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Rezumat
Mediul de afaceri din Republica Moldova duce lipsă de o bază de date cu

dificultăţile specifice de comunicare din departamentele companiilor din Moldova.
Aşadar, scopurile acestui articol sunt a scoate în evidenţă importanţa comunicării
dintre manageri şi subalterni şi să prezinte măsuri de perfecţionare a comunicării
orale şi scrise. La elaborarea cercetării ne-am axat pe exemplul celor 3 companii
mari din Moldova : S. A. Bucuria, S. A. Lapte, S. A. Franzeluţa şi am propus
abordări metodologice ale rezultatelor creşterii economice printr-o circulaţie mai
bună a informaţiei formale şi informale.

Cuvinte-cheie: comunicare, comunicare eficientă, căi de perfecţionare, sistem
informaţional, cultură organizaţională, S.A. „Bucuria”, S.A. „Lapte”, S.A.
„Franzeluţa”.

THE WAYS AND DIRECTIONS OF
COMMUNICATION SYSTEM IMPROVEMENT
IN REPUBLIC OF MOLDOVA

Abstract
The business environment of Republic of Moldova lacks a proper data basis

related to the specific communication difficulties that occur within the depart-
ments of Moldovan companies. Thus, the purpose of this article is to emphasize
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the importance of good communication between managers and their subordinates
and to point out some theoretical measures of improving oral and written commu-
nication. We based our research on the examples of 3 major Moldovan compa-
nies: Bucuria Ltd., Lapte Ltd. and Franzeluţa Ltd., and proposed a methodologi-
cal approach of enhancing economic results by a better circulation of formal and
informal information.

Keywords: communication, efficient communication, ways of improvement, in-
formational system, organizational culture, Bucurie Ltd., Lapte Ltd., Franzeluta Ltd.

Introducere. Actualmente, în firmele mari sunt create şi funcţionează
eficient sistemele informaţionale ce deservesc procesele de pregătire şi
primire a deciziilor de gestiune şi participă la soluţionarea sarcinilor:
prelucrarea datelor, prelucrarea informaţiilor, prelucrarea/sinteza cunoş-
tinţelor, realizarea activităţii intelectuale. Estimarea eficacităţii sistemului
de gestiune intern al firmei este reflectat de indicatorul ce exprimă beneficiul
obţinut, raportat la cheltuielile suportate pentru obţinerea şi asigurarea
funcţionării sistemului informaţional intern al firmei. Propunem ca în firmele
din Republica Moldova să se formeze o bază de date şi, paralel, un mecanism
prin intermediul căruia ar fi posibilă selectarea din această bancă de date a
informaţiei la moment de ordin intern şi extern necesare, şi întocmirea scri-
sorilor, rapoartelor, ordinelor, textelor de contracte etc.

În această ordine de idei, e necesar ca firmele din Republica Moldova
să se conducă de următoarele principii şi obiective ale sistemului infor-
maţional intern al firmei:

· determinarea cerinţelor faţă de conţinutul informaţiei şi caracterul
purtat în dependenţă de scopul urmărit;

· elaborarea unui sistem de proiectare, utilizare şi obţinere a informaţiei
în cadrul dirijării centralizate şi celei descentralizate;

· elaborarea unui program de asigurare, creare/elaborare şi utilizare a
băncii de date;

· efectuarea calculelor în mai multe variante în procesul de elaborare a
programului de marketing în cadrul planificării;

· prelucrarea automatizată şi primirea informaţiei textuale;
· asigurarea cu mijloace de multiplicare, de telex, de legătură şi

comunicare în cadrul firmei atât în entitate, cât şi cu compartimente şi
furnizorii, clientela.

