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REZUMATUL LUCRĂRII 

COMUNICAREA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI IMPORTANȚA EI ÎN MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE DIN ORGANIZAȚIILE EDUCAȚIONALE 

 „Cel mai important lucru în comunicare este să auzi ceea ce nu este spus.” 

Peter Drucker 

 

Este bine cunoscut faptul că alături de motivație și de competența profesională, comunicarea reușește 

să se constituie în condiția necesară asigurării eficienței în cadrul oricărei organizații. Iar într-o organizație, 

toți membrii acesteia (și cu atât mai mult cei ai unei organizaţii educaționale), își petrec majoritatea timpului 

comunicând, într-o formă sau alta. 

În prezent există o mare nevoie de îmbunătăţire a comunicării pentru că este necesară o mai mare 

colaborare între colegi şi niveluri ierarhice; s-a generalizat munca în grupuri de lucru care nu poate fi eficientă 

fără o bună colaborare între toţi membrii echipei. Mai mult, schimbările din tehnologie au condus la 

transformări în structura şi activitatea organizațiilor. De aceea practicile şi tehnologiile de comunicare au 

devenit tot mai importante şi pentru organizaţiile educaţionale.  

Acestora li se adaugă și creşterea rolului managerului în procesul de comunicare organizaţională, el 

fiind pe de o parte cel care procesează informaţia internă şi externă, iar pe de altă parte tot managerul comunică 

această informaţie subordonaţilor (este în postura de diseminator) şi celor din afara organizației (este în postura 

de purtător de cuvânt).  

În acest context, pentru o eficienţă sporită, drumul organizației educaţionale trece printr-o permanentă 

gestionare a comunicării interne şi externe în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării acesteia.  

Studiul comunicării organizaţionale vine să demonstreze faptul că rolul comunicării într-o organizaţie 

nu presupune numai capacitatea managerului de a fi un bun vorbitor şi implicit de a avea abilităţi bune de 

comunicare interpersonală. 

În cadrul oricărei organizații educaționale, exercițiul managerial prezintă o complexitate deosebită, 

problemele decizionale presupunând numeroase alternative a căror comparare este complicată, în mare măsură 

datorită imprevizibilității comportamentului uman. 

În lucrarea de față mi-am propus să evidențiez complexitatea și importanța resurselor umane și a 

managementului acestora, în corelare cu principalele forme de comunicare care se întâlnesc în organizațiile 

educaționale. 
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Scopul cercetării constă, pe de o parte, în evidențierea importanței pe care o reprezintă diversele 

aspecte privind comunicarea și managementul, prin prezentarea considerațiilor teoretice în domeniu, dar și în 

aplicarea acestora în studiul comunicării manageriale și a diferitelor forme și tipuri de comunicare dintr-o 

organizație educațională. Astfel, am dorit să demonstrez importanța pe care o deține comunicarea managerială 

în cadrul procesului dedicat creșterii eficienței unității de învățământ, atât în ceea ce privește rezultatele 

obținute de elevi și profesori, cât și calitatea, dar și motivarea resursei umane care participă atât la activitatea 

didactică, cât și la activitatea instituției, în general. 

În esență, pe parcursul prezentei lucrări, se va încerca demonstrarea necesității perfecționării în 

domeniul comunicării a managerilor organizațiilor educaționale, în paralel cu dezvoltarea abilităților de 

comunicare, mai mult decât necesare în cadrul activităților curente derulate.  

În acest sens, s-a realizat o cercetare privind diversele probleme specifice de comunicare ce sunt 

sesizate în cadrul organizaților educaționale din județul Teleorman, cu ulterioara identificare a soluțiilor 

dedicate rezolvării acestora, în paralel cu îmbunătățirea eficienței comunicării, aspecte ce vor contribui în mod 

substanțial la creșterea performanței instituțiilor de învățământ. 

Lucrarea este structurată în două părți: Partea I prezintă, pe parcursul celor 4 capitole,  noțiunile de 

comunicare și management al resurselor umane așa cum se regăsesc ele în organizațiile educaționale, cu 

implicații asupra personalității, comportamentului organizațional și culturii organizaționale; Partea a II-a – 

structurată în 2 capitole - este dedicată cercetării importanței pe care atât comunicarea cât și managementul 

resurselor umane le au în organizațiile educaționale de tip liceal din județul Teleorman. 

În cadrul procesului de elaborare a cercetării aferente prezentei lucrări, s-a pornit de la delimitările 

teoretice remarcate la nivelul literaturii de specialitate privind, la modul general comunicarea, o atenție 

specială fiind acordată comunicării organizaționale.  

De asemenea, s-a avut în vedere și prezentarea diverselor metode și tehnici dedicate perfecționării și 

dezvoltării comunicării organizaționale, exemplificând cu modul de comunicare din cadrul unității de 

învățământ în care realizez managementul.  

Aceeași literatură de specialitate este utilizată și în prezentarea conceptului, respectiv a teoriilor 

managementului în domeniul educațional, în partea finală a lucrării fiind un studiu de caz în cadrul căruia se 

va realiza prezentarea diverselor stiluri manageriale practicate în unitățile de învățământ liceal din județul 

Teleorman. 

Capitolul I – Comunicare și management în organizațiile educaționale – cuprinde 3 secţiuni, care 

tratează atât conceptele de comunicare și management al organizației educaționale, cât și caracteristici și reguli 

ale procesului de comunicare, precum și strategii ale optimizării și eficientizării comunicării, respectiv stiluri 

de conducere și de comunicare managerială și interacțiunea lor. 
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Comunicarea reprezintă înștiințare, știre, veste, raport, relație, legătură. Cam acestea ar fi sinonimele 

care ne sunt oferite pentru comunicare de către dicționarul explicativ. Deși pare simplu, înțelesul comunicării 

este mult mai complex și plin de substrat. 

Comunicarea are o mulțime de înțelesuri, o mulțime de scopuri și cam tot atâtea metode de exprimare 

și manifestare. Nu există o definiție concretă a comunicării însă se poate preciza că prin comunicare se înțelege 

transmiterea intenționată a datelor, a informației. Prin comunicare înțelegem: provocare constantă pentru 

psihologia socială, activitate, satisfacerea nevoilor personale, legătura dintre oameni etc.  

Societatea continuă să existe prin transmitere, prin comunicare, dar este corect să spunem că ea există 

în transmitere și în comunicare. Este mai mult decât o legătură verbală între cuvinte precum comun, 

comunitate, comunicare. Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun, iar 

comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să dețină în comun aceste lucruri. 

Conceptul managementului include semnificații multiple, acesta utilizându-se în egală măsură atât în 

teorie cât și în practică. În cadrul activității practice, conceptul este regăsit la nivelul întregii societăți 

contemporane, pe întregul complex al palierelor acesteia și în absolut toate domeniile.   

Considerat a fi un domeniu primordial în cadrul vieții sociale, un proces constant și de lungă durată 

care determină formarea celor mai importanți factori ai unei națiunii, oamenii, învățământul nu poate să 

permită eșecuri, oricare ar fi forma îmbrăcată de acestea. Tocmai din acest considerent se impune ca la nivelul 

învățământului să se impună o conducere nu doar competentă, ci și eficientă.  

În vederea unei dezvoltări intensive a sistemului educațional național, sistem ce pune în prim plan 

calitatea, se impune ca  complexul elementelor dedicate asigurării calității (criteriile, indicatorii, standardele, 

descriptorii) să fie corect înțeles și utilizat la nivel unitar. Totalitatea instrumentelor și a metodelor, incluse în 

cadrul sistemului educațional coerent, ce sunt folosite în vederea menținerii, ca și a dezvoltării calității 

educației ce este conferită de către unitățile de învățământ reprezintă sistemul managementului calității.  

 Principala funcție a acestui sistem de management și asigurarea calității constă în orientarea privind 

dezvoltarea diverselor unități de învățământ în direcția unei creșteri semnificative a calității educației ce le 

este conferită tuturor membrilor unei comunități, respectiv comunității privită ca un ansamblu.  

Este dovedit faptul că orice manager foloseşte un stil de conducere ce include totalitatea calităţilor 

profesionale, valorile, credinţele, trăsăturile de personalitate, precum şi elementele specifice culturii 

organizaţionale. 

În ciuda numeroaselor demersuri, nu s-a reușit delimitarea unui stil de conducere universal valabil, 

acesta diferind de la un manager la altul, ca urmare a personalităţilor şi a cunoştinţelor de specialitate diferite, 

nu de puține ori sesizându-se abordări manageriale diferite la un singur manager, în funcție de situațiile cu 

care aceasta s-a confruntat.  
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Stilul managerial pe care îl practică un manager – democratic, autoritar, permisiv – are capacitatea de 

a influenţa în mare măsură şi modul în care acesta reușește să comunice, cu mențiunea că felul în care 

managerul înțelege să îşi desfăşoare activitatea, în raport cu personalul din subordine, îi influenţează 

semnificativ şi stilul de comunicare. 

Se remarcă faptul că nu există o reţetă a comunicării eficiente ori un stil de comunicare care să se 

dovedească a fi eficient în orice situație. Din acest motiv, adoptarea unui stil de comunicare depinde de 

competența şi de personalitatea managerilor, precum și de competențele şi personalitățile personalului din 

subordine, acestora adăugându-li-se și cultura organizaţională. 

Comunicarea managerială este o componentă esențială a comunicării, ea având un impact imediat, 

direct şi indirect asupra membrilor organizației. Aflată în centrul a tot ceea ce întreprinde respectiva 

organizație educaţională, prezentă în toate activităţile acesteia, comunicarea managerială influenţează în foarte 

mare măsură rezultatele obţinute. În plus, aceasta se constituie și într-un important instrument dedicat 

implementării schimbărilor și strategiilor, cu implicaţii majore nu doar la nivelul calităţii, ci şi al eficienţei 

managementului. 

Cel de-al doilea capitol – Comunicarea organizațională internă – instrument strategic în 

managementul resurselor umane – abordează teoretic elemente specifice comunicării interne: nivele, rețele, 

canale de comunicare, precum și identificarea barielelor de comunicare dar și a modalităților de realizare a 

unei comunicări manageriale eficiente; managementului resurselor umane în învățământul preuniversitar – 

funcții și mod de dezvoltare, dar, în mod special comunicarea organizațională internă și rolul ei în 

managementul resurselor umane. 

Comunicarea reprezintă un factor ce influențează puternic orice organizație. Optimizarea comunicării 

interne, astfel încât ea să devină benefică pentru activitatea și performanțele organizației, se poate face însă 

numai ținând seama de toate celelalte aspecte organizaționale de care ea însăși depinde și pe care le și 

determină. 

Comunicarea internă eficientă contribuie la creșterea satisfacției atât a angajaților, cât și a elevilor, a 

moralului acestora, a angajamentului, încrederii și învățării, îmbunătățind climatul educațional la toate 

nivelurile și crește gradul de satisfacție, dar mai ales calitatea rezultatelor obținute.  

Indiferent de tipul lor, organizațiile implică oameni și depind de efortul acestora. Resursele umane sunt 

resursele strategice cele mai importante ale unei organizații, sunt cele mai importante investiții ale acesteia – 

investiția în oameni fiind cea mai sigură cale de a garanta competitivitatea și viitorul organizației. Oamenii 

sunt cei care proiectează și realizează bunuri materiale și spirituale capabile să satisfacă noile cerințe sau să 

răspundă mai bine unor cerințe vechi, controlează calitatea, alocă resurse, iau decizii și stabilesc ori elaborează 

obiective și strategii. 
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În domeniul resurselor umane, deciziile manageriale se bazează pe conexiunile dintre factorii 

individuali organizaționali și situaționali, ele diferă de la o organizație la alta, chiar de la o subdiviziune 

organizatorică la alta, deoarece importanta relativă a funcțiilor sau activităților din acest domeniu nu este 

aceeași în toate situațiile. Deciziile în acest domeniu trebuie să țină cont de principiile morale și etice 

fundamentale, să reflecte sistemul de valori acceptat de societate precum și stadiul de dezvoltare morală în 

care se află organizația respectivă. 

În activitatea oricărei organizații de învățământ, pe fondul educației permanente, a exploziei 

informaționale și ale eforturilor pentru dezvoltarea resurselor umane, formarea și ridicarea nivelului de 

pregătire profesională a personalului, în sensul acumulării de cunoștințe din toate domeniile, este un domeniu 

de mare importanță. Calitatea acestui proces este consecința interacțiunii unor factori interdependenți, ca: 

modernizare, viteză, asigurarea mobilității intelectuale, structurarea procesului de formare, dotarea cu bază 

tehnico-materială și aparatură adecvată, monitorizare, obținerea unui randament superior al întregii educații 

permanente. 

Toate acestea implică acțiuni și reacții prompte față de nevoile de dezvoltare ale resursei umane pentru 

atingerea standardelor de performanță. Pentru aceasta, ingredientul esențial al succesului este învățarea la nivel 

strategic, operațional și la cel al politicilor care trebuie să fie conștientă, continuă și integrată. 

Echipa managerială este cea care trebuie să asigure un climat în care întregul personal să învețe 

permanent. Prin formarea personalului se asigură transmiterea acestui adevărat patrimoniu al instituției, 

element esențial al valorii sale. 

Motivația angajaților – cadre didactice – este influențată de comunicarea din interiorul unității de 

învățământ, de volumul de informații despre propria muncă primite/transmise, de calitatea informațiilor 

primite/transmise, precum și de interacțiunile de comunicare aferente diferitelor relații de muncă.  

Comunicarea internă în cadrul unității, instrument esențial în managementul resurselor umane, este 

foarte importantă pentru creșterea gradului de satisfacție al angajaților și elevilor, deopotrivă, ceea ce duce la 

creșterea calității actului educațional și implicit al rezultatelor obținute. 

Pentru ca rezultatele obținute să se încadreze în indicatorii de performanță prevăzuți, este imperios 

necesar ca angajamentul și încrederea tuturor celor implicați să aibă la bază o comunicare eficientă.  

Capitolul 3 – Comunicarea organizațională în situații de criză – ia în considerare faptul că cea mai 

provocatoare și fascinantă practică a comunicării este comunicarea în situaţii de criză: informația lipsește sau 

este insuficientă, nu este timp suficient pentru cercetare și culegere de date. Pentru situațiile de criză este greu 

de stabilit ce opțiune reprezintă o alegere bună sau greșită. O modalitate de acțiune poate deschide o serie de 

probleme, iar o alta altă serie de probleme. Pentru rezolvarea crizelor este importantă decizia rapidă și 

comunicarea eficientă și eficace. 
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Un rol important în cadrul managementului unei crize este ocupat de comunicare. O comunicare 

eficientă poate ușura nu numai criza în sine, dar ea poate îmbunătăți considerabil și imaginea organizației 

implicate, atât în timpul desfășurării crizei, cât și după finalizarea acesteia. Astfel, evoluția unei crize depinde 

în mare măsură de capacitățile specialiștilor desemnați să se ocupe de sectorul relațiilor publice, abilitatea 

acestora de a interacționa, de a reacționa și de a contracara eventualele disfuncționalități generate de criză 

putând influența în mod decisiv atât perioada unei crize, cât și impactul reflectat de aceasta la nivelul publicului 

larg.  

După ce se face o incursiune în tipologia crizei, sunt tratate etapele de evoluție ale unei crize 

organizaționale în viziunea unior diverși specialiști, se conturează importanța comunicării în situații de criză, 

enumerându-se cele opt principii pentru eficientizarea procesului de comunicare într-o astfel de situație de 

criză. 

Întotdeauna, dar mai ales în situații de criză, comunicarea internă este importantă, ea fiind cea care 

asigură coeziunea și coerența organizației, preîntâmpinând totodată apariția unor sentimente periculoase de 

nesiguranță, de teamă ori de stânjeneală. Lipsa comunicării în astfel de situații de criză poate pune în pericol 

stabilitatea organizației. 

În situații normale, comunicarea internă este vitală pentru buna funcționare a organizației, dar rolul său 

devine esențial în managementul eficient al situațiilor de criză. Specialiștii în comunicare consideră că ea este 

deosebit de importantă pentru procesul de rezolvare al crizei, deoarece cel mai eficient sprijin de care are 

nevoie organizația poate veni chiar de la proprii angajați ori de la familiile acestora dacă vor fi conștienți că 

prin informațiile primite pot fi o parte a modului de rezolvare a soluției. 

Ca în orice organizație, și în cea educațională pot apare situații în care cadrele didactice, se confruntă 

cu situații aparent insolvabile care afectează bunul mers al activităților desfășurate în clasă ori în școală. O 

situație de criză este un eveniment sau un complex de evenimente neașteptate, neplanificate, care pot genera 

stări periculoase în climatul, sănătatea ori siguranța unei clase de elevi sau chiar a întregii unități de învățământ. 

Intervenția stângace sau lipsa unei intervenții din partea cadrelor didactice nepregătite sau neabilitate 

din punct de vedere managerial pentru aceasta, poate fi propice extensiei crizei. De cele mai multe ori, deși au 

existat unele semne ale declanșării situației de criză, aceasta este recunoscută doar în momentele limită, fapt 

ce diminuează șansele de rezolvare rapidă a evenimentului. 

Și în organizația educațională criza este un fenomen care se declanșează instantaneu, fără avertizare, 

de cele mai multe ori debutând prin afectarea sistemului informațional (vicierea mesajelor, afectarea canalelor 

de comunicare pentru a crea o stare de confuzie), permite instaurarea unui climat de insecuritate, generând 

stări de panică. 
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Abordarea managerială a crizei, în plan strategic pune în evidență ineditul stărilor declanșate, stări care 

nu își găsesc corespondentul în situația de normalitate și generează ideea de insolvabilitate, neputându-se găsi 

o soluție de intervenție eficientă în termen scurt. Totuși, gradul cel mai mare de nocivitate îl reprezintă efectele 

de natură psihică și organizațională. Crizele pot determina deseori stoparea activităților curente, pot distruge 

echilibrul unității de învățământ atât în interior – prin confuzia și insecuritatea create, cât și în exterior – prin 

discreditarea imaginii colectivului, ori a cadrului didactic implicat. 

