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ARGUMENT

Comunicarea în organizaþii devine o problemã majorã în secolul al
XXI-lea. Deºi disciplina a rãmas în esenþã aceeaºi, mijloacele afiliate ºi
modalitatea de a o pune în practicã au modificat natura acestei activitãþi.
Profesioniºtii în comunicare ocupã un loc din ce în ce mai important în
managementul organizaþiilor ºi corporaþiilor. Aceastã realitate care s-a impus
la nivel global trebuie sã câºtige teren ºi în România, diversele forme ºi tipuri
de comunicare în grup ºi între grupuri contribuind la realizarea scopurilor
organizaþiilor.
Comunicarea este mai mult decât o funcþie organizaþionalã importantã,
ea reflectã valori, le menþine ºi le creeazã, creeazã reþele prin care organizaþia
este unitã, construieºte atitudini, comportamente ºi percepþii ºi se aflã la baza
oricãrei interacþiuni umane.
Noul concept de comunicare corporativã reprezintã totalitatea eforturilor
unei corporaþii de a comunica eficient ºi profitabil. În practicã, ea este un
instrument strategic al organizaþiei contemporane, cu scopul de a câºtiga avantaj
competitiv faþã de concurenþã. Managerii folosesc acest instrument pentru a
conduce, a motiva, a convinge ºi a informa atât angajaþii, cât ºi publicul extern.
Comunicarea corporativã este termenul folosit pentru a defini o mare
varietate de funcþii ale managementului, funcþii legate de comunicarea internã
ºi comunicarea externã ale unei organizaþii. În funcþie de organizaþie,
comunicarea corporativã poate include: relaþiile publice, relaþiile cu angajaþii,
relaþiile cu comunitatea, relaþiile cu mass-media, relaþiile financiare, relaþiile
guvernamentale, comunicarea în situaþii de crizã etc.
Iatã tot atâtea motive pentru a aborda acest domeniu. Lucrarea de faþã s-a
nãscut din dorinþa de a oferi studenþilor o perspectivã integratoare asupra
comunicãrii din organizaþii, în zilele noastre.
Sperãm în utilitatea demersului nostru actual ºi în dezvoltarea ºi extinderea
acestui proiect într-un viitor apropiat.
O identitate ºi o imagine organizaþionale pozitive pot fi create ºi perpetuate
prin intermediul unor programe coerente ºi bine gândite, îndreptate atât spre
interiorul organizaþiei, cât ºi spre publicul larg. Oamenii învaþã sã recunoascã
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o organizaþie prin tot ceea ce face, de la produsele ºi serviciile pe care le vinde,
pânã la clãdiri ºi angajaþi. Nevoia de a construi o imagine a organizaþiei
(corporaþiei) nu a fost niciodatã mai importantã pentru supravieþuirea ei.
Managementul înalt performant foloseºte informaþia ºi comunicarea
pentru a monitoriza, evalua ºi îmbunãtãþi lanþul de activitãþi creatoare de valoare
ºi generatoare de avantaj competitiv, susþinut printr-un rãspuns inovativ, flexibil,
eficient ºi rapid la schimbãrile mediului.
Iunie 2008

Autoarea
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SPAÞIUL PUBLIC
ªI
ORGANIZAÞIILE

Cuvinte cheie
acþiune comunicaþionalã, acþiune organizaþionalã, spaþiu
public, întreprindere, cetãþean, gestiune culturalã, proiect de
întreprindere, corporate culture, viziune, culturã, birocraþie,
organizaþie, sistem concret de acþiune, montaj compozit,
câmp social, reþea, spaþii de relaþii