Banca de date informaţională în firmele endogene va include tot
complexul de indicatori statistici ce caracterizează activitatea desfăşurată
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de firmă în entitate, pe compartimente, cât şi materialul factologic aferent
tuturor factorilor ce afectează starea şi tendinţa de evoluţie a firmei. Selecţia
indicatorilor statistici, care se cere a fi efectuată foarte minuţios va cuprinde
doar indicii necesari pentru o analiză economică detaliată a rezultatelor şi
perspectivelor de funcţionare a firmei. E necesar ca baza de date să fie mereu
în continuă reînnoire cu noi date de ordin intern şi extern. În opinia noastră, e
binevenită prelucrarea automatizată complexă a informaţiilor interne şi externe
ce presupune unificarea într-un singur complex a tuturor mijloacelor tehnice
de prelucrare a informaţiilor prin utilizarea tehnologiilor moderne,
metodologiei şi altor metode de prelucrare a informaţiei. Aceasta presupune:
eliberarea datelor, utilizarea aparatajului pentru prelucrarea automată a
informaţiei textuale şi mijloacele de fotografiere; cumularea mijloacelor
tehnice a informaţiilor cifrate şi textuale prin intermediul poştei electronice;
utilizarea întregului complex de mijloace tehnice de prelucrare a informaţiilor,
trecerea la un sistem unic de prelucrare a tuturor tipurilor de informaţii.

Elaborarea sau perfecţionarea sistemului de comunicare pentru manage-
mentul firmei reprezintă o conexiune dintre nevoile interne de informare a
firmei şi a tehnologiilor de transmitere a informaţiei. Tangenţa dintre
dezvoltarea tehnologiilor şi perfecţionarea sistemelor manageriale în cadrul
S.A. „Bucuria”, S.A. „Lapte”, S.A. „Franzeluţa” în domeniul tehnologiilor
informaţiei au generat mutaţii în componentele managementului.

În procesul de perfecţionare a sistemului comunicaţional în cadrul S.A.
„Bucuria” e recomandabil a se ţine cont de următoarele principii:

· managementul societăţilor pe acţiuni trebuie să subordoneze elabo-
rarea şi perfecţionarea sistemului de comunicare / informaţional;

· sistemul comunicaţional este dependent de organizarea societăţilor
pe acţiuni şi de sistemul decizional al acesteia;

· tratarea informaţiilor conform unei metodologii unice;
· asigurarea unui feed-back corespunzător necesităţilor materiale;
· valorificarea la un nivel înalt a informaţiilor primare;
· asigurarea unei flexibilităţi a sistemului comunicaţional în dependenţă

de necesităţile de informare şi decizie;
· eficienţa în valorificarea informaţiei pentru decizie.
Principiile enumerate vor influenţa substanţial îmbunătăţirea sistemelor

comunicaţionale.
Metodele aplicate: analiza de conţinut, analiza factorială, generalizarea.

Analiza de conţinut permite elucidarea conţinutului fenomenului complex –
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al comunicării, iar analiza factorială ne-a permis să evidenţiem factorii care
asigură eficienţa comunicării, eficienţa procesului decizional. Generalizarea
informaţiilor despre mecanismul decizional la cele trei întreprinderi studiate:
S.A. „Bucuria”, S.A. „Lapte”, S.A. „Franzeluţa”, ne-a permis să expunem
concluziile referitoare la necesitatea creării unei baze de date care ar deservi
toţi agenţii economici din Republica Moldova.

Rezultatele investigaţiei. Perfecţionarea sistemului comunicaţional ca
proces reprezintă un criteriu esenţial în restructurarea firmei şi este în conexiune
cu forma de organizare a firmei, şi este dependent de ierarhizarea nivelurilor
de decizie managerială. Criteriul esenţial care va sta la baza proiectării
sistemelor informaţionale în cadrul societăţii pe acţiuni investigate constă în
eliminarea redundanţelor care apar în procesele de creare şi prelucrare a
informaţiei. În viziunea noastră, elementele acestor procese sunt:

· îmbunătăţirea structurii organizatorice a societăţilor pe acţiuni;
· determinarea competenţelor fiecărei componente şi subcomponente

organizaţionale - aici se urmăreşte o delimitare precisă a sferelor de acţiune
şi eliminarea tendinţelor de suprapunere de competenţă;

· descrierea atribuţiilor specifice fiecărei componente mergând până la
atribuţiile fiecărei persoane din cadrul diferitelor servicii şi birouri;

· construirea diagramei de relaţii în cadrul serviciilor şi birourilor,
precum şi celor de interacţiune cu alte componente organizatorice;

· trasarea fluxurilor şi circuitelor informaţionale potrivit diagramei de
relaţii, cu identificarea purtătorilor de informaţii, precum şi a redundanţelor
informaţionale existente între diferiţii-purtători de informaţii;

· optimizarea fluxurilor şi circuitelor informaţionale prin eliminarea
dublei circulaţii a informaţiei şi realizarea unicităţii producerii informaţiei
în vederea fundamentării deciziei.