Este prezentată criza de comunicare în unitățile de învățământ, modul ei de manifestare în interiorul și 

în exteriorul organizației, precum și strategii de intervenție în situații de criză educațională și diferite modele 

pentru planul comunicării de criză. 

Este folosită ca exemplu, procedura de gestionare a situațiilor de criză ce pot apare în unitatea de 

învățământ pe care o conduc și modul de folosire a noilor tehnologii în comunicarea de criză. 

În Capitolul 4 – Personalitate, comportament organizațional și cultură organizațională. Interacțiune 

și comunicare - realizează o analiză a modului în care interacţionează personalitatea individului, pe de o parte 

cu comunicarea și pe de altă parte cu comportamentul organizațional, dar și modul de interacțiune al 

comportamentului organizațional și culturii organizaționale cu comunicarea din interiorul organizației 

educaționale. 

Comunicarea antrenează, dincolo de modele cotidiene comunicaționale și, modele impuse de formele 

de organizare și instituționalizare a activităților sociale ale oamenilor. Astfel, în mediile organizaționale 

comunicarea este mijlocul prin care se operaționalizează cultura organizațională (seturile de valori, credințele 

și concepțiile personalului, atitudini și practici obișnuite). 

Prin intermediul comunicării în interiorul unei organizații se reușește: 

 Împărtășirea tuturor valorilor solide ce construiesc cultura respectivei organizații; 

 Modelarea atitudinilor conforme cu valorile promovate de cultura internă a organizației; 

 Împărtășirea valorilor, precum și a credințelor proprii ale resurselor umane;  

 Consolidarea unor relații eficiente la nivelul resurselor umane; 

 Împărtășirea experiențelor proprii și know-how. 

Se face o trecere în revistă a celor mai importante teorii ale personalității, evidențiindu-se trăsături de 

personalitate și clasificări, dar și exemple de stiluri de rezolvare a problemelor.  

La o simplă analiză a condițiilor ce îi permit individului să se exprime autentic în situații de tip 

interindividuale se remarcă faptul că elementul decisiv dedicat asigurării calităţii în cadrul unei comunicări 

interindividuale se dovedește a fi tipul relaţiei existente între persoanele ce se aflată in interacţiune, relaţie ce 

este rezultatul atitudinilor dezvoltate de către fiecare dintre actorii comunicării. 
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Prin intermediul atitudinilor se reușește exprimarea diverselor simptome ori a indicatorilor variabili 

precum vorbirea, tonul vocii, gesturile, acţiunile, precum şi prin absenţa gesturilor şi a acţiunilor, specialiștii 

apreciind că atitudinea se constituie din totalitatea lucrurilor aflate în spatele comportamentului, aceasta fiind 

o cauză ascunsă sau inconştientă a comportamentelor. 

Organizația influențează comportamentul uman în aceeași măsură în care acesta modelează procesele 

organizaționale, motiv pentru care organizația poate fi privită atât ca variabilă independentă cât și ca variabilă 

dependentă.  

Teoria resurselor umane poate fi considerată piatra de temelie în constituirea domeniului de studiu al 

comportamentului organizațional. 

Organizația presupune indivizii care se află în interacțiune, dar care totodată se confruntă și cu 

fenomenele care apar în organizație. Din acest motiv, comportamentul individual decurge din interacțiunea 

unei persoane cu factorii de mediu pe care îi întâlnește, factorii ce sunt cu atât mai mulți cu cât este mai diversă 

personalitatea individului și cu cât sunt mai diverse comportamentele angajaților organizației. În concluzie, 

între personalitate și comportament există o legătura vizibilă. 

Coerența comportamentului unui individ aflat în diverse situații este condiționată de personalitatea sa. 

La un moment dat, comportamentul este o unică combinație între trăsăturile de personalitate și cerințele 

mediului, motiv pentru care managerii trebuie să studieze și să înțeleagă personalitatea unui individ, ceea ce 

va ușura înțelegerea comportamentului organizațional în totalitatea sa, știut fiind că personalitatea determină 

diversitatea comportamentelor unei persoane. 

Se face o discuție asupra comportamentului organizațional și a comunicării interne în unitatea de 

învățământ în care funcționez, urmată de o analiză a satisfacției, motivării și motivației în muncă a angajaților 

din Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat”, precum și exemplificări ale comportamentului 

organizațional. 

Cultura organizațională influențează comunicarea și managementul resurselor umane dintr-o 

organizație educațională. De aceea, am făcut o analiză a acestei noțiuni, definind cei patru termeni care pot 

acoperi întregul concept: simboluri, „eroi”, ritualuri și valori; urmată de evidențierea tipurilor și a 

dimensiunilor culturii organizaționale, a valorilor culturale specifice individului și organizației și a 

caracteristicilor culturii organizaționale din România (cu exemplu concret din unitatea de învățământ pe care 

o conduc). 

Munca în echipă reprezintă motorul orcărei organizații. Relațiile dintre membrii oricărei echipe dintr-

o organizație reprezintă elementele cheie pentru funcționarea unei echipe. În fiecare zi ne întâlnim cu diverse 

persoane pentru a atinge obiective comune în echipele în care lucrăm. Cu unele dintre ele reuşim să formăm o 
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relaţie pozitivă, sănătoasă, iar cu altele, în ciuda eforturilor noastre, nu reuşim să găsim acea atmosferă plăcută 

care să ne ajute să mergem mai departe, să ne îndeplinim obiectivele.  

Când comunicăm interacţionăm cu o altă persoană, fiecare dintre noi transmitem şi recepţionăm o serie 

de mesaje pe diferite registre. Mesajele transmise de fiecare partener sunt recepţionate, percepute şi înţelese 

de celălalt în funcție de istoria sa, de aşteptările lui şi de zonele lui de intoleranţă înainte de a da (transmite) 

răspunsul sau reacţia la mesajul primit. 

În cadrul organizațiilor se constituie unul sau mai multe grupuri de muncă ce coexistă și se manifestă 

în diferite domenii de activitate și la diferite nivele ierarhice și care se deosebesc între ele printr-o serie de 

caracteristici de ordin calitativ. 

Una dintre preocupările actuale este aceea de a stabili acele relații dintre grupuri capabile să crească 

eficacitatea activităţilor în organizaţii, precum şi o mai bună coordonare a acestora. Pericolul cel mai mare 

este ca scopurile organizației să fie uitate, iar grupurile să fie mai mult ataşate propriilor valori, ceea ce va 

duce la rivalităţi şi conflicte. 

Capitolul se încheie cu exemplul ponderii rolurilor în echipă în cadrul unității de învățământ liceal în 

care îmi desfășor activitatea. 

Cea de-a doua parte a prezentei lucrări este dedicată studiului de cercetare, ce are la bază parte din 

noțiunile teoretice anterior tratate, mai precis – comunicare organizațională și management al resurselor 

umane, în legătură directă cu personalitatea, comportamentul organizațional și cultura organizațională, ca 

elemente esențiale strategice ale creșterii performanțelor unităților de învățământ liceal din județul Teleorman. 

În Capitolul 5 – Analiza cantitativă a importanței comunicării și a managementului resurselor umane 

în organizații educaționale din județul Teleorman - studiul s-a realizat din punct de vedere cantitativ - pe baza 

unui chestionar ce conține două părti, una cu 60 de enunturi (cărora trebuia să li se atribuie valoare de adevărat 

sau fals) și una cu 15 itemi cu răspuns închis ( gradual: 1-deloc; 2-rar; 3-uneori; 4-adesea; 5-foarte des) aplicat 

directorilor de licee teleormănene și unui eșention reprezentativ al personalului aflat sub conducerea acestora, 

iar în Capitolul 6 – Analiza calitativă a comunicării interne și a relațiilor interpersonale în unitățile de 

învățământ liceal din județul Teleorman – pe baza unui interviu cu 4 directori de licee teleormănene. 

Obiectivul general al cercetării de față este analiza modului în care comunicarea într-o organizație 

educațională își exercită influența asupra managementului în general, și al resurselor umane, în special, pentru 

ca astfel, să conducă la eficiența și respectiv performanța organizației.  

Comunicarea organizațională, domeniu relativ nou de cercetare, este o temă de mare actualitate, în 

special în organizațiile educaționale, unde comunicarea reprezintă esența activității. Ea este prezentă în toate 

activitățile desfășurate, în procesul instructiv-educativ, în relațiile dintre angajați, ori dintre manageri și 
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angajați, astfel că, studiul ei nu se poate face decât în context organizațional și prin integrarea în funcțiile 

manageriale. 

Comunicarea este specifică fiecărei organizații în parte; fiecare organizație are sistemul propriu de 

comunicare, puternic influențat de cultura organizațională. Elementele specifice comunicării sunt cele care 

determină climatul organizațional. 

Având în vedere toate acestea, ne-am fixat drept obiectiv principal, analiza comunicării interne în 

organizații, în general, și în organizațiile educaționale, în special – cu referire concretă la organizația pe care 

o conduc: Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria, Teleorman. Am dorit să determinăm 

impactul comunicării asupra stilului managerial și asupra managementului resurselor umane din organizație, 

pentru a constata dacă acestea au influență asupra performanțelor organizației. Studiile de caz prezentate în 

capitolele lucrării au avut rolul de a conduce la atingerea obiectivelor specifice, și anume: 

  Impactul – pozitiv sau negativ – al comunicării asupra climatului din organizația educațională și, în 

final, asupra performanței unității de învățământ; 

 Exemple de bune practici în domeniul comunicării interne; 

  Evidențierea rolului comunicării în managementul resurselor umane și în motivarea acestora; 

  Identificarea stilurilor manageriale ale directorilor unităților de învățământ liceal din județul 

Teleorman; 

  Analiza stilurilor de comunicare și necesitatea îmbunătățirii acestora în cazul managerilor de instituții 

de învățământ; 

 Existența unei legături directe între capacitatea de comunicare și evoluția în cariera de manager de 

unitate de învățământ. 

Pe baza acestor obiective generale și specifice am formulat o serie de ipoteze de lucru pentru cercetarea 

aplicativă: 

 În cadrul organizațiilor educaționale, se stabilește o atitudine dominantă în comunicare, cu 

caracteristici relativ stabile și previzibile ale comportamentului comunicativ; 

 Directorii de licee au stiluri diferite de comunicare, stiluri care sunt în legătură directă cu stilul 

managerial adoptat; 

 Se poate obține o imagine clară a eficienței stilului propriu de comunicare, eficiență care depinde 

de cantitatea și calitatea informației furnizată angajaților în procesul muncii; 

 Ca în orice organizație, și în cea educațională există bariere în procesul de comunicare, care pot 

influența în mare măsură eficiența activității desfășurate; 
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 Personalitatea, comportamentul organizațional și cultura organizațională în interacțiune cu 

comunicarea au rol esențial în motivarea resursei umane și avansarea ei în carieră, având ca finalitate creșterea 

performanței organizației educaționale; 

 Aspectele legate de calitatea procesului de comunicare pot fi îmbunătățite astfel încât să contribuie 

esențial la eficacitatea și eficiența organizațională. 

Noutatea cercetării realizate prin chestionarul aplicat directorilor de licee din județul Teleorman, constă 

în faptul că pe baza rezultatelor obținute fiecare și-a putut stabili legătura dintre stilul de comunicare și cel 

managerial dar și gradul de excelent, capabil sau insuficient de bun comunicator, iar de aici câteva sfaturi care 

ar trebui urmate pentru a atinge performanța în comunicare – bază a atingerii performanței unității de 

învățământ.  

Am efectuat astfel, o diagnoză a stilurilor de comunicare, am pus în evidență existența și tipul barierelor 

de comunicare, am analizat motivarea în muncă a angajaților și influența asupra carierei și am identificat câteva 

direcții de perfecționare a comunicării interne, care pot fi considerate modele de urmat în contextul abordării 

comunicării ca factor important care conduce la excelența organizațională. 

Consider că un astfel de studiu se poate face la nivelul oricărei unității de învățământ pentru a constata 

care sunt stilurile de comunicare ale personalului din subordine, barierele de comunicare, factorii motivanți 

care să crească satisfacția în muncă și evoluția în carieră, iar în funcție de acestea, adaptarea stilului de 

comunicare al directorului pentru ca în final, împreună, cadre didactice, personal didactic auxiliar sau 

nedidactic, dar mai ales elevi, să obțină performanța la nivelul organizației. 

În prezent directorii de unități de învățământ liceal din județul Teleorman sunt organizați în Cercul 

pedagogic al directorilor de licee, lucrările acestui cerc organizându-se o dată pe semestru. În rândul echipelor 

manageriale din colegiile și liceele teleormănene nu s-a realizat un studiu în ceea ce privește stilul de 

management și stilul de comunicare, precum și importanța comunicării manageriale interne pentru resursa 

umană aflată sub conducerea lor. De aceea, ideea mea de a realiza un astfel de studiu s-a bucurat de un impact 

deosebit, directorii manifestând interes pentru aceste aspecte. 

Pentru elaborarea prezentei lucrări am consultat 160 de articole, publicații și cărți de specialitate, 6 

site-uri de pe internet, precum și alte documente. 

În cuprinsul lucrării am folosit/realizat 23 de tabele și 55 diagrame. 

 

* 

                                                                                  *      * 
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În partea a doua a lucrării „COMUNICAREA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI IMPORTANȚA EI ÎN 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DIN ORGANIZAȚIILE EDUCAȚIONALE” s-a realizat o 

cercetare complexă, care a implicat două eșantioane de studiu, în cadrul părții aplicate avându-se în vedere 

atât o analiză cantitativă prin aplicarea unui chestionar amplu (regăsit în categoria Anexe a lucrării), cât și a 

unei analize calitative, pe baza unui interviu.  

Principalul scop al cercetării prezente a constat în sublinierea importanței reprezentate de comunicare 

și de managementul resurselor umane în cadrul oricărei organizații educaționale, ulterior analizării tuturor 

aspectelor teoretice, regăsite în capitolele anterioare ale lucrării. În acest sens, s-a avut în vedere demonstrarea 

importanței reprezentate de către ampla comunicare managerială, regăsită la nivelul unei organizații 

educaționale în cadrul procesului complex ce vizează o dezvoltare constantă a eficienței unității de învățământ, 

nu doar prin prisma rezultatelor pe care le obțin principalii beneficiari ai procesului de învățământ (elevii) și 

cadrele didactice, ci și prin cea dedicată motivării resurselor umane ce sunt implicate în mod activ nu doar în 

cadrul activităților didactice derulate în cadrul organizației educaționale, ci și în activitatea generală a acestor 

organizații.  

În vederea identificării și evidențierii acestor aspecte, s-a avut în vedere realizarea  unei cercetări 

complexe dedicate identificării principalelor probleme ce sunt specifice procesului de comunicare regăsit în 

cadrul mai multor organizații educaționale ce funcționează în județul Teleorman, ulterior avându-se în vedere 

identificarea celor mai bune soluții prin intermediul cărora să se reușească diminuarea sau chiar eliminarea 

acestora, astfel încât să se reușească o dezvoltare deosebită a performanței înregistrate la nivelul organizațiilor 

educaționale supuse analizei.  

Pe întreaga perioadă a realizării complexei cercetări s-a urmărit demonstrarea necesității perfecționării 

continue a managerilor diverselor organizații educaționale, în domeniul dedicat procesului de comunicare, o 

atenție specială impunându-se a fi acordată și dezvoltării abilităților de comunicare a acestora, abilități ce se 

dovedesc a fi indispensabile în cadrul ansamblului de activități ce se desfășoară în mod curent, la nivelul 

oricărei organizații.  

În vederea realizării acestui obiectiv, s-a avut în vedere identificarea problemelor ce sunt specifice 

procesului de comunicare în care sunt implicați managerii organizațiilor educaționale din aria de interes supusă 

prezentei cercetări, primul pas constând în prezentarea specifică și definirea eșantioanelor de studiu, cu 

ulterioara aplicare implicită a metodei de cercetare alese.  

Obiectivul general al prezentei cercetări îl reprezintă analizarea modalității în care complexul proces 

de comunicare din cadrul unei organizații educaționale reușește să-și impună influențele la nivelul 

managementului (la modul general), precum și la nivelul resurselor umane (la modul special), în așa fel încât 

să se reușească obținerea eficienței la nivelul organizației educaționale și implicit a performanței acesteia.  
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În contextul în care, așa după cum s-a precizat, comunicarea organizațională se constituie într-un 

domeniu de interes deosebit în cadrul actualei societăți educaționale, aceasta regăsindu-se la nivelul tuturor 

activităților ce se derulează în interiorul unei organizații educaționale, incluzând și procesul instructiv-

educativ, dar mai ales totalitatea relațiilor ce se stabilesc la nivelul resurselor umane existente în organizație, 

se va avea în vedere realizarea unei analize complexe a comunicării interne regăsite în cadrul unităților de 

învățământ vizate (a căror prezentare se va realiza în continuare), în vederea determinării impactului pe care 

procesul de comunicare reușește să-l determine la nivelul stilului managerial regăsit la nivel de organizație 

educațională, dar și la nivelul managementului resurselor umane din aceasta, ulterior încercându-se 

cuantificarea eventualelor influențe determinate asupra performanțelor organizațiilor educaționale analizate.  