Este, deja, cunoscut cã, în ansamblul ei, o instituþie sau
o întreprindere se construiesc ºi se menþin traversând
numeroase procese ºi reþele de comunicare, care, în cele din
urmã, le conferã coerenþã.
Relaþiile umane însele se construiesc prin comunicare.
Putem afirma, astfel, cã acþiunea comunicaþionalã ºi acþiunea
organizaþionalã depind una de cealaltã.
Graþie limbajului, individul a reuºit sã structureze ºi sã
organizeze mediul în care trãieºte, sã înþeleagã realitãþile ºi
situaþiile întâlnite, sã-ºi explice descoperirile pe care le-a fãcut
de-a lungul timpului. Comunicarea ºi organizarea sunt cele
douã stãri ce caracterizeazã, în general, orice organism viu.
Omul, sui-generis, poate fi definit, în aceastã perspectivã, ca
o fiinþã comunicaþionalã ºi organizaþionalã.
Comunicarea nu trebuie confundatã, însã, cu
exprimarea. Orice schimb ºi împãrtãºire de mesaje ºi de
semnificaþii presupune procese de interpretare, reprezentare
ºi exprimare a acestora. De aceea, capacitatea de expresie,
mai ales cea publicã, a persoanelor ºi a grupurilor este
primordialã în crearea de realitãþi ºi de semnificaþii.
Elementele organizãrii, structurile, funcþiile, rolurile
organizaþionale prevaleazã, de regulã, în detrimentul
comunicãrii, al dialogului ºi contractului. Comunicarea nu