Pentru societăţile pe acţiuni autohtone resursele informaţionale
reprezintă o veritabilă armă strategică în competiţia din ce în ce mai dură
de pe piaţă, capabilă să satisfacă nevoia tot mai acută de informaţii opera-
tive, exacte şi înalt agregate.

Perfecţionarea sistemului comunicaţional e în mare măsură dependentă
de factorii de influenţă asupra comunicării de ordin intern şi extern. Astfel,
reţelele de comunicare şi cultura firmei reprezintă factorii externi; factorii
interni cu influenţe directe şi vizibile asupra comunicării organizaţionale sunt:
structura de organizare, organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional
de management, stilul de management şi modul de cultură organizaţională.
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Structura de organizare a societăţilor pe acţiuni S.A. „Bucuria”, S.A.
„Lapte” şi S.A. „Franzeluţa” prin numărul de compartimente, poziţionarea
şi conexiunea lor pe niveluri ierarhice, are influenţe directe asupra reţelelor
de comunicare în cadrul organizaţiei. Respectiv, structura complexă, cu multe
niveluri ierarhice, conduce la multiplicarea şi aglomerarea proceselor
comunicării, la apariţia numeroaselor filtre şi multiplicarea canalelor formale
şi informale de vehiculare a informaţiilor.

Comunicarea eficientă este dependentă de sistemul informaţional de
management al societăţii pe acţiuni care reflectă preponderent partea
structurală a relaţiilor şi surselor alocate comunicării organizaţionale.
Sistemul comunicaţional influenţează direct asupra limbajelor de codificare,
asupra canalelor de transmitere a mesajelor şi implicit a mijloacelor tehnice
de comunicare. Deficienţele la nivelul acestui sistem se vor reflecta în
calitatea, cantitatea şi viteza de circulaţie a mesajelor precum şi asupra
anumitor lipsuri de conducere.

Modelul de cultură organizaţională intervine asupra procesului de
comunicare prin elementele sale transparente ce se referă la credinţe, valori şi
norme promovate de grupurile ce au deţinut puterea în cadrul societăţilor pe
acţiuni. Aceste componente impun şi menţin tradiţii şi reguli nescrise, puternic
înrădăcinate, care se resimt în individualizarea procesului de comunicare
organizaţională. În cazul modelului de „cultură slabă” - când tradiţia a impus
valori, credinţe şi norme ambigue, atunci modificarea lor spre o comunicare
cu structură complexă, în care mecanismele funcţionale sunt ordonate după
criterii de creativitate şi inovare, specifice modelului de „cultură reţea”, va
cere o adevărată revoluţie culturală. Factorii externi sunt determinaţi de mediul
societăţilor pe acţiuni studiate şi acţionează asupra procesului de comunicare
organizaţională prin: dinamismul şi amploarea schimbărilor sociale, culturale
şi economice, modificarea tehnologiilor şi mijloacelor tehnice de prelucrare
a informaţiilor, nivelul general de educaţie al oamenilor[1].

Dinamismul şi amploarea schimburilor sociale, culturale şi economice
pot amplifica sau menţine volumul şi viteza de transmitere şi recepţionare
a mesajelor în procesul comunicaţional. Modelului relativ stabil, caracterizat
de mişcări lente şi de mică amploare, îi este specifică încurajarea comunicării
formale, în scris, în baza faptului că mesajele rămân valabile pentru un
interval de timp mai îndelungat. În mediul turbulent, unde au loc schimbări
de mare amploare şi frecvente, este încurajată comunicarea informală, orală,
apelând la mijloace telefonice sau teleconferinţe.
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Tehnologiile şi mijloacele tehnice de prelucrare a informaţiilor influen-
ţează în mod direct şi decisiv procesul de comunicare în cadrul societăţilor
pe acţiuni studiate. Creşterea volumului şi vitezei de comunicare s-au făcut
posibile datorită utilizării telefonului, faxului, internetului, iar viitorul
preconizează noi performanţe în acest domeniu.