Această cercetare continuă demersurile similare (dar de o amploare mai redusă) prezentate în conținutul 

părții teoretice a prezentei lucrări, în cadrul cărora s-a încercat identificarea modului de influențare a 

performanțelor organizațiilor educaționale în domeniul obiectivelor specifice regăsindu-se: 

 Identificarea impactului ce este reprezentat de către procesul comunicațional asupra climatului 

regăsit la nivelul organizațiilor educaționale și implicit asupra performanțelor înregistrate în interiorul 

acestora; 

 Sublinierea rolului pe care îl deține comunicarea în cadrul managementului resurselor umane din 

cadrul organizațiilor educaționale, precum și asupra complexului proces dedicat motivării lor; 

 Evidențierea stilurilor manageriale regăsite la nivelul organizațiilor educaționale supuse prezentei 

cercetări; 

   Realizarea unei analize complexe privind stilurile de comunicare regăsite în interiorul organizațiilor 

educaționale, ca și evidențierea necesității îmbunătățirii constante a acestora; 

 Identificarea legăturilor existente între capacitățile de comunicare regăsite la nivelul 

managementului organizațiilor educaționale și ulterioara evoluție în cadrul carierei a managerilor acestor 

organizații educaționale. 

Având în vedere toate acestea, s-a reușit și delimitarea ipotezelor de lucru specifice cercetării aplicative 

incluse în conținutul prezentei lucrări, respectiv: 

    La nivelul tuturor organizațiilor educaționale se reușește stabilirea unei atitudini de comunicare de 

tip dominant, în cadrul acesteia remarcându-se o serie întreagă de caracteristici specifice comportamentului 

comunicativ, acestea fiind relativ previzibile și stabile; 

 Managerii organizațiilor educaționale se remarcă prin stiluri de comunicare distincte, acestea fiind 

direct influențate de către stilurile manageriale adoptate; 
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 Existența unei imagini delimitate privind eficiența caracteristică stilurilor de comunicare proprii, 

acestea fiind direct influențate atât de cantitatea informațiilor pe care managerii organizațiilor educaționale le 

transmit subordonaților, în cadrul derulării activităților zilnice, cât și de calitatea acestora; 

 Existența unor bariere de comunicare în cadrul procesului de comunicare remarcat în interiorul 

organizațiilor educaționale, acestea având capacitatea de a influența gradul de eficiență a activităților ce sunt 

derulate în fiecare zi; 

 Rolul deosebit pe care îl au în demersul dedicat motivării resurselor umane, ca și al avansării în 

carieră al acestora nu doar interacțiunea comunicării cu personalitățile managerilor, ci și cu cultura 

organizațională regăsită la nivel de instituție și implicit cu respectivele comportamente organizaționale. 

În privința noutății prezentei cercetări se remarcă aplicarea unui chestionar (special conceput în acest 

sens, regăsit în categoria Anexelor) managerilor organizațiilor educaționale din județul Teleorman, în urma 

realizării analizei rezultatelor ce au fost obținute reușindu-se identificarea legăturii existente între stilul de 

comunicare practicat și stilul managerial identificat, ca și a gradului conferit acestora în calitatea de 

comunicator (remarcându-se gradul excelent, gradul capabil, dar și gradul insuficient), la finalul cercetării 

regăsindu-se și o serie de soluții dedicate îmbunătățirii procesului de comunicare, cu creșterea performanței 

acestuia, demers ce ulterior va avea capacitatea de a influența și nivelul performanței organizației educaționale.  

Ulterior realizării diagnozei stilurilor de comunicare, cu evidențierea existenței barierelor de 

comunicare regăsite la nivelul organizațiilor educaționale, precum și a tipurilor acestora, s-a avut în vedere 

analizarea motivării în muncă a resurselor umane, ca și a influenței pe care aceasta o reprezintă la nivelul 

carierei, cu identificarea unor soluții dedicate perfecționării constante a procesului comunicării interne, acestea 

putând fi percepute drept modele dedicate îmbunătățirii constante a comunicării organizaționale educaționale, 

cu toate efectele ce decurg din aceasta.  

Ca metodă de cercetare, chestionarul este un mijloc foarte bun de explicare a comportamentelor umane 

şi de identificare a factorilor care le determină. Cu ajutorul chestionarului, ca instrument de investigare, se pun 

întrebări și probleme care determină diverse răspunsuri din partea persoanelor anchetate. Răspunsurile, 

respectiv comportamentele oamenilor, pot fi influențate de numeroși factori, dintre care putem aminti: 

personalitatea celui care aplică chestionarul dar și a celui care răspunde, tema pusă în discuție, mediul în care 

are loc, timpul de desfășurare, structura chestionarului, precum și modul lui de aplicare etc. 

Am folosit mai multe tipuri de chestionare: cu întrebări închise (care conțin întrebări la care variantele 

posibile de răspuns sunt dinainte fixate, persoana intervievată urmând doar să o aleagă pe cea care corespunde 

opiniei sale) în sistem dihotomic sau cu un evantai larg de răspunsuri; cu întrebări scalate, care au un element 

neutru (o poziție de mijloc); cu întrebări deschise (care au lăsat subiecților libertatea de exprimare a opiniilor). 

Chestionarele cu întrebări închise prezintă avantaje:  
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• ușurința consemnării răspunsurilor; 

• rapiditatea și ușurința prelucrării (statistice) a rezultatelor; 

• ușurința în alegerea răspunsului potrivit din partea subiecților (deoarece se știe că oamenilor le este 

mai ușor să recunoască, decât să-și amintească ceva); 

• diminuarea, chiar evitarea erorilor care ar putea fi generate de operațiile de postcodificare. 

Deși avantajele acestor tipuri de întrebări nu sunt deloc neglijabile, totuși, există și neajunsuri în 

utilizarea lor: 

• gradul de libertate al subiectului în redarea răspunsului este redus (el trebuind să se încadreze doar 

în variantele propuse de cercetător); 

• sărăcia informațiilor care se obțin prin utilizarea unor astfel de întrebări; 

• întrebările închise presupun existența unor opinii foarte bine conturate ale subiecților, o bună 

cunoaștere a realității socio-umane din partea cercetătorului, lucruri nu întotdeauna realizabile. 

Întrebările deschise : 

• permit obținerea unor informații bogate asupra temelor abordate de chestionare; 

• nu există riscul sugestibilității din partea cercetătorului, prin oferirea de răspunsuri etc. 

Dezavantajele principale ale acestui tip de întrebări constau în : 

• dificultăți de analiză și prelucrare a datelor (sunt necesare operații de codificare ulterioară a 

răspunsurilor, în vederea unei analize cantitative, statistice); 

•  riscul apariției erorilor datorate subiecților anchetați (probleme legate de coerența și logica în 

exprimarea opiniilor, nivelul de pregătire, memorie etc.). 

Maurice Duverger surprindea foarte bine faptul că „întrebările deschise și închise au avantaje și 

dezavantaje, respectiv inverse.”1 

 

Prezentarea organizațiilor educaționale din județul Teleorman 

 

În județul Teleorman se remarcă existența în cadrul învățământului liceal a unui număr de 20 de 

organizații educaționale, repartizate astfel: 

Tabelul 1 Tipuri de organizații educaționale liceale în județul Teleorman 

 

Tipul unității de învățământ Numărul organizațiilor educaționale 

Unitate de învățământ teoretică 10 

                                                             
1 S.Chelcea, I.Mărginean, I.Cauc, Cercetarea sociologică, 1998, Ed.Destin, Deva, p.199 
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Unitate de învățământ tehnologică 9 

Unitate de învățământ pedagogic 1 

 

Privind conducerea acestor organizații educaționale, supuse analizei prezentei cercetări, aceasta este 

asigurată de manageri cu experiență în domeniu, de ambele sexe, repartiția fiind:  

 În cazul directorilor, una proporțională, respectiv un număr de zece manageri de sex feminin și zece 

manageri de sex masculin; 

 În cazul directorilor adjuncți, în raport de ¼, respectiv doi manageri adjuncți de sex masculin și un 

număr de opt manageri adjuncți de sex feminin. 

 

Fig.1 Diagrama numărului directorilor și directorilor adjuncți în funcție de sex 

 

 

Fig.2 Diagrama totalului managerilor în funcție de sex 

 

După cum se poate sesiza și din graficele anterioare, numărul directorilor unităților de învățământ din 

județul Teleorman, de sex masculin, este mai mic prin comparație cu cel al directorilor de sex feminin (12-

18).  
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În ceea ce privește repartiția pe categorii de vârstă a managerilor organizațiilor educaționale din județul 

Teleorman, aceasta are următoarea formă: 

Tabelul 2 Repartiția pe categorii de vărstă a managerilor de licee 

Vârsta cuprinsă în intervalul Director  Director adjunct 

30 ani/39 ani 4 4 

40 ani/49 ani 5 8 

50 ani/59 ani 9 - 

60 ani/69 ani 2 - 

 

Fig.3 Diagrama repartizării pe categorii de vârstă a directorilor de licee

  

 

Se poate sesiza faptul că în cazul directorilor adjuncți ai instituțiilor de învățământ supuse analizei 

vârsta acestora este relativ tânără, 2/3 din totalul acestora având între 40 ani-49 ani, restul managerilor adjuncți 

încadrându-se în categoria de vârstă 30 ani – 39 ani.  

Nu același lucru se poate spune despre directorii organizațiilor educaționale ce funcționează în județul 

Teleorman, marea majoritate a acestora încadrându-se în categoria de vârstă 50 ani – 59 ani. Demn de remarcat 

este faptul că numărul directorilor ce au vârsta inclusă în intervalul 30 ani – 39 ani este egal cu cel al directorilor 

adjuncți din aceeași categorie de vârstă.  

În cele 20 de organizații educaționale ce au fost supuse analizei prezentei cercetări s-a remarcat 

existența unui număr variabil al resurselor umane (incluzând cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și 

personalul nedidactic), respectiv în intervalul 30/100, marea majoritate a acestora fiind cadre didactice.  
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Analiza stilului de comunicare al directorilor de licee din județul Teleorman 

„În comunicare, cel mai important nu e 

 nici mesajul, nici tehnica, ci receptorul.” 

Dominique Wolton 

 

În prima fază a acestei cercetări complexe s-a avut în vedere analiza stilului de comunicare specific 

managerilor liceelor din județul Teleorman (vezi Anexe), a căror încadrare în limitele statisticii a fost realizată 

anterior. În contextul în care comunicarea este percepută ca fiind un proces activ dedicat transmiterii și 

recepționării diverselor informații, se remarcă importanța pe care aceasta o deține la nivelul vieții sociale, dar 

și personale a oricărui individ, prin intermediul comunicării realizându-se, în timp, adoptarea unui anumit 

comportament, precum și a unor mimici, gesturi și atitudini specifice.  

În vederea identificării și ulterior a analizării stilului de comunicare pe care au înțeles să îl adopte 

managerii organizațiilor educaționale supuse atenției a fost realizată o cercetare cantitativă, pe baza 

chestionarului (vezi Anexe), principalul scop urmărit constând în verificarea ipotezelor teoretice prezentate 

în prima parte a acestei lucrări, privind modalitatea în care procesul comunicării organizaționale reușește să 

își manifeste influențele asupra managementului practicat în organizațiile educaționale de tip liceal regăsite la 

nivelul județului Teleorman. 

Principalul obiectiv urmărit a constat în identificarea rolului pe care îl reprezintă comunicarea în 

cadrul managementul resurselor umane regăsite în organizația educațională, precum și al influențelor prin 

intermediul cărora se poate obține o îmbunătățire a stilului de comunicare adoptat și utilizat de manageri, în 

așa fel încât să se reușească o gestionare mult mai facilă a diverselor probleme ce sunt sesizate în mod frecvent 

în cadrul organizațiilor educaționale de acest gen.  

În cadrul activității de cercetare s-au luat în calcul o serie întreagă de ipoteze, respectiv: 

 Încadrarea stilurilor de comunicare specifice managerilor într-una dintre categoriile recunoscute, 

respectiv stilul asertiv, stilul non-asertiv, stilul manipulator și respectiv stilul agresiv; 

 Identificarea atitudinii dominante regăsite la nivelul procesului de comunicare, precum și a 

caracteristicilor specifice comportamentului comunicativ, acestea fiind stabile și previzibile stabil; 

 Identificarea nivelului eficienței stilului de comunicare propriu; 

 Identificarea eventualelor elemente din cadrul procesului de comunicare ce se impun a fi 

îmbunătățite; 

 Identificarea relației de dependență regăsite între vârsta managerilor supuși cercetării și eficiența 

remarcată la nivelul stilului comunicării adoptat de aceștia. 
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Chestionarul ce a fost aplicat – în luna mai 2018 - eșantionului de studiu ce a inclus managerii liceelor 

din județul Teleorman: 20 directori și 12 directori adjuncți. El a fost realizat urmând modelul conturat de 

psihologul român Stroe Marcus, apreciindu-se că acesta este relevant pentru toate stilurile de comunicare 

fundamentale, respectiv: 

 

1. Comunicarea asertivă 

În anii '70, când în timpul unor programe de training participanții au fost învățați să zică „NU” în 

simulările unor confruntări interpersonale, a devenit cunoscut și termenul de „asertivitate”. Acest tip de 

comunicare - des întâlnit în stilurile de compromis și la cel de colaborare – se referă la abilitatea de a vorbi și 

de a susține deschis scopurile pentru atingerea propriilor interese sau satisfacerea nevoilor, fără ca alte 

persoane să aibă de suferit. Persoanele care utilizează acest tip de comunicare sunt persoane comunicative, 

cărora le place să îi impresioneze pe ceilalți și sunt flexibile la răspunsuri. 

Comunicarea asertivă se poate folosi atunci când:  

 Conflictul este important pentru mine;  

 Mi-ar părea rău că nu am spus ceea ce am simțit la un moment dat;  

 Relația pe termen lung cu o persoană este importantă pentru mine;  

 Cealaltă persoană ar profita de situație ori ar rezista asertivității mele și nu ar reacționa agresiv sau 

pasiv-agresiv. 

 

2. Comunicarea non-asertivă - Reprezintă abilitatea de a evita conflictul sau de a se acomoda 

dorințelor sau nevoilor celeilalte persoane, prin utilizarea acțiunilor verbale sau non-verbale care se potrivesc 

nevoilor celuilalt. În acest fel, interesul pentru nevoile, drepturile sau obiectivele proprii va scădea. 

Acest tip de comunicare, în situații conflictuale, se poate manifesta prin evitare sau acomodare. 

Persoanele care folosesc acest stil de comunicare sunt indeciși; evită contactul vizual cu partenerul; se scuză 

repede, părăsind chiar încăperea; sunt evazivi; aflați într-un grup de persoane preferă evitarea conflictului, iar 

dacă acesta totuși s-a declanșat, preferă soluționarea lui rapidă. 

Comunicarea non-asertivă este utilă când:  

 Consider că s-ar putea să nu am dreptate sau când nu sunt sigur pe mine;  

 S-a întâmplat ceva ce e mai important pentru celălalt decât pentru mine;  

 Relația pe termen lung cu o persoană prezintă importanță. 

 

3. Comunicarea agresivă - Acest stil de comunicare se referă la abilitatea de a ne impune dorința față 

de o altă persoană, utilizând actele verbale sau non-verbale într-un mod prin care sunt atinse standardele 
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sociale, cu intenția de a produce injurii, suferință sau durere altor persoane. Este sinonimă cu „conflictul”, 

deoarece de la injurii se poate ajunge la bătăi sau alte violențe mai grave. 

Cei care practică acest stil de comunicare: 

 Își ofensează partenerii prin ignoranță, nu ascultă;  

 Au un aer arogant, de superioritate;  

 Încearcă să-și domine partenerul vorbind tare, învinovățind, intimidând și utilizând sarcasmul.  

Dacă inițial nu folosesc violența fizică, vor recurge la aceasta imediat ce vor fi provocați. În timp pierd 

ambii parteneri, deoarece oricine va renunța la relația cu un „agresiv”. 

Comunicarea agresivă se folosește în cazul în care s-au epuizat toate celelalte opțiuni de comunicare și 

siguranța noastră fizică și psihică ori a altor persoane este pusă în pericol (auto-apărare). 

 

4. Comunicarea manipulatoare/pasiv-agresivă - Acest stil de comunicare împrumută tehnici atât de la 

comunicarea non-asertivă cât și de la cea agresivă. Cei care preferă acest tip de comunicare nu urmăresc 

deschis, direct atingerea obiectivelor, ci pe ascuns, folosind mijloace ascunse; ei spionează, şantajează, 

împrăştie zvonuri false, încurajează atacuri ale persoanelor din afara grupului. Un exemplu la îndemână este 

situația colegului care pârăște la superior. 

Chestionarele s-au aplicat - în ședința Cercului județean al directorilor de licee – unui număr de 32 de 

subiecți – directori de instituții de învățământ liceal din județul Teleorman. 

 

 

Concluziile cercetării cantitative 

 

Se remarcă faptul că pe parcursul acestei complexe cercetări, ce a vizat, în principal, evidențierea 

importanței pe care o reprezintă comunicarea în interiorul unei organizații educaționale, precum și a 

managementului resurselor umane, s-a reușit demonstrarea importanței pe care o reprezintă comunicarea 

la nivel managerial, aceasta având capacitatea de a determina o creștere constantă a nivelului de eficiență 

reflectat în cadrul tuturor activităților derulate în interiorul organizației educaționale.  

Se remarcă faptul că cei mai importanți beneficiari ai complexului proces educațional, în speță elevii, 

sunt primii asupra cărora se pot recunoaște efectele eficienței imprimate prin intermediul comunicării 

manageriale, în paralel observându-se și o implicare cu mult mai activă a tuturor resurselor umane existente 

la nivel de organizație educațională.  