8

Tipuri ºi tehnici de comunicare în organizaþii

este înþeleasã ca fiind motorul, matricea ºi suportul situaþiilor
de creare de realitãþi ºi de relaþii. Din raþiuni de putere ºi
control, organizarea ºi ordinea sunt aºezate înaintea oricãrei
acþiuni comunicaþionale. Prin însãºi natura sa, comunicarea
este spontanã, comportã emoþii ºi sentimente. Organizarea
este consideratã ca fundament al certitudinii, previzibilitãþii,
redundanþei ºi ordinii, în timp ce comunicarea este imprevizibilã ºi constituie o sursã de incertitudine, de dezordine ºi
de probleme.
De fapt, comunicarea fiind creatoare de realitãþi ºi de
relaþii, înainte de a fi schimb ºi împãrtãºire de semnificaþii,
constituie o modalitate fundamentalã de a contracara entropia
organizãrii (orice structurã este supusã la un moment dat
degradãrii).
Comunicarea nu numai cã determinã apariþia unor noi
structuri, dar contribuie la menþinerea celor existente.
Fenomenul comunicãrii se aflã în complementaritate
ºi interdependenþã cu fenomenul organizãrii, ºi invers. Actul
de comunicare necesitã totdeauna, pentru a se actualiza, o
structurã, o situaþie, un context; de asemenea, organizarea
nu poate exista fãrã comunicare, care conduce la transformare
ºi schimbare.
Michel Crozier a deschis în Franþa drum sociologiei
organizaþiei în anii 1970, perspectivã ce se deosebeºte de
perspectiva ºtiinþelor economice [1]. În viziunea economicã,
întreprinderea se ocupã cu producerea bunurilor ºi serviciilor
ce trebuie vândute, iar raporturile sociale sunt privite ca
sisteme sociale de organizare a muncii, de inovaþie tehnologicã, de capacitate de vânzare, de gestiune managerialã.
Crozier propune studierea comportamentului actorilor dintr-o
organizaþie, dar, deºi se detaºeazã de logica economicã, teoria
sa este tributarã unei concepþii reductiviste a individului care
acþioneazã în funcþie de o realitate imediatã ºi simplificatoare
a proceselor organizaþionale [2].
Pentru analiza organizaþiilor din perspectiva comuSpaþiul public
nicãrii, este necesarã o trecere în revistã a diverselor forme
ºi
comunicarea pe care le-a îmbrãcat spaþiul public de-a lungul timpului.
Jurgen Habermas a conceput iniþial spaþiul public ca o
formã de mediere între stat ºi societatea civilã. În anii 1990,
el revine asupra conceptului, definindu-l astfel: condiþiile
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de comunicare prin intermediul cãrora pot fi formarea
discursivã a opiniei ºi voinþa unui public alcãtuit din cetãþeni
[3].
Spaþiul public al lui Habermas este fondat pe principiul
publicitãþii sau al folosirii publice a raþiunii de cãtre persoanele particulare reunite într-un public. Utilizarea publicã a
raþiunii sub forma argumentãrii ºi dezbaterii reprezintã
mediul în care se realizeazã opoziþia dintre societatea civilã
ºi stat. Ceea ce, iniþial, Habermas nu a luat în considerare
este faptul cã procesele de comunicare aparþin unor câmpuri
sociale diferite. Logic, spaþiul public este inegal ºi conflictual,
reflectând raporturi sociale de inegalitate ºi dominare.
Câmpurile sociale concurente ºi interdependente genereazã
o tensiune exprimatã, aºa cum afirmã Bourdieu, violenþa
simbolicã, spaþiul public devenind câmpul medierii între
interesele ºi poziþiile sociale contradictorii care trec cu
necesitate prin formele culturale ºi simbolice ale formãrii
opiniei [4].
Bernard Floris distinge în studiul sãu intitulat
Întreprinderea din perspectiva spaþiului public, patru forme
de mediere proprii spaþiului public [5]:
1. spaþiul public este câmpul formãrii simbolice a unei
opinii publice prin intermediul tuturor formelor de
comunicare existente în societate;
2. spaþiul public este câmpul formãrii democratice a
unei voinþe publice prin intermediul sufragiului universal,
al parlamentului ºi al partidelor;
3. spaþiul public este o sferã de mediere între stat ºi
societatea civilã;
4. spaþiul public nu este un loc abstract al consensului
democratic ideal, ci un spaþiu conflictual care exprimã
raporturile sociale de inegalitate ºi dominare.
Acelaºi autor, analizând diferitele forme pe care le-a
îmbrãcat spaþiul public de-a lungul timpului, ajunge la
concluzia cã existã mai multe faze ale spaþiului public.
Astfel, în secolul al XlX-lea (în sfera publicã burghezã)
întreprinderea se sustrage spaþiului public, deoarece
economicul, spre deosebire de politic, trece în domeniul
privat, odatã cu capitalismul liberal.
Câmpul economic se sustrage autoritãþii statului, iar în
aceastã perioadã funcþiile economice ºi politice, amestecate
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mai înainte, se separã în douã structuri sociale diferite,
economicul trecând aproape total în domeniul privat. Viaþa
întreprinderilor ºi a membrilor sãi este un lucru lãsat la mâna
proprietarilor. Alegerile economice ºi capitalurile care
dirijeazã aceste alegeri nu intrã în sfera de dezbatere a
spaþiului public.
Într-o a doua fazã a spaþiului public, odatã cu instituirea
votului universal (dupã l848) ºi cu apariþia mijloacelor de
comunicare de masã, câmpul economic a ieºit din structura
sa privatã ºi s-a întrepãtruns cu statul. Ca urmare, politicul
ºi economicul se reconciliazã, iar în mijloacele de comunicare
de masã se dezvoltã comunicarea publicitarã.
Mijloacele de comunicare de masã reprezintã locul
principal de exprimare a opiniei publice ºi de obiectivare a
spaþiului public. Statul intervine din ce în ce mai mult în
regularizarea producþiei ºi a schimburilor. Pe de altã parte,
dezvoltarea miºcãrilor muncitoreºti ºi formarea sindicatelor
au condus la formarea unui spaþiu social propriu, autonom,
care se înrudeºte cu formele spaþiului public.
În prima jumãtate a secolului al XX-lea, întreprinderea
apare în spaþiul public ca valoare pozitivã, structurantã a
reprezentãrilor colective, datoritã faptului cã în marile întreprinderi private s-au creat spaþii publice interne, parþiale, ca
expresie a naºterii a douã tipuri de legitimitãþi: legitimitatea
patronalã, care se ocupã cu decizia ºi gestiunea economicã,
ºi legitimitatea salarialã. Dupã anii 1960, structura ºi actorii
spaþiului public încep sã se schimbe, având forme noi de
comunicare. Cei trei actori care s-au manifestat în câmpul
politic ºi au transformat formele sale de comunicare au fost:
institutele de sondare, politologii ºi consilierii în comunicare.
Câmpul de comunicare se restructureazã ºi produce un
nou tip de gestiune strategicã ºi comunicaþionalã a socialului,
în care televiziunea joacã un rol central. Ca formã dominantã
de comunicare în spaþiul public se impune forma marketing
publicitarã, provenitã din câmpul economic. Comunicarea
de întreprindere suferã ºi ea transformãri care se manifestã
în spaþiul public. La începutul anilor 1980, observã Bernard
Floris, în analizarea realitãþilor din societatea francezã, se
produce o revalorizare a imaginii întreprinderii, vehiculându-se ideea întreprinderii-cetãþean pe fondul unei recon-