Nivelul general de educaţie al oamenilor este o variabilă a calităţii
comunicaţiei interpersonale şi organizaţionale. Gradul de educaţie sau
ignoranţă la tot ce este nou influenţează evident limbajul de codificare -
decodificare, de interpretare şi confirmare a transmiterii mesajelor.

Cauzele degradării procesului de comunicare pot fi ordonate în două
categorii: generale - cu referire la procesul comunicării interpersonale, şi
specifice - cu revenire la procesul de comunicare organizaţională.

Cauzele generale ce pot bloca sau degrada comunicarea sunt: diferenţele
de personalitate, de cultură, de percepţie, de statut social, deficienţele
semantice şi perturbaţiile ce apar în timpul procesului de comunicare în
S.A. „Bucuria”, S.A. „Lapte”, S.A. „Franzeluţa”.

Diferenţele de personalitate generează modalităţi diferite de comu-
nicare. Sub influenţa mutăţiilor genetice ale mediului şi experienţelor
individuale evoluează personalitatea fiecărui om în timpul vieţii. La matu-
ritate fiecare om are o anumită personalitate. Comunicarea devine ineficientă
sub impactul diferenţei cât mai mare de personalitate sub aspectul tempera-
mentului, educaţiei, obiceiurilor, deprinderilor şi al modului de viaţă.

Diferenţele de percepţie în societăţile pe acţiuni autohtone sunt determi-
nate de probabilitatea ca interlocutorii, în procesul comunicării, să interpreteze
în mod diferit informaţiile conţinute în mesaje[2]. În general, oamenii tind să
respingă informaţiile care le ameninţă propriile credinţe, valori şi norme,
obiceiurile sau sensibilităţile. Adesea, informaţiile sunt interpretate şi în funcţie
de persoana de la care provin. O observaţie de la o persoană apropiată (rudă
sau prieten), privind o eroare de exprimare sau comportament, poate fi
acceptată, în timp ce aceiaşi observaţie din partea unei persoane necunoscute,
poate fi interpretată ca o ofensă sau ca o ameninţare.

În baza cercetărilor efectuate putem concluziona, că diferenţele de
percepţie, în special, în comunicarea organizaţională, dar şi interpretarea
interpersonală, sunt determinate de:

· credinţa că oamenii se comportă egal în aceleaşi situaţii;
· tendinţa de a-i categorisi pe oameni: buni - răi, deştepţi - incom-

petenţi etc.;
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· prejudecăţile formate de prima impresie, fenomen numit şi „efectul
de halo”;

· percepţia selectivă - se produce datorită tendinţei oamenilor de a vedea
lucrurile subiectiv. Efectul acestei selecţii îl prezintă neperceperea sau
neacceptarea lucrurilor care ies din sfera proprie de înţelegere;

· protecţia - constă în proiectarea propriilor atribute către ceilalţi indivizi.
Acest fenomen se produce datorită ignorării celor din jur;

· simpatia creată între oameni ca urmare a preferinţelor şi caracte-
risticilor comune;

· tendinţa de generalizare a anumitor nereuşite, ocazionale, ale unei
persoane, fără a-i fi cunoscută activitatea de ansamblu;

· impunerea propriilor viziuni şi concepţii în judecarea celor din jur.
Diferenţele de statut social dintre emitent şi receptor sesizate în firmă

sunt reflectate în modul de filtrare şi interpretare a mesajelor. Un emitent ce
are o poziţie socială apropiată de vârful piramidei ierarhice, de regulă, este
considerat corect şi bine informat, chiar dacă uneori transmite informaţii
false şi incomplete. Contrar acestei situaţii este cazul când un emitent, cu
un statut social inferior celui al receptorului poate primi o desconsiderare a
mesajului, chiar dacă conţine informaţii reale şi corecte.