Urmare a cercetării complexe, ce s-a constituit în parte apreciabilă a prezentei lucrări, s-a reușit 

demonstrarea necesității reprezentate de perfecționarea continuă a managerilor instituțiilor educaționale, 
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în domeniul dedicat procesului de comunicare, cu mențiunea acordării unei atenții speciale dezvoltării 

abilităților de comunicare a acestora, în absența cărora s-ar putea sesiza o serie întreagă de 

disfuncționalități la nivelul ansamblului activităților derulate în cadrul instituțiilor educaționale.  

Pe întreg parcursul realizării acestei cercetări s-a avut în vedere analizarea modalității în care procesul 

de comunicare din cadrul unei organizații are capacitatea de a-și impune influențele la nivelul managementului 

și implicit a resurselor umane, acesta determinând și dezvoltarea eficienței în cadrul tuturor activităților 

specifice.  

Analizând răspunsurile obținute ca urmare a aplicării chestionarului special conceput în acest sens, se 

poate concluziona că procesul comunicării organizaționale se constituie într-un domeniu de interes deosebit 

la nivelul instituțiilor de învățământ ai căror manageri au fost supuși prezentei cercetări, prin intermediul 

analizării comunicării interne regăsite acestea reușindu-se cuantificarea impactului comunicării nu doar 

asupra stilurilor manageriale din cadrul organizațiilor educaționale, ci și asupra managementului 

resurselor umane.  

 În urma analizării răspunsurilor oferite de subiecții manageri ai instituțiilor de învățământ supuși 

prezentei cercetări, s-a reușit evidențierea faptului că peste 50% din totalul acestora practică un stil de 

comunicare asertiv, aspect ce vine să ne demonstreze faptul că în marea majoritate a timpului petrecut la 

serviciu aceștia sunt persoane comunicative, adepți ai comunicării cu colegii, dar și cu subordonații, care 

manifestă un anumit nivel de flexibilitate în relația cu aceștia, încercând să îi impresioneze, în marea majoritate 

a timpului. Acest aspect vine să demonstreze că managerii organizațiilor educaționale supuse analizei sunt 

adepții colaborării cu resursele umane ale organizației, aflate în subordinea lor, ei având capacitatea 

comunicării deschise, ca și abilitatea susținerii scopurilor dedicate atingerii propriilor interese/nevoi, fără a 

prejudicia în vreun fel restul resurselor umane.  

În plus, în 30% din numărul total al subiecților, s-a reușit evidențierea existenței stilului non-asertiv 

de comunicare, ei dispunând de capacitatea de a evita apariția potențialelor conflicte în cadrul organizațiilor 

conduse și reprezentate, precum și abilitatea de a se acomoda dorințelor sau nevoile resurselor umane din 

subordine, prin intermediul acțiunilor verbale sau non-verbale, ce sunt dedicate special acestor nevoi. În 

această situație, s-a sesizat o reducere considerabilă a interesului dedicat propriilor obiective, drepturi ori 

nevoi, subiecții având obiceiul de a fi evazivi, evitând declanșarea unui conflict la nivel organizațional sau 

adoptând diverse soluții dedicate unei soluționări amiabile, de ambele părți.  

De asemenea, s-a sesizat și existența stilului de comunicare agresiv la o parte infimă a subiecților 

prezentei cercetări, aceștia manifestând superioritate în relațiile cu colegii, ca și tentativa dominării 

subalternilor prin intimidare, prin învinovățirea acestora, ca și prin folosirea tonului mai ridicat.  



28 
 

Se impune a se remarca și identificarea stilului manipulator în cadrul cercetării realizate, un procent 

redus al subiecților (respectiv 8%) obișnuind să împrumute tehnici de comunicare nu doar din domeniul 

specific comunicării agresive, cât și din domeniul comunicării non-asertive, obiectivele stabilite fiind atinse 

nu direct, ci prin ocolire.  

În urma cercetării, s-a reușit evidențierea faptului că cei mai mulți dintre managerii cărora le-a fost 

aplicat chestionarul obișnuiesc foarte des să acorde atenție informațiilor pe care le includ în documentele ce 

urmează să le fie transmise colegilor, precum și subordonaților, astfel încât să se realizeze o înțelegere cât mai 

bună a mesajelor. De asemenea, foarte des aceștia obișnuiesc să reverifice toate documentele pe care le concep 

ori pe care le semnează, înaintea transmiterii lor, în vederea identificării potențialelor erori ce pot determina 

nu doar o imagine negativă  organizației educaționale, ci și o percepere eronată a mesajelor ce urmează să fie 

transmise prin intermediul lor.  

 În cadrul procesului de comunicare din interiorul organizației educaționale, în mai mult de o treime de 

situații se constantă faptul că managerii aleg să nu le comunice interlocutorilor eventualele nelămuriri sau 

neînțelegeri pe care le au, cu toate consecințele ce ar putea decurge din acest aspect, nu doar în raport cu 

mesajele și informațiilor ce se doresc a fi transmise, ci și cu viitorul relației de comunicare cu respectivul 

interlocutor. În plus, marea majoritate declară că au în vedere, în permanență, eliminarea potențialelor cauze 

ce pot să declanșeze apariția unor neînțelegeri ori a unor conflicte. 

 De cele mai multe ori, managerii organizațiilor au obiceiul de a planifica procesul de comunicare având 

în vedere și existența unor potențiale bariere de comunicare. În urma realizării acestei complexe cercetări s-a 

reușit demonstrarea faptului că marea majoritate a managerilor unităților de învățământ liceal din județul 

Teleorman au adoptat un stil de comunicare corespunzător funcției și responsabilităților conferite de 

aceasta, subiecții incluși în lotul de studiu reușind să înțeleagă rolul comunicatorului în momentul 

transmiterii/recepționării mesajelor spre/de la colegi și subordonați, cu anticiparea apariției unor eventuale 

probleme în derularea activităților zilnice.  

 Mai mult, aceștia au capacitatea de a alege și de a utiliza metode de comunicare adaptate situațiilor 

remarcate în activitatea cotidiană, motiv pentru care se  remarcă aprecierea lor de către colegii de 

muncă/subordonați pentru capacitatea deosebită de comunicare, acesteia adăugându-i-se și capacitatea 

ascultării și înțelegerii interlocutorului.  

 Rezultatele analizei realizate au evidențiat și capacitatea unor manageri de a fi buni comunicatori, în 

ciuda faptului că aceștia întâmpină uneori anumite probleme în cadrul procesului de comunicare derulat în 

instituția de învățământ liceal pe care o conduc. Ei au nevoie de timp pentru a alege cea mai bună metodă 

privind implicarea în cadrul procesului de comunicare cu un subordonat/coleg, concentrându-se în mod 
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deosebit cu privire la modul în care transmite sau recepționează mesaje diverse, ceea ce în timp va determina 

modificări apreciabile ale procesului de comunicare.  

 Din păcate, s-a sesizat și existența unor cazuri în care nivelul aptitudinilor de comunicare este unul 

diminuat, cu existența unor anumite incoerențe în exprimare și un nivel redus al interpretării mesajelor primite. 

Cu toate acestea, în situația acordării unei atenții deosebite procesului de comunicare cotidian, se poate sesiza 

îmbunătățirea eficienței activității derulate în cadrul comunicării cu colegii/subordonații, cu toate efectele ce 

sunt determinate de acest aspect asupra relațiilor cu aceștia.  

Toate aceste concluzii, în ansamblul lor, conduc la demonstrarea ipotezelor de lucru fixate la 

începutul cercetării. 

 Totodată, în urma realizării complexei analize specifice prezentei cercetări, s-a reușit evidențierea 

necesității îmbunătățirii constante a procesului de comunicare regăsit la nivelul instituțiilor de învățământ 

supuse analizei, deziderat ce poate fi realizat prin intermediul: 

 Abordării de tip inovator, în absența oricăror idei preconcepute vizând anumite subiecte ori resurse 

umane; 

 Imprimarea unui nivel ridicat de acuratețe oricărui element regăsit la nivelul complexului proces al 

comunicării, cu o explorare cât mai completă a fiecărui aspect regăsit la nivelul subiectului aflat în centrul 

atenției; 

 Adoptarea constantă a empatiei, cu înțelegerea punctelor de vedere ale tuturor părților implicate în 

cadrul proceselor de comunicare, cu analizarea atitudinilor și implicit cu manifestarea unei relații deschise, 

cordiale. 

 

Evaluarea nivelului de comunicare 

 

În vederea analizării comunicării interne în unitățile de învățământ liceal din județul Teleorman, precum 

și a relațiilor interpersonale existente, s-a impus necesitatea realizării unei anchete, cercetarea fiind realizată 

pe baza interviului, la care au fost supuși un număr de patru directori ai colegiilor/liceelor din județul 

Teleorman.  

Principalul obiectiv al acestei anchete a constat în identificarea aspectelor generale aferente 

comunicării interne în cadrul unităților de învățământ pe care cei patru subiecți, anterior menționați, le 

conduc. De asemenea, în vederea realizării unei analize complexe dedicate aspectelor privind comunicarea 

internă în cadrul instituțiilor de învățământ, în conținutul fișei de interviu (vezi Anexa IV) au fost incluse un 

număr de zece întrebări, de tip închis..  
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Interviul este cea mai utilizată formă de cercetare calitativă, permițînd înțelegerea profundă și nuanțată 

a ființei umane și a relațiilor ei cu lumea sau a punctelor de vedere specific unor grupuri.2 Am ales cel mai 

tipic tip de interviu – cel față în față – structurat, cu un set bine stabilit de întrebări, același pentru toți subiecții, 

care însă lasă un loc redus flexibilității și variației în investigare. 

Interviul dedicat evaluării nivelului comunicării în cele patru instituții de învățământ din județul 

Teleorman s-a realizat, individual, cu cei patru managerii ai acestora, regăsindu-se: 

 Un colegiu național teoretic din localitatea Alexandria; 

 Un liceu teoretic din localitatea Turnu Măgurele; 

 Un liceu tehnologic din localitatea Roșiorii de Vede ; 

 Un colegiu tehnic din localitatea Videle.  

Privind scopurile ce au fost urmărite în cadrul interviurilor aplicate celor patru directori ai instituțiilor 

de învățământ din județul Teleorman, se remarcă: 

 Stabilirea sensului în care circulă informațiile, precum și a sensului comunicării interne; 

 Identificarea celor mai uzitate forme ale comunicării interne, precum și a tipurilor documentelor 

utilizate; 

   Identificarea conținutului ce este preponderent în cadrul mesajelor ce sunt transmise în mediul 

intern al instituțiilor de învățământ analizate; 

   Identificarea celor mai uzitate canale de comunicare internă, la nivelul instituțiilor de învățământ 

anterior menționate; 

   Identificarea potențialelor bariere regăsite la nivelul comunicării interne din organizația de 

învățământ. 

Prin prezenta cercetare calitativă s-a urmărit demonstrarea următoarelor ipoteze: 

 Fiecare manager practică un tip de comunicare internă adaptat la specificul unității pe care o 

conduce; 

 Oricât de abil în arta comunicării ar fi managerul, există încă bariere de comunicare între acesta și 

angajați. 

Se impune a se menționa faptul că utilitatea interviului aplicat celor patru manageri ai instituțiilor de 

învățământ din diverse localități din județul Teleorman rezidă tocmai din  considerația conform 

căreia  procesul de comunicare nu trebuie să fie perceput ca  fiind o responsabilitate exclusivă a managerului, 

ci ca un instrument pe care fiecare angajat al respectivei unității de învățământ  se impune al utiliza zilnic, în 

cadrul interacțiunii pe care acesta o are cu restul resurselor umane.  

                                                             
2 G.McCraken, The Long Interview, 1990, Sage, Newburry Park, CA 
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Orice organizație poate fi privită ca un ansamblu de roluri și statusuri, cu mențiunea că  interacțiunea 

membrilor acesteia are la bază comunicarea, fie că aceasta este una de tip formal sau informal, verbală sau 

nonverbală, respectiv pe orizontală ori pe verticală. 

Interviurile au fost realizate în perioada februarie-martie 2019, directorii instituțiilor de învățământ din 

localitățile județului Teleorman oferind răspunsuri tuturor întrebărilor regăsite în fișa de interviu (vezi Anexa 

IV) cu privire la comunicarea internă sesizată în cadrul unităților de învățământ pe care aceștia le conduc. 

Dintre cei patru directori, 2 sunt de sex feminin și doi de sex masculin, cu vârste cuprinse între 40-45 ani: 2; 

unul cu vărsta cuprinsă între 45 și 50 de ani și unul cu vârsta între 50 și 55 ani. Vechimea în funcția de director 

este de 8 ani pentru 3 dintre cei intervievați și respectiv, 12 ani pentru unul dintre directori. 

Din analiza răspunsurilor oferite de cei patru manageri ai unităților de învățământ selectate pentru a 

face parte din lotul supus cercetării, s-au demonstrat ipotezele de lucru, tipul comunicării interne, canalele 

ei de realizare sunt specifice fiecărei unități de învățământ și fiecărui director, incluzându-se însă în tipurile 

consacrate de astfel de comunicare. În ceea ce privește barierele de comunicare, ele există în toate cele 

patru instituții de învățământ liceal, fiind datorate în mare măsură angajaților, dar uneori chiar și 

managerilor. 

 

 

Evaluarea comunicării și relațiilor interpersonale în unitățile de învățământ supuse analizei, prin 

intervievarea directorilor acestora 

  

Este cunoscut faptul că procesul comunicării interpersonale se derulează la nivelul a două 

persoane,  în cadrul acesteia remarcându-se mai multe etape distincte, respectiv: stimulul, atenția, filtrarea și 

completarea interacțiunii. În acest context, se remarcă faptul că la nivelul oricărei organizații, eficientizarea 

comunicării interpersonale presupune existența feed-back-ului, acesta constituindu-se în informația care 

semnalizează existența sau nu a procesului înțelegerii. Prin intermediul feed-back-ului reușim să aflăm dacă 

interlocutorul nostru a reușit să recepționeze, interpreteze și înțeleagă mesajul transmis, ca și nivelul eficienței 

determinate prin prisma rolului de emițători/codificatori. 

În acest sens, în cadrul cercetării ce a fost realizată, tot prin metoda anterior menționată, s-a avut în 

vedere următoarele obiective: 

 Evidențierea măsurii în care absența comunicării cauzează efecte negative asupra relațiilor 

interpersonale; 

 Observarea reacțiilor subiecților  față de întrebările adresate, gradul de interes și de implicare în 

activitate; 
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 Realizarea unui antrenament pentru o bună comunicare. 

În domeniul dedicat ipotezelor de lucru, au fost luate în calcul următoarele aspecte: 

 Comunicarea corelează cu dezvoltarea relațiilor existente în cadrul grupului; 

 Realizarea unui antrenament al comunicării creează un teren favorabil dezvoltării performanțelor 

profesionale ale angajaților. 

 

 

 

Concluziile cercetării calitative 

 

În condițiile în care s-a reușit demonstrarea ipotezelor și a faptului că stilul de comunicare regăsit la 

managerii instituțiilor educaționale, incluși în lotul de studiu al prezentei cercetări este influențat nu numai de 

atitudinile şi experienţele diferite ale resurselor umane din cadrul organizației școlare, ci și de multiplele 

slăbiciuni ale acestora, se impune necesitatea ca stilul de comunicare pe care urmează să îl adopte directorii 

intervievați să fie constant corelat cu calitățile și aptitudinile specifice, avându-se în vedere și nivelul culturii 

organizaționale din interiorul organizației.  

De asemenea, în condițiile în care s-a reușit evidențierea inexistenței unui model dedicat comunicării 

eficiente, se impune și necesitatea adaptarea permanentă a stilurilor de comunicare la personalitățile și 

competențele regăsite la nivelul resurselor umane din subordine.  

Concluzionând se remarcă faptul că în cazul tuturor unităților de învățământ ai căror directori au fost 

incluși în lotul de studiu al prezentei cercetări procesul de comunicare are un impact deosebit la nivelul 

climatului ce se regăsește în cadrul organizațiilor educaționale, precum și asupra diverselor performanțe pe 

care acestea le înregistrează periodic.  

De asemenea, s-a reușit evidențierea rolului deosebit pe care reușește să-l dețină comunicarea asupra 

managementului resurselor umane existente la nivel de organizație educațională, aceasta reușind să determine 

o serie de influențe și asupra procesului ce vizează motivarea periodică a acestora.  

În urma analizei complexe ce a fost realizată pe întreaga durată a cercetării aferente prezentei lucrări, 

s-a reușit și evidențierea tuturor stilurilor manageriale existente în cadrul instituțiilor de învățământ ce s-au 

aflat în centrul atenției prezentei cercetări, ulterior avându-se în vedere și analizarea stilurilor de comunicare  

specifice, așa cum acestea au reieșit în urma aplicării chestionarului special elaborat în acest sens.  

Nu în ultimul rând s-a reușit și identificarea diverselor legături sesizate între ansamblul capacităților 

de comunicare ce se regăsesc la nivelul managementului practicat în interiorul unităților de învățământ supuse 

prezentei analize și evoluțiile ulterioare regăsite la nivelul carierelor directorilor acestor licee.   
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Ulterior realizării cercetării, s-a reușit demonstrarea marii majorități a ipotezelor de lucru specifice 

avute în vedere în faza inițială, în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ supuse analizei complexe fiind 

identificată o atitudine de comunicare de tip dominant, în interiorul căreia au fost sesizate numeroase 

caracteristici ce sunt specifice comportamentului de tip comunicativ. De asemenea, s-a reușit și demonstrarea 

faptului că subiecții incluși în lotul de studiu al prezentei cercetări reușesc să adopte o serie de stiluri de 

comunicare diferite, ce sunt sub sfera de influență a stilurilor manageriale ce au fost adoptate.  