Spaþiul public ºi organizaþiile

11

cilieri între patroni ºi salariaþi [6]. Câmpul antreprenorial a
preluat gestionarea strategicã a raporturilor sociale în spaþiul
public prin tehnici de comunicare, trecând de la promovarea
bunurilor produse la promovarea mãrcilor ºi a funcþiei sociale
a întreprinderii private.
Ca urmare, se dezvoltã comunicarea externã (relaþiile
cu presa ºi promovarea imaginii mãrcilor, comunicarea evenimenþialã sau de crizã, sponsorizãrile, mecenatul, cauzele
umanitare) ºi comunicare internã a întreprinderilor (care a
modificat spaþiul public intern creat anterior). Cauzele acestor
schimbãri constau în noile modalitãþi de conducere mai
participative (un nou tip de management non-taylorian), în
necesitatea extinderii circulaþiei informaþiilor ºi preocuparea
managerilor de a dobândi adeziunea salariaþilor la concepþiile
ºi strategiile manageriale.
Noul model al managementului în care funcþia comunicãrii preia adeziunea ºi motivarea salariaþilor este specific,
oarecum, Franþei [7]. În Japonia, motivarea este realizatã prin
sistemul de angajare pe viaþa, al statului social privilegiat, al
compromisului social gerat de sindicate ºi de cultura
industrialã specificã.
Pentru a câºtiga adeziunea salariaþilor la valorile ºi
simbolurile întreprinderii, la sistemul relaþiilor industriale,
managerii ºi experþii în comunicare au creat politica globalã
de comunicare internã ºi externã, centralizatã la cel mai
înalt nivel.
Modelul este marketingul publicitar al comunicãrii, ca
tehnologie intelectualã de gestionare strategicã a socialului.
Noul management, aplecat spre comunicare, cu dimensiunile
ei simbolice ºi culturale, trebuie sã þinã seama de resursele
umane care trebuie sã fie implicate ºi motivate spre
participare prin acea democraþie a întreprinderilor.
Considerãm pertinent punctul de vedere al lui Christian
Le Moenne, care identificã trei spaþii ale întreprinderii: cel
al organizãrii muncii, cel al administrãrii birocratice ºi spaþiul
global, al relaþiilor dintre întreprindere ºi diferitele medii ale
acesteia, mediul industrial ºi comercial, mediile societale,
pieþele, sistemul producþiei globale [8].
Douã schimbãri majore de perspectivã: întreprinderea-proiect, cu punerea în practicã a unor strategii de
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comunicare instituþionalã, ºi accentul pus pe dimensiunea
culturalã a managementului vizeazã gestiunea culturalã a
întreprinderilor ca organizaþii sociale. Strategiile comunicaþionale acþioneazã, afirmã Le Moenne, prin producerea
de semnale, semne ºi simboluri care alcãtuiesc un imaginar
propriu organizaþiei, imaginar ce alimenteazã imaginarul
social. Conceptul de întreprindere-cetãþean aratã concepþia
privind organizaþia: pentru a continua sã existe în mediul
înconjurãtor, pentru a rezista presiunilor sociale, politice ºi
instituþionale, pentru a putea continua sã obþinã profit,
întreprinderile trebuie sã producã un imaginar comun, adicã
sã instituie un spaþiu simbolic propriu în imaginarul social
global, finalitatea fiind obþinerea unei opinii publice
favorabile. Spaþiul productiv nu mai este spaþiul uzinei, aºa
cum era el constituit în secolul al XlX-lea, ci devine un loc
al socializãrii, forma aptã sã apere interesul general, loc al
acþiunii comunicaþionale (comunicare simbolicã) care
reconstruieºte identitatea [9].
Dacã în secolul al XlX-lea întreprinderea era vãzutã
ca un spaþiu al producþiei, la începutul secolului al XX-lea
apare întreprinderea ca organizaþie ºi model de organizare,
iar în anii 60 întreprinderea este conceputã ca sistem de
informare.
Revoluþia informaþionalã ºi tentativa de a organiza astfel
spaþiul productiv, înþeles ca loc al socializãrii ºi al creãrii
unor consensuri, fac loc gestiunii simbolice ºi dau naºtere
unor noi discursuri, noi practici, noi subiectivitãþi ºi noi
paradigme de creare a unor sensuri.
În cadrul întreprinderilor, comunicarea urmãreºte trei
obiective majore [10]:
Ø sã construiascã o identitate puternicã ºi bine pusã în
valoare;
Ø sã contribuie la apariþia unui nou management al
muncii;
Ø sã participe la modernizarea producþiei, a condiþiilor
ºi a structurilor de producþie.
Identitatea ºi imaginea publicã sunt douã elemente
cheie ale comunicãrii moderne de întreprindere. Cele douã
concepte nu trebuie confundate în practica de fiecare zi.