Diferenţele de cultură provoacă blocarea procesului de comunicare
atunci când emitentul şi receptorul aparţin unor medii culturale, religioase,
spirituale incapabile sau îndepărtate între ele, însă aceasta nu este
caracteristic angajaţilor societăţilor pe acţiuni studiate[3].

Diferenţele semantice sunt determinate de utilizarea unor cuvinte care
pot avea înţelesuri diferite sau de folosirea mai multor cuvinte pentru a
examina acelaşi înţeles. Spre exemplu, cuvântul „etichetă” are semnificaţia
informaţiei de pe ambalaje, dar şi cea de titlu, calitate, nume, sub care
figurează cineva, precum şi semnificaţia normelor de comportament în
relaţiile diplomatice şi a normelor de comportament politicos în viaţa
cotidiană. Diferenţele semantice sunt provocate şi atunci când oamenii
folosesc în exprimarea mesajelor cuvinte sau expresii în argou, neologisme,
expresii strict sau prea academice.

Perturbaţiile acţionează în procesul transmiterii sau confirmării
mesajului sub forma unor secrete discordante determinante de mai multe
tipuri de surse: plasarea emitentului sau receptorului în vecinătatea unor
instalaţii zgomotoase, deficienţe tehnice ale mijloacelor de comunicare, care
distorsionează semnalele de codificare; nerespectarea unei discipline a
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comunicării şi care se manifestă, de cele mai multe ori, prin situaţia în care
toţi vorbesc în acelaşi timp, încercând fiecare să se impună şi să se facă
auzit; utilizarea unor explicaţii complexe, obositoare şi monotone etc.

Cauze specifice ce pot îngreuna sau bloca comunicarea organizaţională
sunt generate atât de personalul de execuţie, cât şi de personalul de conducere
şi depind atât de aspectele tehnico-materiale, cât şi de componenţa psiholo-
gică a oamenilor.

Personalul de execuţie poate provoca deficienţe în comunicarea organi-
zaţională ca urmare a instinctelor de conservare, manifestate prin lipsa de
implicare în viaţa firmei sau a temperamentului specific fiecărui executant [4].

Degradarea procesului de comunicare în societăţile pe acţiuni endogene
sunt identificate prin următoarele manifestări:

· teama de a nu fi periclitată calitatea de salariat sau promovarea în
carieră, provoacă o atitudine rezervată şi lipsa de iniţiativă faţă de tot ceea
ce se întâmplă în viaţa firmei;

· convingerea că pe conducători nu-i interesează problemele şi părerile
subordonaţilor;

· tendinţa de a considera că orice propunere de îmbunătăţire a climatului
de muncă sau a performanţelor de producţie, transmisă de la executant la
conducător, ar putea fi interpretată ca un denunţ sau ca o critică nefondată
adresată superiorului;

· formularea defectuoasă a mesajelor, datorită necunoaşterii limbajelor
de comunicare;

· adaptarea greoaie a oamenilor ca urmare a schimbărilor, cu frecvenţă
ridicată, asupra normelor şi instrucţiunilor de comunicare în cadrul
societăţilor pe acţiuni.

Personalul de conducere poate fi cauza specifică a degradării procesului
de comunicare organizaţională, atunci când se manifestă printr-o capaci-
tate redusă de transmitere sau de ascultare a mesajelor.

La S.A. „Bucuria”, S.A. „Lapte” cele mai frecvente dificultăţi de trans-
mitere a mesajelor de la conducător la subordonat se manifestă prin:

· supradimensionarea explicaţiilor introductive, mai ales atunci când
interlocutorii sunt familiarizaţi cu tema mesajului;

· stereotipurile de prezentare provoacă scăderea atenţiei receptorului
şi pierderea informaţiilor noi care se transmit;

· documentarea insuficientă şi elaborarea dezordonată a mesajului, fără
o precizare clară a sarcinilor pe persoane şi a obiectivelor urmărite, provoacă
lipsa de atenţie în preluarea şi filtrarea acestuia;
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· folosirea unui ton ridicat în comunicarea verbală, provoacă
subordonaţilor o stare de intimidare şi lipsa unui răspuns din partea acestora;