Demnă de menționat la finalul acestei cercetări este și existența imaginii determinate de eficiența ce 

este caracteristică propriilor stiluri de comunicare, funcție nu doar de volumul informațiilor transmise 

subordonaților de către subiecții incluși în lotul de studiu, ci și de nivelul calitativ al acestora. În plus, în cadrul 

tuturor unităților de învățământ supuse analizei s-a reușit identificarea barierelor de comunicare diverse, cu 

toate efectele determinate de acestea la nivelul eficienței ansamblului activităților derulate în cadrul 

organizațional, la modul cotidian.  
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Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume BOTEZ 

SILVIA ELENA 

Adresă(e) Aleea Caişilor, nr.1, Alexandria, 140111, Teleorman 

 

Telefon(oane) 0767325329   /   0722506152 

 

  

Fax 0247/317573 

E-mail botezdso@yahoo.com 

Naţionalitate romana 

Data naşterii 9.10.1961 

Sex feminin 

 

Experienţa profesională 

 

Perioada 13.12.2005 şi în prezent 

 27.04.2012 Membru al Corpului de experţi în management educaţional 

Funcţia sau postul ocupat director – cu concurs (până la 21.12.2020), conform Ordinului deciziei ISJ Teleorman 

nr.3177/21.12.2016; din 2017 unitatea de învățământ poartă denumirea de Colegiul 

Național Pedagogic „Mircea Scarlat”  

cu delegaţie până la 31.08.2011; cu delegaţie până la 31.08.2012;  

cu delegaţie până la 31.08.2013; cu delegaţie până la 31.08.2014;  

cu delegaţie până la 31.08.2013; cu delegaţie până la 31.08.2015;  

cu delegaţie până la 31.08.2016; cu delegaţie până la organizarea concursului  la 

Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”Alexandria, str. Negru Vodă, nr, 99 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

conducerea executivă a unităţii de învăţământ 

preşedintele Consiliului profesoral, al Consiliului de administraţie, conducere 

operativă CEAC 

atribuţii de angajator, evaluator şi ordonator de credite 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, str. Carpaţi, nr.15, Alexandria 
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Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ  

Perioada   21.04.2004-13.12.2005 şi 1.10.1999-21.04.2004 

Funcţia sau postul ocupat  director adjunct – conform deciziei nr.582/4.05.2004 a inspectorului şcolar 

 general al judeţului Teleorman – Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” 

 Alexandria 

 director adjunct – cu delegaţie – Liceul Pedagogic, str. Negru Vodă, nr.99, 

 Alexandria 

   Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 coordonarea procesului de învăţământ, 

 sarcini delegate de directorul liceului 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, str. Carpaţi, nr.15, Alexandria 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ  

Perioada  1.09.1997-1.10.1999   

 

Funcţia sau postul ocupat profesor de fizică, Liceul Pedagogic, str. Negru Vodă, nr.99, Alexandria 

   Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

activitate didactică 

coordonarea activităţii educative la nivelul claselor la care am îndeplinit  

funcţia de diriginte 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, str. Carpaţi, nr.15, Alexandria 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ  

Perioada 1.09.1990-31.08.1997 

Funcţia sau postul ocupat profesor de fizică, Şcoala Normală, str. Negru Vodă, nr.99, Alexandria 

   Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

activitate didactică 

coordonarea activităţii educative la nivelul claselor la care am îndeplinit  

funcţia de diriginte 

participarea la acţiunile organizate de unitatea de învăţământ 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, str. Carpaţi, nr.15, Alexandria 
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Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ  

Perioada   1.09.1987-31.08.1990 

Funcţia sau postul ocupat   profesor  de fizică, Liceul Industrial nr.3, str. Negru Vodă, nr.99, Alexandria 

   Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 activitate didactică 

 coordonarea activităţii educative la nivelul claselor la care am îndeplinit  

funcţia de diriginte 

 participarea la acţiunile organizate de unitatea de învăţământ 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, str. Carpaţi, nr.15, Alexandria 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ  

Perioada   1.09.1986-31.08.1987 

Funcţia sau postul ocupat   profesor de fizică, Liceul Agricol, Alexandria şi Liceul Industrial nr.2Alexandria 

   Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 activitate didactică 

 participarea la acţiunile organizate de unitatea de învăţământ 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, str. Carpaţi, nr.15, Alexandria 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ  

Perioada  1.09.1985-31.08.1986 

Funcţia sau postul ocupat  profesor de fizică, Liceul de matematică-fizică, Alexandria 

   Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 activitate didactică 

 participarea la acţiunile organizate de unitatea de învăţământ 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, str. Carpaţi, nr.15, Alexandria 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ  

Perioada   1.09.1984-31.08.1985 

Funcţia sau postul ocupat  profesor de fizică, Liceul Agricol Alexandria 

   Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 activitate didactică 
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 participarea la acţiunile organizate de unitatea de învăţământ 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, str. Carpaţi, nr.15, Alexandria 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ  

Educaţie şi formare 

                                     

                             Perioada                         

                   

                              

 

                             Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

  

 

 

1 oct 2016 și în prezent 

Doctorand la Școala Doctorală a Universității „Valahia” din Târgoviște, 

domeniul Management 

 

 

 

 

5-13 mai 2016 

Certificat de absolvire  

  „Make technology your friend!” 

  Malta  

 

  Erasmus+ / EDU2GROW 
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Perioada 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Perioada 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Disciplinele principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Perioada 

19-20.10.2015 

Certificat de absolvire 

Curs de instruire privind utilizarea sistemului informatic dezvoltat în cadrul 

proiectului „Creşterea calităţii sistemului educaţional preuniversitar din România 

prin implementarea de instrumente moderne de management şi monitorizare” 

SIVECO România SA 

 

 

 

   

 

 

  12.08.2015-17.08.2015 

Adeverinţă 

Sesiune de formare cu tema „Comunicare şi leadership” 

 

 

 

 

 

CCD Teleorman 

 

 
 

 

8.07.2015-12.07.2015 

Adeverinţă 

Sesiune de formare cu tema „Strategia anticorupţie în educaţie” 

 

 

 

 

 

CCD Teleorman 

 

 

 

31.03.2015 

Adeverinţă 
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SUMMARY OF 

 

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND ITS IMPORTANCE IN HUMAN 

RESOURCES MANAGEMENT IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

 

„The most important thing in communication is to hear what is not said." 

Peter Drucker 

 

It is well known that in addition to motivation and professional competence, communication succeeds 

in constituting the necessary condition to ensure efficiency in any organization. And in an organization, all its 

members (and even more so those of an educational organization), spend most of their time communicating, 

in one form or another. 

At present, there is a great need to improve communication because more collaboration between 

colleagues and hierarchical levels is needed; work has been generalized into working groups that cannot be 

efficient without good collaboration between all team members. Moreover, changes in technology have led to 

changes in the structure and activity of organizations. That is why communication practices and technologies 

have become increasingly important for educational organizations. 

To these are added the increase of the manager's role in the organizational communication process, he 

being the one who processes the internal and external information, and on the other hand the manager 

communicates this information to the subordinates (he is in the position of disseminator) and those from 

outside. of the organization (is the spokesperson). 

In this context, for the sake of greater efficiency, the road of the educational organization goes through 

a permanent management of internal and external communication in order to improve and improve it. 

The study of organizational communication comes to show that the role of communication in an 

organization does not only imply the manager's ability to be a good speaker and implicitly to have good 

interpersonal communication skills. 

Within any educational organization, the managerial exercise presents a special complexity, the 

decision-making problems involving numerous alternatives whose comparison is complicated, largely due to 

the unpredictability of human behavior. 

In this PhD thesis I have proposed to highlight the complexity and importance of human resources and 

their management, in correlation with the main forms of communication that are found in educational 

organizations. 
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The purpose of the research consists, on the one hand, in highlighting the importance represented by 

the various aspects regarding communication and management, by presenting the theoretical considerations in 

the field, but also in their application in the study of managerial communication and of the different forms and 

types of communication within a educational organization. Thus, I wanted to demonstrate the importance of 

managerial communication in the process dedicated to increasing the efficiency of the education unit, both in 

terms of the results obtained by students and teachers, as well as the quality, but also the motivation of the 

human resource that participates both in the didactic activity, as well as the activity of the institution in general. 

In essence, during this PhD thesis, we will try to demonstrate the necessity of improving in the field of 

communication the managers of educational organizations, in parallel with the development of communication 

skills, more than necessary in the current activities carried out. 

In this regard, a research was carried out on the various specific communication problems that are 

reported within the educational organizations in Teleorman county, with the subsequent identification of the 

solutions dedicated to solving them, in parallel with the improvement of the communication efficiency, aspects 

that will contribute substantially to the growth. the performance of educational institutions. 

The thesis is structured in two parts: Part I presents, during the four chapters, the notions of 

communication and management of human resources as they are found in educational organizations, with 

implications on personality, organizational behavior and organizational culture; Part II - structured in 2 

chapters - is dedicated to the research of the importance that both communication and human resources 

management have in the educational organizations of high school type in Teleorman county. 

In the process of elaborating the research related to the present PhD thesis, we started from the 

theoretical delimitations noted at the level of the specialized literature regarding, in general the 

communication, a special attention being paid to the organizational communication. 

Also, it was considered the presentation of the various methods and techniques dedicated to improving 

and developing the organizational communication, exemplifying with the communication mode within the 

educational unit in which I carry out the management. 

The same specialized literature is also used in the presentation of the concept, respectively of the 

theories of management in the educational field, in the final part of the paper being a case study in which the 

presentation of the various managerial styles practiced in the secondary education units in Teleorman county 

will be carried out. 

Chapter I - Communication and management in educational organizations - comprises 3 sections, 

which deal with both the communication and management concepts of the educational organization, as well 

as features and rules of the communication process, as well as strategies for optimizing and streamlining 

communication, respectively leadership styles and of managerial communication and their interaction. 
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Communication is notification, news, news, report, relationship, connection. These would be the 

synonyms that are offered to us for communication by the explanatory dictionary. Although it seems simple, 

the meaning of communication is much more complex and full of substrate. 

Communication has a lot of meanings, a lot of purposes and about as many ways of expression and 

manifestation. There is no concrete definition of communication, but it can be specified that communication 

means the intentional transmission of data, information. By communication we mean: constant challenge for 

social psychology, activity, meeting personal needs, connection between people, etc. 

Society continues to exist through transmission, through communication, but it is fair to say that it 

exists in transmission and communication. It is more than a verbal connection between words such as common, 

community, communication. People live in the community by virtue of the things they have in common, and 

communication is the way they come to share these things. 

The concept of management includes multiple meanings, being used equally in both theory and 

practice. In the practical activity, the concept is found at the level of the whole contemporary society, on the 

whole complex of its levels and in all the fields. 

Considered to be a paramount area in the social life, a constant and long-lasting process that determines 

the formation of the most important factors of a nation, people, education cannot allow failures, whatever their 

form. It is precisely for this reason that it is necessary for the education level to impose not only competent 

but also efficient leadership. 

In order to intensively develop the national educational system, a system that puts quality first, it is 

necessary that the complex of the elements dedicated to quality assurance (criteria, indicators, standards, 

descriptors) be correctly understood and used at the unitary level. All the tools and methods, included in the 

coherent educational system, which are used for the purpose of maintaining, as well as the development of the 

quality of education provided by the educational units, represent the quality management system. 

The main function of this management system and quality assurance is to guide the development of 

the various educational units in the direction of a significant increase in the quality of education that is 

conferred on all members of a community, respectively the community regarded as a whole. 

It is proven that any manager uses a leadership style that includes all professional qualities, values, 

beliefs, personality traits, as well as elements specific to the organizational culture. 

Despite numerous efforts, the delimitation of a valid universal leadership style has not been achieved, 

differing from one manager to another, as a result of different personalities and specialized knowledge, not 

infrequently or different managerial approaches to one manager, depending on the situations she faced. 

The managerial style practiced by a manager - democratic, authoritarian, permissive - has the ability 

to greatly influence and how he manages to communicate, noting that the way the manager understands to 
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carry on his activity, in relation to the personnel from subordinate, it significantly influences their 

communication style. 

It is noted that there is no efficient communication recipe or communication style that proves to be 

effective in any situation. For this reason, the adoption of a communication style depends on the competence 

and personality of the managers, as well as on the competences and personalities of the subordinate personnel, 

adding to them the organizational culture. 

Managerial communication is an essential component of communication, having an immediate, direct 

and indirect impact on the members of the organization. Located in the center of everything that the respective 

educational organization undertakes, present in all its activities, the managerial communication greatly 

influences the results obtained. In addition, it is also an important tool dedicated to the implementation of 

changes and strategies, with major implications not only in terms of quality, but also of management 

efficiency. 

The second chapter - Internal organizational communication - a strategic tool in human resources 

management - theoretically addresses specific elements of internal communication: levels, networks, channels 

of communication, as well as identifying communication barriers as well as ways of achieving an efficient 

managerial communication; human resources management in pre-university education - functions and 

development mode, but especially internal organizational communication and its role in human resources 

management. 

Communication is a factor that strongly influences any organization. The optimization of the internal 

communication, so that it becomes beneficial for the activity and the performance of the organization, can be 

done only taking into account all the other organizational aspects on which it depends and which it determines. 

Effective internal communication contributes to increasing the satisfaction of both employees and 

students, their morale, commitment, trust and learning, improving the educational climate at all levels and 

increasing the degree of satisfaction, but especially the quality of the results obtained. 

Regardless of their type, organizations involve people and depend on their efforts. Human resources 

are the most important strategic resources of an organization, they are its most important investments - 

investing in people is the safest way to guarantee the competitiveness and the future of the organization. People 

are the ones who design and make material and spiritual goods capable of satisfying new requirements or 

responding better to old demands, controlling quality, allocating resources, making decisions and setting or 

developing goals and strategies. 

In the field of human resources, managerial decisions are based on the connections between the 

individual organizational and situational factors, they differ from one organization to another, even from one 

organizational subdivision to another, because the relative importance of the functions or activities in this field 
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is not the same in all situations. The decisions in this area must take into account the fundamental moral and 

ethical principles, to reflect the value system accepted by the society and the stage of moral development in 

which the respective organization is. 

In the activity of any educational organization, against the background of lifelong learning, of the 

information explosion and of the efforts for the development of human resources, the training and raising of 

the level of professional training of the personnel, in the sense of accumulating knowledge in all the fields, is 

an area of great importance. The quality of this process is the consequence of the interaction of interdependent 

factors, such as: modernization, speed, ensuring the intellectual mobility, structuring the training process, 

equipping with technical-material base and adequate equipment, monitoring, obtaining a higher efficiency of 

all the permanent education. 

All of these involve prompt actions and reactions to the human resource development needs to reach 

performance standards. For this, the essential ingredient of success is learning at the strategic, operational and 

policy levels that must be aware, continuous and integrated. 

The management team is the one that has to ensure a climate in which all the staff learn permanently. 

By training the staff, we ensure the transmission of this true heritage of the institution, an essential element of 

its value. 

The motivation of the employees - teachers - is influenced by the communication inside the education 

unit, by the volume of information about their own work received / transmitted, by the quality of the 

information received / transmitted, as well as by the communication interactions related to the different 

working relationships. 

Internal communication within the unit, an essential instrument in the management of human resources, 

is very important for increasing the satisfaction of the employees and students, which leads to the increase of 

the quality of the educational act and implicitly of the obtained results. 

In order for the results obtained to fit the expected performance indicators, it is imperative that the 

commitment and trust of all those involved are based on effective communication. 

Chapter 3 - Organizational communication in crisis situations - takes into account the fact that the 

most challenging and fascinating practice of communication is crisis communication: information is missing 

or insufficient, there is not enough time for research and data collection. For crisis situations, it is difficult to 

determine which option is the right or wrong choice. One mode of action may open up a number of problems, 

and another a series of problems. In order to resolve crises, it is important to make a quick decision and to 

communicate efficiently and effectively. 

An important role in crisis management is communication. Efficiently communication can not only 

ease the crisis itself, but it can also greatly improve the image of the organization involved, both during the 
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crisis and after its completion. Thus, the evolution of a crisis depends to a large extent on the capabilities of 

the specialists designated to deal with the public relations sector, their ability to interact, react and counteract 

the possible malfunctions generated by the crisis, which can decisively influence both the period of a crisis, as 

well as and the impact it reflects on the general public. 

After an incursion into the typology of the crisis, the stages of evolution of an organizational crisis are 

treated in the vision of various specialists, the importance of communication in crisis situations is outlined, 

listing the eight principles for streamlining the communication process in such a crisis. crisis situation. 

Always, but especially in crisis situations, the internal communication is important, being the one that 

ensures the cohesion and coherence of the organization, at the same time preventing the appearance of 

dangerous feelings of insecurity, fear or embarrassment. The lack of communication in such crisis situations 

can endanger the stability of the organization. 

In normal situations, internal communication is vital for the good functioning of the organization, but 

its role becomes essential in the efficient management of crisis situations. The communication specialists 

consider it particularly important for the crisis resolution process, because the most effective support the 

organization needs can come from their own employees or their families if they are aware that the information 

received can be a part of how to solve the solution. 

As in any organization, as well as in the educational one, situations may arise in which the teachers are 

confronted with seemingly insoluble situations that affect the smooth running of the activities carried out in 

the classroom or in the school. A crisis situation is an event or a complex of unexpected, unplanned events 

that can generate dangerous conditions in the climate, health or safety of a class of students or even of the 

entire school. 

Left-handed intervention or lack of intervention by unprepared or managerially unfit teachers can be 

conducive to the crisis. Most of the time, although there have been some signs of a crisis situation, it is only 

recognized in the closing moments, which diminishes the chances of a quick resolution of the event. 

And in the educational organization, the crisis is a phenomenon that is instantly triggered, without 

warning, most often starting with affecting the information system (vitiating messages, affecting 

communication channels to create a state of confusion), allowing the establishment of a climate of insecurity, 

generating panic states. 

