marchează diferenţele de statut între acoperiş
şi coloanele templului.
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Pentru persoanele ambiţioase este un model cultural
nesatisfâcător. Ele vor aspira fie către sursa de putere, fie vor
părăsi organizaţia.

5.4.2.3. Cultura tip reţea se bazează pe distribuirea
sarcinilor potrivit potenţialului intelectual şi profesional al
indivizilor. Apare mai ales în structurile complexe în care
mecanismele de funcţionare au la bază sarcinile profesionale
(de exemplu, în structura de tip matriceal sau în structurile de
tip organic), în cadrul ei, personalul dispune de autonomie în
alegerea modalităţilor de realizare a sarcinilor. Valorile
promovează creativitatea, lucrul în echipă, realizarea
obiectivelor comune înaintea celor individuale.

Perspectivele individuale sunt asigurate de nivelul
rezultatelor obţinute. Concepţiile de bază afirmă încrederea în
om, în capacitatea de creativitate, autodirijare şi control, nivelul
ridicat de responsabilizare.

Fig. 5.3. – Cultura de tip reţea

5.4.2.4. Cultura tip roi este destul de rar întâlnită. Individul
deţine rolul central. Structura şi instituţia însăşi este pusă în slujba
intereselor individuale. Instituţia nu pare să deţină suficientă putere
pentru a impune indivizilor un obiectiv comun.
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Fig. 5.4 – Cultura de tip roi

Într-o asemenea cultură, individul poate oricând părăsi
instituţia dar aceasta nu-1 poate disponibiliza. Concepţiile de
bază au în vedere autoritatea profesională şi nu cea ierarhică,
formală.

Valorile culturale ţin şi ele de performanţă, individualism,
indiferenţă faţă de instituţie. Membrii instituţiei fac ceea ce ştiu
mai bine şi sunt consultaţi pe problemele în care sunt experţi.
Acest tip de cultură poate fi întâlnit în barourile de avocaţi, firme
de consultanţă, asociaţii de artişti plastici, arhitecţi, designeri,
firme de publicitate.

În stare pură, acest tip cultural este rar întâlnit, dar există
frecvent indivizi în cadrul altor culturi care tind spre cultură de
tip roi, persoană individuală, ca, de exemplu: consultanţii din orice
instituţie, arhitecţii şi medicii din organismele guvernamentale,
cadrele universitare. Toate aceste categorii socioprofesionale au
un redus ataşament faţă de instituţie în care activează, privind-o
ca pe cadrul în care-şi pot desfăşura activitatea, oferind şi
patronului un oarecare beneficiu.

Există şi alte tipuri de culturi mai puţin identificate în
instituţiile din România.
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5.5. Leadership şi cultură

Spre deosebire de rădăcina latină a cuvântului manager
„manus” adică „mână”, cea a cuvântului lider este termenul anglo-
saxon, „lead” ce înseamnă „cale” sau  „drum”.

Leadershipul constă, în esenţă, în capacitatea liderilor de
a influenţa, în principal prin relaţii interpersonale, subordonaţii
şi colaboratorii să realizeze anumite obiective sau activităţi.

Pentru o bună înţelegere a conceptului de leadership el
poate fi definit ca şi „atribut” şi ca şi „proces”.

Ca atribut, leadershipul este o colecţie de caracteristici, tipare
comportamentale şi trăsături de personalitate, care îi fac pe unii
conducători mai eficace în realizarea unui anumit set de obiective.

Ca proces, leadershipul este acţiunea liderului întemeiată
pe diverse surse de putere şi pe un set specific de aptitudini,
îndreptată spre influenţarea membrilor unui grup, pentru ca
activitatea acestora să urmărească realizarea unui obiectiv comun.

Dintre aptitudinile şi competenţele liderilor amintim:
carisma pozitivă, spiritul arhitectural, impetuozitatea, solidaritatea,
receptivitatea, conştiinciozitatea, inteligenţa analitică, inteligenţa
emoţională.