· neadaptarea limbajului la specificul auditoriului reduce probabilităţile
de recepţie integrală şi corectă a informaţiilor comunicate;

· tendinţa de a transforma dialogul în monolog, din lipsă de timp sau
de încredere în capacitatea subordonaţilor de a aduce elemente noi şi utile
în procesul de comunicare;

· lipsa de atenţie sau capacitatea redusă de a întreţine un dialog pentru
formularea unei idei clare şi utile în procesul de comunicare.

În societăţile pe acţiuni naţionale dificultăţile de comunicare se
manifestă prin:

· lipsa de respect faţă de interlocutor ca personalitate ce se exprimă
prin lipsa de atenţie, nerăbdare, rezolvarea concomitentă a altor probleme;

· capacitatea redusă de concentrare asupra subiectului unui discurs;
· prejudecata că subordonaţii nu pot avea idei sau sugestii bune şi orice

încercare de formulare a unei opinii e tratată ca un atac la prestigiul
conducătorului;

· tendinţele imobiliste, conservatoare, privind adoptarea unor schimbări
sau a unor idei noi de talia perturbării unei ordini deja stabilite şi a apariţiei
unei răspunderi suplimentare.

Căile de ameliorare a comunicării sunt reduse la un studiu atent al
factorilor de influenţă şi a cauzelor ce obstrucţionează acest proces extrem de
important în orice formă. În acest sens propunem mai multe metode de acţiune:

· depăşirea neîncrederii colaboratorilor în puterile proprii;
· alegerea celor mai potrivite mijloace de comunicare compatibile cu structura

reţelei complexe de canale formale şi informale din cadrul societăţii pe acţiuni.
Problema neîncrederii colaboratorilor în propriile puteri este extrem

de extinsă în întreprinderile naţionale, dar adesea poartă un caracter ascuns.
De acea relaţiile de tipul „Eu nu pot executa aceasta” pot duce la urmări
nefaste. Managerul va conversa cu angajatul şi-i va insufla că activează cu
succes, dar cu condiţia respectării următoarelor:

· executantul e încrezut că, depunând anumite eforturi, va putea exe-
cuta sarcina;

· executantul ştie că rezultatele activităţii sale sunt în dependenţă directă
de modul în care el se va descurca la lucru;

· executantul e încrezut că rezultatele muncii sale vor fi apreciate pozitiv;
În cazul nerespectării primei condiţii, sarcina nu va fi bine executată,



Revistă ştiinţifico-practică Nr.2/2013
Institutul de Relaţii

Internaţionale din Moldova

91

oricare nu ar fi motivaţia. De aceea aducem unele sfaturi conducătorilor
subdiviziunilor societăţilor pe acţiuni pentru a minimiza pierderile, legate
de această problemă:

· determinaţi, pentru sine, ce influenţă negativă în atingerea scopului
poate aduce neîncrederea angajatului în propriile puteri;

· recunoaşteţi faptul, că majoritatea colaboratorilor, cel puţin temporar,
îşi pierd încrederea în sine;

· determinaţi colaboratorii ce preponderent au o predispunere spre
neîncredere şi luaţi măsurile respective;

· fiţi atent la exprimările şi opiniile vizavi de acţiunile colaboratorului;
· delegaţi colaboratorului, neîncrezut în puterile sale, o activitate pe

puteri, astfel îl veţi ajuta să-şi recapete încrederea în sine.
Ameliorarea continuă a comunicării orale şi non-verbale în cadrul S.A.