The managerial approach of the crisis, strategically highlights the unprecedented of the triggered states, 

states that do not find their correspondent in the normal situation and generates the idea of insolvency, being 

unable to find an effective intervention solution in the short term. However, the highest degree of harm is 

represented by the effects of psychic and organizational nature. Crises can often lead to the cessation of current 
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activities, they can destroy the balance of the educational unit both inside - through the confusion and 

insecurity created, as well as abroad - by discrediting the image of the collective, or of the teacher involved. 

The communication crisis is presented in the educational units, its mode of manifestation inside and 

outside the organization, as well as intervention strategies in educational crisis situations and different models 

for crisis communication plan. 

It is used as an example, the procedure for managing crisis situations that may occur in the education 

unit they lead and how to use new technologies in crisis communication. 

In Chapter 4 - Personality, organizational behavior and organizational culture. Interaction and 

communication - performs an analysis of the way in which the personality of the individual interacts, on the 

one hand with the communication and on the other hand with the organizational behavior, but also how the 

interaction of the organizational behavior and the organizational culture with the communication within the 

educational organization. 

Communication involves, beyond everyday communication patterns, and models imposed by the forms 

of organization and institutionalization of people's social activities. Thus, in the organizational environment 

communication is the means by which the organizational culture is operationalized (the sets of values, the 

beliefs and conceptions of the staff, common attitudes and practices). 

Through communication within an organization it is possible to: 

• Sharing all the solid values that build the culture of the respective organization; 

• Modeling attitudes in line with the values promoted by the internal culture of the organization; 

• Sharing the values, as well as the own beliefs of the human resources; 

• Strengthening effective relationships at the level of human resources; 

• Sharing one's own experiences and know-how. 

An overview of the most important theories of personality is made, highlighting personality traits and 

classifications, but also examples of problem solving styles. 

In a simple analysis of the conditions that allow the individual to express himself authentically in 

interindividual type situations, it is noted that the decisive element dedicated to quality assurance within an 

interindividual communication proves to be the type of relationship existing between the persons in interaction, 

a relation that is the result of the attitudes developed by each of the communication actors. 

Through attitudes, it is possible to express the various symptoms or variable indicators such as speech, 

tone of voice, gestures, actions, as well as by the absence of gestures and actions, the specialists considering 

that the attitude constitutes of all the things behind the behavior, this being a hidden cause. or unconscious of 

behaviors. 
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The organization influences human behavior to the same extent that it shapes the organizational 

processes, which is why the organization can be regarded as both an independent variable and a dependent 

variable. 

The human resources theory can be considered the cornerstone in constituting the field of study of 

organizational behavior. 

The organization involves individuals who are in interaction, but who also face the phenomena that 

appear in the organization. For this reason, the individual behavior derives from the interaction of a person 

with the environmental factors that he / she encounters, the factors that are all the more diverse the personality 

of the individual and the more diverse the behaviors of the employees of the organization. In conclusion, there 

is a visible connection between personality and behavior. 

The consistency of the behavior of an individual in various situations is conditioned by his personality. 

At one point, behavior is a unique combination of personality traits and environmental demands, which is why 

managers need to study and understand an individual's personality, which will make it easier to understand 

organizational behavior as a whole, knowing that personality determines the diversity of behaviors to a person. 

There is a discussion on organizational behavior and internal communication in the school where I 

operate, followed by an analysis of the satisfaction, motivation and motivation at work of the employees of 

the National Pedagogical College „Mircea Scarlat", as well as examples of the organizational behavior. 

Organizational culture influences the communication and management of human resources within an 

educational organization. Therefore, we have analyzed this notion, defining the four terms that can cover the 

whole concept: symbols, "heroes", rituals and values; followed by highlighting the types and dimensions of 

the organizational culture, the cultural values specific to the individual and the organization and the 

characteristics of the organizational culture in Romania (with a concrete example from the educational unit 

they lead). 

Teamwork is the engine of the every organization. The relationships between the members of any team 

in an organization are the key elements for the functioning of a team. Every day we meet with different people 

to achieve common goals in the teams we work with. With some of them we manage to form a positive, healthy 

relationship, and with others, despite our efforts, we are unable to find that pleasant atmosphere that will help 

us to go further, to achieve our goals. 

When we communicate we interact with another person, each of us sends and receives a series of 

messages on different registers. The messages transmitted by each partner are received, perceived and 

understood by the other according to his / her history, expectations and areas of intolerance before giving 

(transmitting) the response or reaction to the received message. 
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Within the organizations, one or more working groups coexist and are manifested in different fields of 

activity and at different hierarchical levels, which are distinguished by a series of qualitative characteristics.  

One of the current concerns is to establish those relationships between groups capable of increasing 

the effectiveness of the activities in organizations, as well as their better coordination. The biggest danger is 

that the goals of the organization are forgotten, and the groups are more attached to their own values, which 

will lead to rivalries and conflicts. 

The chapter ends with an example of the weight of team roles within the high school where I work. 

The second part of the present thesis is dedicated to the research study, which is based on part of the 

theoretical notions previously treated, more precisely - organizational communication and human resources 

management, in direct connection with personality, organizational behavior and organizational culture, as 

strategic essential elements of increasing the performance of the high schools in Teleorman county. 

In Chapter 5 - Quantitative analysis of the importance of communication and human resources 

management in educational organizations in Teleorman county - the study was carried out quantitatively - 

based on a questionnaire containing two parts, one with 60 statements (which had to be given) assigns true or 

false value) and one with 15 items with closed response (gradual: 1-not at all; 2-rarely; 3-sometimes; 4-often; 

5-very often) applied to Teleorman high school directors and a representative staff exemption under their 

leadership, and in Chapter 6 - Qualitative analysis of internal communication and interpersonal relationships 

in high school units in Teleorman county - based on an interview with 4 Teleorman high school principals. 

The general objective of the present research is to analyze how communication in an educational 

organization exerts its influence on the management in general, and on human resources, in particular, so as 

to lead to the efficiency and performance of the organization. 

Organizational communication, a relatively new field of research, is a topical theme, especially in 

educational organizations, where communication is the essence of the activity. It is present in all the activities 

carried out, in the educational-educational process, in the relations between employees, or between managers 

and employees, so that its study can be done only in the organizational context and by integrating into the 

managerial functions. 

Communication is specific to each organization; each organization has its own communication system, 

strongly influenced by the organizational culture. The specific elements of communication are those that 

determine the organizational climate. 

With all this in mind, we set our main objective, the analysis of internal communication in 

organizations, in general, and in educational organizations, in particular - with concrete reference to the 

organization I run: "Mircea Scarlat" National Pedagogical College in Alexandria , Teleorman. We wanted to 

determine the impact of the communication on the managerial style and on the human resources management 
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of the organization, in order to find out if they have an influence on the performance of the organization. The 

case studies presented in the chapters of the paper had the role of leading to the achievement of the specific 

objectives, namely: 

• The impact - positive or negative - of the communication on the climate of the educational 

organization and, finally, on the performance of the educational unit; 

• Examples of good practices in the field of internal communication; 

• Highlighting the role of communication in the management of human resources and in their 

motivation; 

• Identification of the managerial styles of the principals of the secondary education units in Teleorman 

county; 

• Analysis of communication styles and the need to improve them for managers of educational 

institutions; 

• Existence of a direct link between the communication capacity and the evolution in the career of unit 

manager. 

Based on these general and specific objectives, we formulated a series of working hypotheses for 

applied research: 

• Within the educational organizations, a dominant attitude in communication is established, with 

relatively stable and predictable characteristics of the communicative behavior; 

• High school directors have different communication styles, styles that are directly related to the 

managerial style adopted; 

• A clear image of the efficiency of one's own communication style can be obtained, efficiency that 

depends on the quantity and quality of the information provided to the employees in the work process; 

• As in any organization, also in the educational one, there are barriers in the communication process, 

which can greatly influence the efficiency of the activity carried out; 

• The personality, the organizational behavior and the organizational culture in interaction with the 

communication have an essential role in motivating the human resource and its advancement in the career, 

with the purpose of increasing the performance of the educational organization; 

• Aspects related to the quality of the communication process can be improved in such a way as to 

make an essential contribution to organizational effectiveness and efficiency. 

The novelty of the research carried out through the questionnaire applied to the high school directors 

from Teleorman county, is that based on the results obtained, each one was able to establish the connection 

between the communication style and the managerial style but also the degree of excellent, capable or 
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insufficiently good communicator, and of here are some tips that should be followed in order to achieve the 

performance in communication - the basis for achieving the performance of the school. 

Thus, we made a diagnosis of the communication styles, we highlighted the existence and type of 

communication barriers, we analyzed the motivation of the employees and the influence on the career and 

identified some directions for improving the internal communication, which can be considered as models of 

communication. followed in the context of approaching communication as an important factor that leads to 

organizational excellence. 

I believe that such a study can be done at the level of any school to find out which are the 

communication styles of the subordinate staff, the communication barriers, the motivating factors that increase 

the job satisfaction and the evolution in the career, and depending on them, adapting the communication style 

of the director so that finally, together, teachers, auxiliary or non-teaching staff, but especially students, to 

obtain the performance at the level of the organization. 

At present, the directors of high school units in Teleorman County are organized in the Pedagogical 

Circle of the high school directors, the works of this circle being organized once a semester. Among the 

management teams from the colleges and high schools of Teleorman no study was conducted regarding the 

management style and communication style, as well as the importance of internal managerial communication 

for the human resource under their management. Therefore, my idea of conducting such a study has had a 

special impact, the directors showing an interest in these aspects. 

To elaborate this thesis I consulted 160 articles, publications and specialized books, 6 websites on the 

Internet, as well as other documents. 

In the paper I used / made 23 tables and 55 diagrams. 

 

* 

               *         * 

 

In the second part of the PhD thesis  "ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND ITS 

IMPORTANCE IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS", a 

complex research was carried out, which involved two study samples, within the applied part having so much 

in mind comprehensive questionnaire (found in the category Annexes), as well as a qualitative analysis, based 

on an interview. 

The main purpose of the present research was to underline the importance represented by 

communication and the management of human resources within any educational organization, after analyzing 

all the theoretical aspects, found in the previous chapters of the paper. In this regard, it was intended to 
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demonstrate the importance reesented by the wide managerial communication, found at the level of an 

educational organization in the complex process that aims at a constant development of the efficiency of the 

education unit, not only in terms of the results obtained by the main beneficiaries of the the educational process 

(students) and teachers, but also through the one dedicated to motivating the human resources that are actively 

involved not only in the educational activities carried out within the educational organization, but also in the 

general activity of these organizations. 

In order to identify and highlight these issues, it was considered to carry out a complex research 

dedicated to identifying the main problems that are specific to the communication process found in several 

educational organizations operating in Teleorman county, and subsequently considering the best solutions. 

through which it is possible to reduce or even eliminate them, so as to achieve a special development of the 

performance registered at the level of the educational organizations under analysis. 

Throughout the entire period of conducting the complex research, the aim was to demonstrate the need 

for continuous improvement of the managers of the various educational organizations, in the field dedicated 

to the communication process, with special attention being required to be given to the development of their 

communication skills, skills that prove to be indispensable within the current set of activities, at the level of 

any organization. 

In order to achieve this objective, it was considered to identify the problems that are specific to the 

communication process in which the managers of the educational organizations in the area of interest subject 

to the present research are involved, the first step being the specific presentation and the definition of the study 

samples, with the subsequent implicit application of the chosen research method. 

The general objective of the present research was to analyze the way in which the complex 

communication process within an educational organization manages to impose its influences on the 

management level (on the general mode), as well as on the human resources (on the special mode), in this 

way. in order to achieve the efficiency of the educational organization and implicitly its performance. 

In the context in which, as mentioned above, organizational communication constitutes an area of 

particular interest within the current educational society, which is found in all activities that take place within 

an educational organization, including the instructional process. educational, but especially all the 

relationships that are established at the level of human resources existing in the organization, it will be 

considered to carry out a complex analysis of the internal communication found within the targeted educational 

units (whose presentation will be carried out below), with a view to determining the impact that the 

communication process manages to determine at the level of the managerial style found at the level of 

educational organization, but also at the level of the human resources management from it, afterwards trying 

to quantify the possible influences determined on the performances of the organizations education analyzed. 
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This research continues the similar (but smaller) steps presented in the content of the theoretical part 

of the present paper, in which we tried to identify the way of influencing the performances of the educational 

organizations in the field of the specific objectives: 

 Identifying the impact represented by the communication process on the climate found in the level 

of educational organizations and implicitly on the performances registered within them; 

 Emphasizing the role played by communication in the management of human resources within 

educational organizations, as well as on the complex process dedicated to motivating them; 

• Highlighting the managerial styles found in the educational organizations subject to the present research; 

• Carrying out a complex analysis regarding the communication styles found within educational 

organizations, as well as highlighting the need for constant improvement of them; 

• To identify the links between the communication capacities found in the management of educational 

organizations and the subsequent evolution in the career of the managers of these educational organizations. 

In view of all this, it was also possible to delimit the working hypotheses specific to the applied 

research included in the content of the present work, respectively: 

• At the level of all educational organizations it is possible to establish a dominant attitude of 

communication, within it, noting a whole series of characteristics specific to the communicative behavior, 

which are relatively predictable and stable; 

• The managers of educational organizations are distinguished by distinct communication styles, these 

being directly influenced by the managerial styles adopted; 

• The existence of a delimited image regarding the efficiency characteristic of their own communication 

styles, these being directly influenced both by the quantity of information that the managers of the educational 

organizations transmit to the subordinates, in the course of the daily activities, as well as by their quality; 

• The existence of communication barriers within the communication process noted within the 

educational organizations, these having the capacity to influence the degree of efficiency of the activities that 

are carried out every day; 

• The special role they play in the approach dedicated to motivating human resources, as well as their 

career advancement, not only the interaction of communication with the personalities of the managers, but 

also with the organizational culture found at the institution level and implicitly with the respective 

organizational behaviors. 

Regarding the novelty of the present research, it is noted the application of a questionnaire (specially 

designed in this sense, found in the category of Annexes) to the managers of educational organizations in 

Teleorman county, following the analysis of the results that have been obtained, successfully identifying the 

connection between the communication style practiced and the managerial style identified, as well as of the 
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degree conferred to them in the quality of communicator (noting the excellent degree, the capable degree, but 

also the insufficient degree), at the end of the research there are also a series of solutions dedicated to 

improving the communication process, with the increase of the performance the latter, which will subsequently 

have the capacity to influence and the level of performance of the educational organization. 

Following the diagnosis of communication styles, highlighting the existence of communication barriers 

found at the level of educational organizations, as well as their types, it was considered to analyze the 

motivation in work of human resources, as well as the influence that it represents at the career level, with the 

identification of solutions dedicated to the constant improvement of the internal communication process, these 

can be perceived as models dedicated to the constant improvement of the educational organizational 

communication, with all the effects arising from it. 

As a research method, the questionnaire is a very good way of explaining human behaviors and 

identifying the factors that determine them. With the help of the questionnaire, as an investigative tool, 

questions and problems are asked which determine different answers from the investigated persons. The 

answers, respectively the behaviors of the people, can be influenced by many factors, of which we can 

remember: the personality of the one who applies the questionnaire but also of the one who answers, the topic 

put into question, the environment in which it takes place, the time of the development, the structure of the 

questionnaire, as well as its mode of application, etc. 

We used several types of questionnaires: with closed questions (containing questions to which the 

possible variants of answers are fixed beforehand, the interviewee only going to choose the one that 

corresponds to his opinion) in a dichotomous system or with a wide range of answers; with scaled questions, 

which have a neutral element (middle position); with open questions (which left subjects free to express their 

opinions). 

The advantages of closed-ended questionnaires are: 

• ease of recording the answers; 

• speed and ease of (statistical) processing of results; 

• ease in choosing the right answer from the subjects (because it is known that people are easier to 

recognize, than to remember something); 

• diminishing, even avoiding errors that could be generated by post-coding operations. 

Although the advantages of these types of questions are not negligible, however, there are drawbacks 

in their use: 

• the degree of freedom of the subject in rendering the answer is reduced (he should fit only in the 

variants proposed by the researcher); 

• the poverty of the information obtained by using such questions; 
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• the closed questions involve the existence of very well-defined opinions of the subjects, a good 

knowledge of the socio-human reality from the researcher, things that are not always achievable. 

Open questions: 

• allow to obtain rich information on the topics addressed by the questionnaires; 

• there is no risk of suggestibility from the researcher, by offering answers, etc. 

The main disadvantages of this type of questions are: 

• difficulties of data analysis and processing (subsequent coding operations of the answers are needed, 

for a quantitative, statistical analysis); 

• the risk of errors due to the investigated subjects (problems related to coherence and logic in 

expressing opinions, level of preparation, memory, etc.). 

Maurice Duverger surprised that „open and closed questions have advantages and disadvantages, 

respectively the opposite." 

 

Presentation of educational organizations in Teleorman County 

 

In Teleorman County, there are 20 educational organizations, distributed as follows: 

 

Table 1 Types of secondary education organizations in Teleorman County 

The type of school unit 

 

Number of educational organizations 

Theoretical education unit 10 

Technological education unit 9 

Pedagogical education unit 1 

 

Regarding the management of these educational organizations, subject to the analysis of the present 

research, this is provided by managers with experience in the field, of both sexes, the distribution being: 

• In the case of the directors, a proportional one, respectively a number of ten female managers and ten 

male managers; 

• In the case of deputy directors, in the ratio of ¼, respectively two deputy male managers and a number 

of eight deputy female managers. 
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Fig.1 Diagram of the number of directors and deputy directors by gender

 

 

 

 

 

Fig.2 Diagram of total managers by gender 

 

 

As can be seen from the previous graphs, the number of school heads in the Teleorman county, male, 

is smaller compared to that of female directors (12-18). 