Între lideri şi manageri există distincţii evidente:
• • Liderii sunt interesaţi de viitor, pe când managerii  de

prezent;
• Liderii sunt interesaţi de schimbare, pe când managerii

preferă stabilitatea;
• Liderii sunt dominaţi de viziune, în timp ce managerii

preocupaţi de norme şi regulamente, se concentrează asupra
instrucţiunilor;

•  Liderii întreabă „de ce?”, în timp ce managerii întreabă
„cum?”;

•  Liderii ştiu să simplifice lucrurile, în timp ce managerilor
le place complexitatea;
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•  Liderii îşi folosesc intuiţia, pe când managerii se bazează
pe logică.

Problematica leadershipului este complexă pentru că în
orice instituţie există o interfaţă între lider, angajator şi situaţie.
Liderii în lumea contemporană, reinventează instituţii şi,
organizaţii, iar dimensiunea culturală este evidentă.

Cunoaşterea elementelor constitutive ale culturii ne ajută
să înţelegem mai bine deosebirile dintre stilurile de conducere
ale liderilor din diferite culturi. Aspectele conducerii care sunt
influenţate de deosebirile culturale sunt multe:

•  Modul în care este percepută conducerea (atât de lider,
cât şi de subordonaţi) este influenţat de atitudinea specifică faţă
de autoritate din ţara respectivă.

•  În special în corporaţiile internaţionale – în care se
încearcă adesea să se impună o anumită simplificare şi uniformizare
a stilurilor comportamentale, indiferent unde sunt plasate unităţile
respective – există o împletire strânsă între cultura naţională şi
cea organizaţională.

•  Stilul procesului decizional variază de la o cultură la
alta.

•  Motivarea şi controlul nu pot fi înţelese decât în contextul
unui management intercultural.

•  Un bun management al echipelor multiculturale depinde
de împletirea unor elemente provenite din diferite culturi.

Cultura este un subiect de discuţie foarte complex.
Multiculturalismul este şi mai complex. Din această cauză, au
fost puse la punct mai multe cadre conceptuale, menite să
simplifice aspectele culturale. Unele dintre ele introduc un
număr de dimensiuni care pun în valoare tiparele culturale
specifice. Dimensiunile respective, prezentate adesea ca nişte
axe între doi poli opuşi (sau două extreme), pot fi rezumate
astfel:

• Percepţia asupra mediului. Una dintre dimensiunile
folosite sistematic sub forma unei axe între două extreme se referă
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la modul în care vedem lumea şi pe cei din jurul nostru. Unii
oameni au un sentiment de dominaţie asupra naturii. Alţii se simt
ei dominaţi de mediul lor. Unii tolerează bine incertitudinea, alţii
evită riscurile. Unii consideră că oamenii sunt în general buni,
alţii că sunt în general răi.

• Orientarea faţă de acţiune. Unii oameni preferă să
fie călăuziţi. Alţii preferă să-i călăuzească ei pe cei din jur.
Unii privesc spre interior, considerând că deţin controlul asupra
propriilor vieţi. Alţii privesc în afară şi simt că nu se află în
control.

• Atitudinea faţă de stările afective. Unii îşi exprimă
emoţii1e, alţii se controlează şi-şi inhibă cât pot stările afective.

• Limbajul, în vorbire şi în scris, unii oameni preferă un
limbaj pe care 1-am numit “puternic contextual” (adică folosesc
o exprimare ocolită, dificil de interpretat). Alţii recurg în general
la un limbaj “slab contextual”, care este comparativ mai uşor de
interpretat.

• Spaţiul. Unii oameni preferă să se plaseze într-un spaţiu
privat, respectând totodată spaţiu privat al celor din jur, pe când
alţii preferă mediile publice (şi se sinchisesc prea puţin de nevoia
de intimitate a celorlalţi.

• Relaţiile. În relaţiile personale şi de serviciu, unii oameni
susţin individualismul şi competiţia, alţii ţin la colectivism şi
cooperare. Unii cred în aplicarea unor norme universal valabile
şi respectate de toată lumea, pe când alţii susţin normele specifice,
dependente de particularităţile cazului.