„Bucuria”, S.A. „Lapte” şi S.A. „Franzeluţa” îşi va atinge scopul prin investigaţii
continue, prin exerciţiu şi prin vocaţia fiecărui participant în procesul de
comunicare, managerilor ce au intimidări de a vorbi în public, să li se organizeze
cursuri speciale, astfel asigurându-li-se depăşirea anxietăţii create de grija
susţinerii unui discurs. Managerii din aceste societăţi acordă puţin timp
îmbunătăţirii comunicării şi acordă puţină atenţie capacităţii de a asculta, având
astfel confirmarea corectei receptări a informaţiilor pe care intenţionează să le
transmită subordonaţilor sau colaboratorilor[5]. Îmbunătăţirea transmiterii
mesajelor presupune respectarea câtorva principii importante în viziunea noastră:

· stabilirea clară şi exactă a scopului şi efectelor mesajului;
· conturarea precisă a ideilor şi succesiunii acestora;
· cunoaşterea şi utilizarea corectă a limbajului corpului;
· utilizarea unor expresii simple şi directe;
· urmărirea legăturii inverse, de confirmare a filtrării corecte de către

receptor a mesajului transmis;
· alegerea momentului şi locului potrivit de comunicare;
· adoptarea de către fiecare emitent a postului de receptor prin ascultarea

propriului discurs, înregistrat în timpul comunicării;
· controlul propriei conduite manageriale prin verificarea periodică a

concordanţei între ceea ce se spune şi ceea ce se face;
· renunţarea la stilul defensiv (bazat pe evaluare, control, strategie,

neutralitate, superioritate şi certitudine) şi adoptarea stilului suportiv (bazat
pe deservire, orientare, spontaneitate, simpatie, înţelegere, egalitate,
flexibilitate etc.);
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· atitudinea emitentului de a evalua apriori, fie situaţia despre care se
comunică, fie capacitatea receptorului de a acţiona, îl determină pe acesta
din urmă să adopte un comportament defensiv, în timp ce prezentarea
obiectivă a situaţiei stimulează dialogul şi antrenează interlocutorul să
sprijine eforturile de atingere a scopului mesajului.

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă se realizează prin
îmbunătăţirea stilului scris şi oral. Exprimările greşite în comunicarea scrisă
se remarcă prin alegerea şi plasarea incorectă a cuvintelor în conţinutul
frazelor, de exemplu, „realizăm lapte pentru dietici degresat” sau prin erori
semantice, ce în rezultat modifică sensul şi efectul mesajului, cât şi prin
formulări incomplete, care nu prezintă aspecte importante privind scopul
mesajului (cine, ce, cui transmite, când, în ce loc, cu ce rezultat trebuie să
se finalizeze mesajul).

Comunicarea scrisă, având avantajele de înregistrare a mesajului,
constituie în anumite situaţii un mijloc de apărare legală pentru partenerii
de dialog. De aceea această direcţie de îmbunătăţire a comunicării
organizaţionale prezintă o importanţă deosebită.

Selecţia celor mai adecvate mijloace de comunicare exprimă opţiunea
partenerilor de dialog, deoarece comunicarea de la om la om, telefonul (poşta,
rapoartele scrise) pot fi utilizate în diferite împrejurări cu mai mult sau mai
puţin succes.

Concluzii. În baza cercetărilor efectuate constatăm că în cadrul S.A.
„Bucuria”, S.A. „Franzeluţa”, S.A. „Lapte” am determinat că informaţia -
mesajul se asimilează, se percepe în proporţie diferită în dependenţă de
mijloacele de comunicare utilizate. Comunicarea de la om la om prin dialog
permite confirmarea imediată. Comunicarea scrisă este mai lentă, mijlocul
de comunicare fiind strict vizual, formal şi interpersonal.

Eficacitatea unei operaţii, acţiuni, activităţi reprezintă rezultatul
desfăşurării acesteia, calitatea ei de a produce efectul scontat, adică de a
realiza anumite obiective fixate înaintea declanşării ei. Eficienţa aceleiaşi
operaţii, acţiuni, activităţi este raportul dintre efectul socio-economic util
al realizării acesteia şi efortul socio-economic depus pentru pregătirea,
desfăşurarea şi finalizarea ei. Eficacitatea comunicării depinde de claritatea
şi integritatea informaţiei. Dacă toate direcţiile sugerate mai sus sunt corelate
cu reducerea nivelului perturbaţiilor, se poate obţine cu siguranţă efectul
scontat şi se poate atinge scopul urmărit prin comunicare.
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