As for the age distribution of the managers of educational organizations in Teleorman County, it has 

the following form: 

 

Table 2 Age breakdown of high school managers 

Age in the range Principal  Deputy Principal 

30 years / 39 years 4 4 

40 years/49 years 5 8 
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50 years/59 years 9 - 

60 years/69 years 2 - 

 

Fig. 3 Diagram of the breakdown by age categories of the high school directors 

 

It can be noticed that in the case of the deputy principals of the educational institutions undergoing 

their age analysis it is relatively young, 2/3 of their total between 40 years and 49 years, the rest of the deputy 

managers falling in the age category 30 years - 39 years. 

Not the same can be said about the directors of educational organizations operating in Teleorman 

county, the vast majority of them falling in the age group 50 years - 59 years. It is worth noting that the number 

of directors aged between 30 and 39 years is equal to that of deputy directors of the same age category. 

In the 20 educational organizations that were subjected to the analysis of the present research, it was 

noted the existence of a variable number of human resources (including teachers, auxiliary and non-teaching 

staff), respectively between 30/100, the vast majority of them being teachers. 

 

Analysis of the communication style of the high school directors from Teleorman county 

„In communication, the most important thing is not 

 neither the message, nor the technique, but the receiver. " 

Dominique Wolton 

 

In the first phase of this complex research, the analysis of the communication style specific to the 

managers of the high schools in Teleorman county was considered (see Annexes), the classification of which 

was previously performed within the limits of the statistics. In the context in which communication is 

perceived as an active process dedicated to the transmission and reception of various information, it is 

noteworthy the importance it holds in the level of social life, but also personal of any individual, by means of 

the communication, taking, in time, the adoption to a certain behavior, as well as some mimics, gestures and 

specific attitudes. 

In order to identify and subsequently analyze the communication style understood by the managers of 

the educational organizations subject to attention, a quantitative research was carried out, based on the 
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questionnaire (see Annexes), the main aim being to verify the theoretical hypotheses presented in the first part 

of of this work, regarding the way in which the process of organizational communication manages to manifest 

its influences on the management practiced in the educational organizations of high school type found in the 

county of Teleorman. 

The main objective pursued was to identify the role that communication plays in the management of 

human resources found in the educational organization, as well as the influences through which an 

improvement in the communication style adopted and used by managers can be obtained, so that it manages a 

much easier management of the various problems that are frequently noticed in educational organizations of 

this kind. 

In the research activity, a whole series of hypotheses were taken into account, respectively: 

• Framing the communication styles specific to managers in one of the recognized categories, namely 

the assertive style, the non-assertive style, the manipulative style and the aggressive style respectively; 

• Identifying the dominant attitude found in the communication process, as well as the specific 

characteristics of the communicative behavior, these being stable and predictably stable; 

• Identifying the level of efficiency of one's own communication style; 

• Identification of any elements in the communication process that need to be improved; 

• Identifying the relationship of dependence found between the age of the managers subjected to the 

research and the efficiency noted in the communication style adopted by them. 

The questionnaire that was applied - in May 2018 - to the study sample that included the high school 

managers from Teleorman county: 20 principals and 12 deputy principals. It was realized following the model 

outlined by the Romanian psychologist Stroe Marcus, considering that it is relevant for all fundamental 

communication styles, respectively: 

1. Assertive communication 

In the 70s, when during training programs the participants were taught to say „NO" in the simulations 

of interpersonal confrontations, the term "assertiveness" became known. This type of communication - often 

encountered in compromise and collaborative styles - refers to the ability to speak and openly support goals 

in order to achieve one's interests or meet needs, without suffering others. People who use this type of 

communication are communicative people, who like to impress others and are flexible in their responses. 

Assertive communication can be used when: 

• Conflict is important to me; 

• I would be sorry if I did not say what I felt at one point; 

• The long-term relationship with a person is important to me; 
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• The other person would take advantage of the situation or resist my assertiveness and would not react 

aggressively or passively-aggressively. 

2. Non-assertive communication - It represents the ability to avoid conflict or to accommodate the other 

person's wishes or needs, by using verbal or non-verbal actions that suit the other's needs. In this way, interest 

in one's needs, rights or goals will decrease. 

This type of communication, in conflict situations, can be manifested by avoidance or accommodation. 

People who use this style of communication are undecided; avoids eye contact with the partner; he apologized 

quickly, leaving the room; they are elusive; being in a group of people prefers to avoid the conflict, and if it 

has still started, it prefers to resolve it quickly. 

Non-assertive communication is useful when:  

• I think I may not be right or when I'm not sure about myself;  

• Something happened that is more important to the other than to me;  

• The long-term relationship with a person is important. 

3. Aggressive communication - This style of communication refers to the ability to impose our desire 

on another person, using verbal or non-verbal acts in a way in which social standards are reached, with the 

intention of producing insult, suffering. or pain to others. It is synonymous with the "conflict", because the 

insults can lead to beatings or other more serious violence. 

Those who practice this style of communication: 

• Offends their partners through ignorance, does not listen; 

• They have an arrogant air of superiority; 

• Try to dominate his partner by talking loudly, blaming, intimidating and using sarcasm.  

If they do not initially use physical violence, they will resort to it as soon as they are provoked. In time 

both partners lose, because everyone will give up the relationship with an „aggressive". 

Aggressive communication is used if all other communication options have been exhausted and our 

physical and mental safety or other persons are endangered (self-defense). 

4. Manipulative / passive-aggressive communication - This style of communication borrows techniques 

from both non-assertive and aggressive communication. Those who prefer this type of communication do not 

pursue openly, directly the achievement of objectives, but in secret, using hidden means; they spy, blackmail, 

spread false rumors, encourage attacks by outsiders. An example at hand is the situation of the colleague who 

is suing the superior. 

The questionnaires were applied - in the session of the County Circle of the high school directors - to 

a number of 32 subjects - directors of secondary education institutions in Teleorman county. 
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The conclusions of quantitative research 

 

It is noted that during this complex research, which aimed mainly at highlighting the importance of 

communication within an educational organization, as well as the management of human resources, it was 

able to demonstrate the importance of communication at managerial level, this having the capacity to 

determine a constant increase in the level of efficiency reflected in all the activities carried out within the 

educational organization. 

It is noted that the most important beneficiaries of the complex educational process, in this case the 

students, are the first ones on which the effects of the efficiency printed through managerial communication 

can be recognized, while observing a much more active involvement of all the existing human resources at 

level of educational organization. 

Following the complex research, which was an appreciable part of the present work, it was able to 

demonstrate the necessity represented by the continuous improvement of the managers of the educational 

institutions, in the field dedicated to the communication process, with the mention of paying special 

attention to the development of their communication skills, in the absence to which a whole series of 

dysfunctions could be noticed at the level of all the activities carried out within the educational institutions. 

Throughout the conduct of this research, it was considered to analyze the way in which the 

communication process within an organization has the capacity to impose its influences on the level of 

management and implicitly of the human resources, which also determines the efficiency development in all 

the specific activities. 

Analyzing the answers obtained as a result of the application of the specially designed questionnaire, 

it can be concluded that the organizational communication process constitutes a field of special interest at 

the level of the educational institutions whose managers have been subject to the present research, by 

analyzing the internal communication found. they succeeded in quantifying the impact of communication 

not only on the managerial styles within the educational organizations, but also on the management of 

human resources. 

Following the analysis of the answers offered by the subjects managers of the educational institutions 

subject to the present research, it was possible to highlight the fact that over 50% of their total practice an 

assertive communication style, an aspect that comes to show us that in the vast majority of the time spent at 

work they are communicative people, adept at communicating with colleagues, but also with subordinates, 

who exhibit a certain level of flexibility in their relationship, trying to impress them, most of the time. This 

aspect demonstrates that the managers of the educational organizations under review are adept at collaborating 

with the human resources of the organization, which are in their subordination, they have the ability of open 
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communication, as well as the ability to support the goals dedicated to reaching their own interests / needs, 

without prejudicing in any way the rest. human resources. 

In addition, in 30% of the total number of subjects, it was possible to highlight the existence of the 

non-assertive style of communication, having the ability to avoid the appearance of potential conflicts within 

the organizations led and represented, as well as the ability to accommodate the wants or needs. subordinate 

human resources, through verbal or non-verbal actions, which are specifically dedicated to these needs. In this 

situation, a considerable reduction of the interest dedicated to its objectives, rights or needs was noticed, 

subjects having the habit of being evasive, avoiding the triggering of an conflict at the organizational level or 

adopting various solutions dedicated to an amicable solution, by both parties. 

Also, the existence of the aggressive communication style was noticed in a very small part of the 

subjects of the present research, they manifesting superiority in the relations with the colleagues, as well as 

the attempt to dominate the subordinates through intimidation, by blaming them, as well as by using the higher 

tone. 

It is necessary to note also the identification of the manipulative style in the research carried out, a 

small percentage of the subjects (respectively 8%) accustomed to borrowing communication techniques not 

only from the specific field of aggressive communication, but also from the field of non-assertive 

communication, the objectives set being reached not directly, but by bypass. 

Following the research, it was found that most of the managers to whom the questionnaire was applied 

are often accustomed to pay attention to the information they include in the documents to be transmitted to 

their colleagues, as well as to their subordinates, so that achieve a better understanding of the messages. Also, 

very often they are used to re-check all the documents they design or sign, before submitting them, in order to 

identify potential errors that can cause not only a negative image to the educational organization, but also an 

erroneous perception of the following messages. to be transmitted through them. 

In the communication process within the educational organization, in more than a third of situations, it 

is constant that the managers choose not to communicate to the interlocutors the possible doubts or 

misunderstandings they have, with all the consequences that could arise from this aspect, not only in relation 

to the messages and information to be transmitted, but also to the future of the communication relationship 

with the respective interlocutor. In addition, the vast majority declare that they are permanently considering 

the elimination of potential causes that may trigger misunderstandings or conflicts. 

Most of the times, the managers of the organizations have the habit of planning the communication 

process, considering also the existence of potential communication barriers. Following the completion of this 

complex research, it was able to demonstrate that the vast majority of the managers of the high schools in 

Teleorman county have adopted a communication style corresponding to the function and responsibilities 
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conferred by it, the subjects included in the study group being able to understand the role of the 

communicator at the moment of transmitting. / receiving messages to/from colleagues and subordinates, 

anticipating the occurrence of possible problems in the daily activities. 

Moreover, they have the ability to choose and use communication methods adapted to the situations 

noted in the daily activity, which is why their appreciation by the work colleagues / subordinates for the special 

communication capacity is added, adding to them and the ability to listen and understand the interlocutor. 

The results of the analysis also highlighted the ability of managers to be good communicators, despite 

the fact that they sometimes encounter certain problems in the communication process carried out in the high 

school institution they run. They need time to choose the best method for engaging in the process of 

communicating with a subordinate / colleague, focusing particularly on how they send or receive various 

messages, which in time will cause changes. appreciable of the communication process. 

Unfortunately, there were also noticed cases where the level of communication skills is diminished, 

with some inconsistencies in expression and a low level of interpretation of the received messages. However, 

in the situation of paying special attention to the daily communication process, it can be noticed the 

improvement of the efficiency of the activity carried out within the communication with colleagues / 

subordinates, with all the effects that are determined by this aspect on their relationships with them. 

All these conclusions, as a whole, lead to the demonstration of the working hypotheses set at the 

beginning of the research. 

At the same time, after completing the complex analysis specific to the present research, it was possible 

to highlight the need for constant improvement of the communication process found at the level of the 

educational institutions subject to the analysis, wished that it can be achieved through: 

• Innovative approach, in the absence of any preconceived ideas regarding certain topics or human 

resources; 

• Printing a high level of accuracy of any element found in the complex process of communication, 

with a fuller exploration of each aspect found at the level of the subject in the center of attention; 

• Constant  adoption of empathy, understanding the views of all parties involved in communication 

processes, analyzing attitudes and implicitly manifesting an open, cordial relationship. 

 

Assessment of the communication level 

 

In order to analyze the internal communication in the high schools in Teleorman county, as well as the 

existing interpersonal relations, it was necessary to carry out an investigation, the research being carried out 
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on the basis of the interview, to which were submitted by four directors of the colleges / high schools in 

Teleorman County. 

The main objective of this survey was to identify the general aspects of internal communication within 

the educational units that the four subjects mentioned above lead. Also, in order to carry out a complex analysis 

dedicated to the issues regarding internal communication within educational institutions, a number of ten 

closed-ended questions were included in the content of the interview sheet (see Annex IV). 

The interview is the most used form of qualitative research, allowing a deep and nuanced understanding 

of the human being and its relations with the world or the specific points of view of certain groups. We chose 

the most typical type of interview - face to face - structured, with a well-established set of questions, the same 

for all subjects, but which leaves little room for flexibility and variation in the investigation. 

• A national theoretical college in Alexandria;  

• A theoretical high school from Turnu Măgurele;  

•  A technological high school from Roșiorii de Vede locality;  

• A technical college from Videle.  

Regarding the purposes that were pursued in the interviews applied to the four directors of the 

educational institutions in Teleorman county, it is noted: 

 • Establishing the meaning in which information flows, as well as the meaning of internal 

communication;  

• Identification of the most used forms of internal communication, as well as the types of documents 

used;  

• Identification of the content that is predominantly within the messages that are transmitted in the 

internal environment of the analyzed educational institutions;  

• Identification of the most used internal communication channels, at the level of the above mentioned 

educational institutions;  

• Identification of potential barriers found in the internal communication level of the educational 

organization. 

Through the present qualitative research the following hypotheses have been demonstrated: 

• Each manager practices a type of internal communication adapted to the specific of the unit that he / 

she manages; 

• As skilled in the art of communication as the manager is, there are still communication barriers 

between him and his employees. 

It is worth mentioning that the usefulness of the interview applied to the four managers of the 

educational institutions from various localities in Teleorman county resides precisely from the consideration 



78 
 

that the communication process should not be perceived as an exclusive responsibility of the manager, but as 

an instrument on the part of the manager,  which each employee of the respective school unit is required to 

use daily, within the interaction that it has with the rest of human resources. 

Any organization can be regarded as an ensemble of roles and statuses, with the mention that the 

interaction of its members is based on communication, whether it is a formal or informal, verbal or non-verbal 

type, respectively horizontally or vertically. 

The interviews were conducted between February and March 2019, the principals of the educational 

institutions in the localities of Teleorman county offering answers to all the questions found in the interview 

sheet (see Annex IV) regarding the internal communication notified within the educational units they lead. Of 

the four directors, 2 are female and two are male, aged 40-45: 2; one between 45 and 50 years old and one 

between 50 and 55 years old. The seniority in the position of director is 8 years for 3 of those interviewed and 

12 years respectively for one of the directors. 

From the analysis of the answers offered by the four managers of the educational units selected to be 

part of the research group, the working hypotheses, the type of internal communication, the channels of its 

realization are specific to each school and each director, including - but in the types consecrated by such 

communication. In terms of communication barriers, they exist in all four high schools, being largely due 

to employees, but sometimes even managers. 

 

 

Evaluation of communication and interpersonal relations in the educational units subject to analysis, 

by interviewing their principals 

 

It is known that the process of interpersonal communication is carried out at the level of two persons, 

within it several distinct stages are noted, namely: the stimulus, the attention, the filtering and the completion 

of the interaction. In this context, it is noted that at the level of any organization, the efficiency of the 

interpersonal communication implies the existence of the feed-back, which is constituted in the information 

that signals the existence or not of the process of understanding. Through the feed-back we can find out if our 

interlocutor has managed to receive, interpret and understand the message transmitted, as well as the level of 

efficiency determined through the role of the transmitters / encoders. 

In this regard, in the research that was carried out, also by the aforementioned method, the following 

objectives were considered: 

• Highlighting the extent to which the absence of communication causes negative effects on 

interpersonal relationships; 



79 
 

• Observing the reactions of the subjects towards the questions asked, the degree of interest and 

involvement in the activity; 

• Conduct a training for good communication. 

In the field dedicated to working hypotheses, the following aspects were taken into account: 

• Communication correlates with the development of existing relationships within the group; 

• Carrying out a communication training creates a favorable field for the development of the 

professional performances of the employees. 

 

The conclusions of the qualitative research 

 

Given the success of demonstrating the hypotheses and the fact that the communication style found in 

the managers of the educational institutions, included in the study group of the present research is influenced 

not only by the different attitudes and experiences of the human resources within the school organization, but 

also by the multiple ones. their weaknesses, it is necessary that the style of communication to be adopted by 

the interviewed directors is constantly correlated with the specific qualities and aptitudes, taking into account 

the level of the organizational culture within the organization. 

Also, in the conditions in which the lack of a model dedicated to efficient communication was 

highlighted, it is also necessary to permanently adapt the communication styles to the personalities and 

competences found in the subordinate human resources. 

In conclusion, it is noted that in the case of all the educational units whose principals were included in 

the study group of the present research, the communication process has a special impact on the climate found 

in the educational organizations, as well as on the different performances that they have. records them 

periodically. 

Also, it was possible to highlight the special role that communication plays in the management of 

existing human resources at the level of educational organization, which manages to determine a series of 

influences and on the process aimed at motivating them periodically. 

Following the complex analysis that was carried out over the entire duration of the research related to 

the present paper, it was also possible to highlight all the existing managerial styles within the educational 

institutions that were in the focus of the present research, after which the styles analysis was also considered. 

of specific communication, as they resulted from the application of the special questionnaire developed for 

this purpose. 

Last but not least, it was also possible to identify the various connections noticed between all the 

communication capacities that can be found in the management practiced inside the educational units subject 
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to the present analysis and the subsequent developments found in the careers of the directors of these high 

schools. 