• Puterea. Unii oameni sunt de părere că statutul este ceva
care trebuie câştigat, pe când alţii cred în statutul atribuit. Unii
sunt de partea egalităţii şi susţin ca poziţia să se bazeze pe meritul
propriu, alţii subliniază rolul averii, al drepturilor câştigate prin
naştere sau alţi asemenea factori.

•  Gândirea. Unii adoptă o abordare deductivă, alţii o
preferă pe cea inductivă. Unii analizează fenomenele
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descompunându-le pe componente, alţii procedează într-un mod
holist, preferând să vadă relaţiile şi tendinţele în contextul lor.

• Timpul. Unii au o orientare monocronică (adică preferă
să facă un singur lucru o dată), pe când alţii sunt policronici (adică
preferă să facă mai multe lucruri în acelaşi timp). Unii sunt mai
interesaţi de trecut, pe când alţii,de prezent sau de viitor.

Toate aceste dimensiuni ne pot ajuta cu câte ceva în
încercarea noastră de a înţelege mai bine deosebirile dintre mediile
culturale şi stilurile de conducere.

5.6. Managementul carierei şi evaluarea
culturii instituţionale

În bestsellerul său Emoţional Intelligence, Daniel Goleman
înscrie că „există excepţii frecvente de la regula că IQ-ul prezice
gradul de succes – în cel mai bun caz, IQ-ul contribuie cu
aproximativ 20% la factorii care determină succesul în viaţă. Ceea
ce înseamnă că 80% din succes ţine de cu totul altceva”, Goleman
explică în continuare: „Acest cu totul altceva este inteligenţa
emoţională, adică abilitatea de a te motiva şi de a continua în
ciuda obstacolelor, de a-ţi controla impulsurile şi de a amâna
recompensele, de a-ţi stăpâni stările emoţionale şi de a putea să
gândeşti în continuare în ciuda presiunilor, de a da dovadă de
empatie şi de a spera”.

Empatia are o dimensiune managerială deoarece se referă
la grija şi înţelegerea faţă de situaţia, sentimentele şi motivaţia
colaboratorilor.

Inteligenţa emoţională şi instinctul sunt decisive şi în
găsirea locului de muncă cel mai potrivit care presupune şi
evaluarea culturii instituţionale23.

Viitorul angajat trebuie să evalueze eficient cultura
instituţiei pentru a vedea dacă stilul său se potriveşte cu aceasta.

23 Jansen J. – Managementul carierei, pag. 148, Ed. Polirom, Iaşi, 2007
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Se recomandă un set de întrebări adresate cât mai multor
angajaţi, studierea paginii web, a materialelor de marketing şi a
raportului instituţiei.

Setul de întrebări poate cuprinde:
Cum aţi descrie cultura acestei companii?
Ce este important pentru conducerea generală a companiei?
Cum se iau deciziile (doar de către conducerea generală,

prin consens, pe baza colaborării, în situaţii de criză, sau deloc)?
Care este mediul caracteristic din care provin oamenii de

aici?
Cât de important este clientul?
Ce fel de ierarhie există în cadrul companiei?
Care este metoda preferată de comunicare (e-mail,

rapoarte, şedinţe, voice mail sau discuţii spontane pe holuri)?
Se apreciază feedbackul? Există şi sub ce formă?
Inovaţia sau asumarea riscului sunt considerate importante

şi răsplătite ca atare?
Cât de des, când şi de ce părăsesc oamenii compania (din

proprie iniţiativă sau sunt concediaţi)?
Care sunt oamenii cu cel mai mare succes în companie şi

de ce?
Există şansa unei experienţe profesionale favorabile dacă

viitorul angajat se integrează în cultura instituţiei, împărtăşeşte
valorile recunoscute de toţi angajaţii, felul în care oamenii
comunică, ţinuta adoptată, tipurile de comportament acceptate.
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