After conducting the research, it was possible to demonstrate the working hypotheses considered in 

the initial phase, within all the educational institutions subjected to the complex analysis being identified a 

dominant type of communication attitude, inside which numerous characteristics that are specific to the type 

behavior were detected. communicative. It was also possible to demonstrate that the subjects included in the 

study group of the present research manage to adopt a series of different communication styles, which are 

under the influence of the managerial styles that have been adopted. 

Noteworthy at the end of this research is the existence of the image determined by the efficiency that 

is characteristic of their own communication styles, a function not only of the volume of information 

transmitted to the subordinates by the subjects included in the study group, but also of their qualitative level. 

In addition, within all the educational units subjected to the analysis, it was possible to identify the various 

communication barriers, with all the effects determined by them at the level of efficiency of all the activities 

carried out within the organizational framework, on a daily basis. 
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Curriculum vitae  

Europass  

 

Personal information  

Name/surname BOTEZ 

SILVIA ELENA 

Address  Aleea Caişilor, nr.1, Alexandria, 140111, Teleorman 

 

Phone  0767325329   /   0722506152 

 

  

Fax 0247/317573 

E-mail botezdso@yahoo.com 

Nationality  romanian 

Date of birth 9.10.1961 

gender female 

 

Professional experience 

 

Period  13.12.2005 and now 

 
27.04.2012 Member of the Body of experts in educational management 

 

Occupation or position held 

 

 

 principal - with competition (until 21.12.2020), according to ISJ Teleorman 

Decision no.3177 / 21.12.2016; from 2017 the educational unit bears the name of 

the National Pedagogical College "Mircea Scarlat" 

                  - with delegation until 31.08.2011; with delegation until 31.08.2012; 

                  - with delegation until 31.08.2013; with delegation until 31.08.2014; 

                  - with delegation until 31.08.2013; with delegation until 31.08.2015; 

                  - with delegation until 31.08.2016; with delegation until the contest is 

organized at Pedagogical High School "Mircea Scarlat" Alexandria, str. Negru 

Voda, no, 99 
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Main activities and 

responsibilities 

 

the executive management of the educational unit the president of the Teaching 

Council, of the Board of Directors, CEAC operative management duties of 

employer, evaluator and authorizing officer 

Name and address of employer 

 

 School Inspectorate of Teleorman County, Carpaţi str., No. 15, Alexandria 

 

Type of business or sector 

 

 

Education  

Period    21.04.2004-13.12.2005 and 1.10.1999-21.04.2004 

Occupation or position held 

 

  

 deputy director - according to the decision no.582 / 4.05.2004 of the School 

Inspector  of Teleorman county - Pedagogical High School "Mircea Scarlat" 

Alexandria 

 deputy director - with delegation - Pedagogical High School, str. Negru Vodă, 

no.99, 

 Alexandria 

   Main activities and 

responsibilities 

 

 coordinating the education process, 

 tasks delegated by the high school principal 

 

Name and address of employer 

 

School Inspectorate of Teleorman County, Carpaţi str., No. 15, Alexandria 

         Type of business or sector 

 

Education  

Period   1.09.1997-1.10.1999   

Occupation or position held 

 

 physics teacher, Pedagogical High School, str. Negru Vodă, no.99, Alexandria 

 

Main activities and 

responsibilities 

 didactic activity 

 coordinating the educational activity at the level of the classes I attended 

leadership function 
 

Name and address of employer 

 

School Inspectorate of Teleorman County, Carpaţi str., No. 15, Alexandria 

Type of business or sector Education  

Period  1.09.1990-31.08.1997 

Occupation or position held 

 

 physics teacher, Normal School, str. Negru Vodă, no.99, Alexandria 

 

   Main activities and 

responsibilities 

 didactic activity 

 coordinating the educational activity at the level of the classes I attended 

 leadership function 
 participation in the actions organized by the educational unit 
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Name and address of employer 

 

 School Inspectorate of Teleorman County, Carpaţi str., No. 15, Alexandria 

Type of business or sector Education  

Period    1.09.1987-31.08.1990 

Occupation or position held 

 

  physics teacher, Industrial High School no.3, str. Negru Voda, no.99, Alexandria 

 

   Main activities and 

responsibilities 

 didactic activity 

 coordinating the educational activity at the level of the classes I attended 

 leadership function 
 participation in the actions organized by the educational unit 

 

Name and address of employer 

 

School Inspectorate of Teleorman County, Carpaţi str., No. 15, Alexandria 

Type of business or sector Education  

Period    1.09.1986-31.08.1987 

Occupation or position held 

 

 physics teacher, Agricultural High School, Alexandria and Industrial High School 

no.2 Alexandria 

 

   Main activities and 

responsibilities 

 didactic activity 

 participation in the actions organized by the educational unit 

 

Name and address of employer 

 

 School Inspectorate of Teleorman County, Carpaţi str., No. 15, Alexandria 

Type of business or sector Education  

Period   1.09.1985-31.08.1986 

Occupation or position held 

 

 Physics teacher, Mathematics-Physics High School, Alexandria 

 

   Main activities and 

responsibilities 

 didactic activity 

 participation in the actions organized by the educational unit 

 

Name and address of employer 

 

 School Inspectorate of Teleorman County, Carpaţi str., No. 15, Alexandria 

Type of business or sector Education  
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Period    1.09.1984-31.08.1985 

Occupation or position held 

 

 physics teacher, Agricultural High School, Alexandria 

Main activities and 

responsibilities 

didactic activity 

 participation in the actions organized by the educational unit 

 

Name and address of employer 

 

 School Inspectorate of Teleorman County, Carpaţi str., No. 15, Alexandria 

Type of business or sector Education  

Educaţie şi formare 

                                   

                             Period  

                             

                              

                                 Period    

Qualification / diploma 

obtained 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

  

 

1 oct 2016 and now 

 PhD student at the Doctoral School of "Valahia" University in Târgoviște,  

Management field 

5-13 may 2016 

 Certificate of completion 

  „Make technology your friend!” 

  Malta  

  Erasmus+ / EDU2GROW 
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Period  

Qualification / diploma 

obtained 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

Period  

Qualification / diploma 

obtained 

Name and type of educational 

institution / training provider 
 

Period  

Qualification / diploma 

obtained 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

Period  

Qualification / diploma 

obtained 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 
 

Period  

Qualification / diploma 

obtained 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

 

19-20.10.2015 

 Certificate of completion 

 

 Training course on the use of the computer system developed within the project 

"Increasing the quality of the pre-university education system in Romania by 

implementing modern management and monitoring tools" 

 

SIVECO Romania SA 

 

 

  12.08.2015-17.08.2015 

Certificate 

Training session on "Communication and leadership" 

CCD Teleorman 

 

 
 

 

8.07.2015-12.07.2015 

Certificate 

Training session on the topic "Anti-corruption strategy in education” 

 

CCD Teleorman 

 

31.03.2015 

Certificate  

Participation in the course "Using online tools in education" 

 

 

Junior Achievement Young Enterprise 

 

  5-11 mai 2014 

Certificate  

 

 Global Campaign for Education 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

 Save the children 

 

Period   From  2014-2015 and now 

Qualification / diploma 

obtained 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

 

  Certificate 

Volunteer teacher at SNAC 
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Period  

 

2013-2014 

Qualification / diploma 

obtained 

Certificate 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

Program „JOB SHADOW DAY” 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

Junior Achievement Young Enterprise Romania 

period  2012-2013 

The main disciplines studied 

/ acquired 

professional 

competences 

The POSDRU project "E-manager school plus" 

School marketing 

Human resources management 

Financial management 

  Quality management 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

ISJ, CCD TELEORMAN 

 

 

 

 

Period  2012-2013 

The main disciplines studied 

/ acquired 

professional 

competences 

POSDRU project "Successful career in pre-university education through the 

implementation of innovative training programs" 

Designing the skills-focused curriculum; Management of the student class; 

Interactive methods of teaching, learning, evaluation; Quality management for a 

performing school - strategic management; Operational management 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

ISJ, CCD TELEORMAN 

Period  19-26 may 2012 

Qualification / diploma 

obtained 

Certificate  

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

Training session: 

"PREVENTION AND COMBAT OF TRAFFIC IN HUMAN BEINGS" 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

 

CCD TELEORMAN 
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  Period  

Qualification / diploma 

obtained 

The main disciplines studied 

/ acquired 

professional 

competences  

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

 

Period  

2011-2012 

Full ECDL certificate 

 

Basic concepts of IT; Using the computer and organizing files; Word processing; 

Table calculation; Database; Presentation; Information and communication 

 

 

ROMFRA Alexandria – CNFPA authorized training center 

 

 

 

November 2011-January 2012 

 

Qualification / diploma 

obtained 
Certificate  

The main disciplines studied 

/ acquired 

professional 

competences  

  Training session: 

  Non-formal education through "Other school" 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

CCD TELEORMAN 

Period   May-october 2011 

Qualification / diploma 

obtained 
  Certificate  

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

 Trainer, at the continuous training program "Training specialists in INSAM 

evaluation" 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

 

CCD Teleorman 

 

Period  01.03-31.05.2011 

Qualification / diploma 

obtained 

 Certificate of continuous training of the teaching staff "Training in the knowledge 

society" 

 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

Using technology to develop the skills needed by students in the 21st century 

Identifying ways in which students and teachers can use technology to stimulate 

learning through research, communication, collaboration 

Encourage the use of the differentiated training strategy 

Develop critical thinking and systemic thinking for problem solving 

Promote teamwork to optimize training 

Facilitating access to training that develops higher level thinking and skills needed 

in the 21st century 
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Name and type of educational 

institution / training provider 

 

 SIVECO România 

 

Period  28.06-20.07.2011 

Qualification / diploma 

obtained 

Certificate of completion 

 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

Methodist, competent for the following units of competence: 

1.Technology of organizational processes and processes 

2. Methods and techniques 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

Ten Plus  

Onesti 

Period  7.11.2009 

Qualification / diploma 

obtained 

 Certificate of professional competence 

 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

Trainer, competent for the following units of competence: 

1. Preparation of training 

2. Carrying out training activities 

3. Evaluation of training participants 

4. Application of special training methods and techniques 

5. Training marketing 

6. Designing training programs 

7. Organization of training programs and internships 

8. Evaluation, review of the quality of training programs and internships 
 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

   CNFPA,  

Regional Center for Adult Vocational Training Cluj 

 

Period  February 2008 

Qualification / diploma 

obtained 

master 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

„Policies and management in education" 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

 

University „Valahia”, Târgovişte 

 

Perioa  

 

24.11.2008- 20.12.2008 

Qualification / diploma 

obtained 

 Certificate of completion 
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The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

Trainer, code COR 241206: 

1. Preparation of training 

2. Carrying out training activities 

3. Evaluation of training participants 

4. Application of special training methods and techniques 

5. Training marketing 

6. Designing training programs 

7. Organization of training programs and internships 

8. Evaluation, review of the quality of training programs and internships 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

S.C. SMART TRANINIG SOLUTIONS S.R.L., Bucureşti 

Period  2007- 2008 

Qualification / diploma 

obtained 

Certificate 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

Trainer / tutor in the Training Program for school mediators 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

„Gheorghe Lazăr” National Pedagogical College Cluj-Napoca 

PHARE RO 2004 / 016-772.01.01.02-Component Formation of school mediators 

 

Period  may-october 2008, february-april 2008 

Qualification / diploma 

obtained 

Certificate of continuous training of the teaching staff 

 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

 Curriculum, training, evaluation 

  Physics-specialist 

  Didactics of physics 

  Methods and techniques for getting to know students and student groups 

  Elements of biophysics and physics of the environment 

  Nuclear and atomic methods used in the study of the environment 

  Computerized information technologies 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

University „Valahia” Tîrgovişte 

  Teacher Training Department 

 

Period  january-march 2007 

Qualification / diploma 

obtained 

 Certificate of continuous training of the teaching staff 

 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

The pedagogy of communication 

Class management 
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Name and type of educational 

institution / training provider 

 

University „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

   Teacher Training Department 

 

Period   march-may 2006 

Qualification / diploma 

obtained 

 Certificate of completion 

 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

postgraduate training courses "Funding opportunities in the process of European 

integration of Romania" 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

University from Craiova 

 

 

Period     19.02 2005-19.02. 2006 

Qualification / diploma 

obtained 

Certificate of professional skills of the teaching staff 

 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

General management; Management of educational organizations 

Human resources management; School management management; Educational 

law 

Total quality management; Human relations management; Strategic management 

Vocational counseling and guidance; Curricular management; School and 

community 

Basic concepts in ICT, Using the computer and organizing files; Word processing; 

Table calculation; Database; Use of presentation tools; information and 

communication 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

University from Piteşti 

Department of continuous training "Muntenia Training Center" 

 

 

Perioada   july 2001-september 2001 

Qualification / diploma 

obtained 

 Certificate of completion 

 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

Managerial training of the principals of school units within the Project of reform 

of the pre-university education, the component "Management and financing" 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

 Craiova regional center 

 / ISJ Teleorman  

 

 

Period    1995-2000 

Qualification / diploma 

obtained 

 Bachelor's degree 
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The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

 Bachelor of Laws 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

 Christian University "Dimitrie Cantemir" Bucharest 

Faculty of Legal and Administrative Sciences 

 

Period  1996 

Qualification / diploma 

obtained 

Certificate  

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

The first didactic, physical specialty 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

University Bucharest 

 

 

Period     1992 

Qualification / diploma 

obtained 

Certificate 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

The second didactic, physical specialty 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

University Bucharest 

 

Period  1987 

Qualification / diploma 

obtained 

Certificate 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

 

Definitely, the physical specialty 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

University Bucharest 

 

Period  1980-1984 

Qualification / diploma 

obtained 

 Bachelor's degree 

 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

 Degree in Physics 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

 

 University „A. I. Cuza ”Iaşi, Faculty of Physics 

 

Period    1976-1980 
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Qualification / diploma 

obtained 

 High school diploma 

 

The main disciplines studied / 

acquired professional 

competences 

 Computer, operator, programmer, analyst 

 

Name and type of educational 

institution / training provider 

The high-school of mathematics-physics no.1 Brasov 

 

 

Personal skills and 

competence 

 

Native language Romanian language 

Known foreign language English  

   CLS Certificate Bucharest 

 

  Understanding 

 

Speech  Writing  

  Listening  Reading  Participation in 

the 

conversation 

 

Oral speech written expression 

 

Limba engleză  C

1 
Experienced 

user 

C

1 
Experienced 

user 
C

1 
Experienced 

user 
C

1 
Experienced 

user 
C

1 
Experienced 

user 

Social skills and competence  I work with many people (teaching staff, auxiliary and non-teaching staff, 

students) in an environment where communication is very important; I do a job 

where teamwork is very important; 

 

Organizational skills and 

competence 

 I coordinate the activity of the staff of the Pedagogical High School "Mircea 

Scarlat" (since 1999, as deputy director and since December 2005, as director) I 

have participated in the implementation of Comenius 1 and 2.2c projects, Euro-

school, Erasmus +, budget projects and budget management, when obtaining 

extra-budgetary revenues 

 balanced and calm in making decisions; 

 ability to solve the given situations. 

 

Technical skills and 

competence 

 use of video and photo cameras (very good) 

 

Computer skills amd 

ablities 

Computer operation (very good), knowledge acquired in high school and at CCD 

courses, ECDL certificate 

 

Artisitc skills and 

competence 

The ability to realize, organize and coordinate artistic activities with educational 

and fun role with groups of people (students) and teachers. 

The ability to understand an artistic creation. 
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Other skills and 

competence 

  I was part of the group that edited the monograph "Pedagogical High School" 

Mircea Scarlat "- tradition and continuity in the teleorman pedagogical education" 

Alexandria, 2004 

  I published articles in which I addressed problems of educational management in 

the unit, co-authored with deputy director. in books, newspapers and magazines 

 

Driver's license 

 

 Category B, since 1994 

 

More information 

 

 

 

 

Attendance at conferences 

 

  Marital status: married to Baptism Dan, 

                        1 child, Toucedo Botez Vila Oana Olivia, AAAS legal advisor, 

Bucharest 

 

 

Conference on Educational Management - Perspectives in Romania and the 

World, June 20, 2017, Iași, Romania, with the work Human Resources 

Management in the educational organization; 

Conference on Educational Management in the context of legislative changes, 

December 14, 2017, Iași, Romania, with the work Decentralization of the 

management of the pre-university education unit; 

International Conference on Contemporary Challenges for the Society in the 

Context of the Recent Economic and Social Changes, third edition, Târgoviște, 

June 21-22, 2019, with the work Communication crisis in educational 

establishments; 

Symposium of the doctoral researches of "Valahia" University Târgoviște, July 

18-19, 2019, the Management section, with the paper The correlation between the 

managerial style and the communication style in pre-university education units 
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LIST OF ARTICLES 

 

 

1. „Human resources management in the educational organization", in „Educational management. 

Perspectives in Romania and in the world ”- Conference on Educational Management - perspectives in 

Romania and in the world, June 20, 2017, Iași, Romania, Ed.Lumen, Iași, 2017, p.49; 

2. „Decentralization of the management of the pre-university education unit", in „Educational 

management in the context of legislative changes” - Conference on Educational Management in the context 

of legislative changes, December 14, 2017, Iași, Romania, Ed.Lumen, Iași, 2018, p.5; 

3.  „The aspects of communication in the educational organization. The communication contract ”- 

http://euromentor.ucdc.ro/euromentor-june-2018.pdf, p.55; 

4.  „Correlation between the managerial style and communication style in education units" - 

http://euromentor.ucdc.ro/euromentornr.1martie2019final.pdf, p.145; 

5.  „Analysis of internal communication in high school education in Teleorman county" - 

http://euromentor.ucdc.ro/euromentor-iunie-2019l.pdf, p.83 

 

 

 

 

 