Spaþiul public ºi organizaþiile

13

Potrivit lui Schwebig, identitatea este constituitã din
caracteristici interdependente, politice, structurale sau psihosociologice care susþin coeziunea organizaþiei, specificitatea
acesteia ºi stabilitatea ei în timp [11].
Imaginea unei organizaþii rezultã din conjugarea a trei
elemente: personalitatea organizaþiei, imaginea pe care
organizaþia doreºte sã o ofere ºi imaginea perceputã de public
[12].
Comunicarea administreazã relaþia dintre identitate ºi
imagine: care este identitatea organizaþiei, cât de cunoscutã
este ea, cum este perceputã de diversele categorii de public.
Începând cu anii 80, creºte interesul specialiºtilor faþã
de tema culturalã din interiorul întreprinderii, apãrând noþiuni
cum sunt corporate culture ºi organizational culture,
orientate cãtre preocupãri de ordin managerial. În sens
antropologic, conceptul de culturã desemneazã ansamblul
normelor ºi valorilor, al reprezentãrilor colective, al modurilor de a simþi, de a gândi ºi de a acþiona, care stau la baza
unei societãþi, a unei etnii sau a unui grup specific [13].
În cazul întreprinderii, Renaud Sainsaulieu identificã
cinci ipoteze, pe care le prezentãm în cele ce urmeazã [14].
Prima ipotezã afirmã existenþa unei culturi comune
alcãtuite prin reprezentãri ºi prin valori împãrtãºite de cãtre
toþi membrii organizaþiei. Aceastã viziune însã supraestimeazã elementele consensuale ºi nu þine seama de faptul
cã întreprinderea reprezintã o comunitate alcãtuitã din
indivizi diferenþiaþi.
A doua ipotezã, care stã la baza noþiunii de culturã de
întreprindere, pune accentul asupra faptului cã jocurile
strategice ale actorilor din interiorul organizaþiilor sunt
alimentate de o serie de valori interiorizate ºi de sisteme proprii de reprezentare. Se pune, în acest caz, problema ponderii
pe care o au aceste reprezentãri transmise pe cale culturalã
în jocurile ºi în strategiile actorilor.
Cea de-a treia ipotezã asociazã conceptul de culturã de
întreprindere cu un proiect mobilizator. întreprinderea nu s-ar
mai limita la a fi doar un spaþiu de manifestare a unor practici
colective moºtenite din trecut, a unor valori ºi ritualuri
colective, a unei identitãþi specifice, ci ar mobiliza ºi forþele
membrilor sãi în realizarea unui proiect civilizator. Numai
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cã, la un moment dat, ar apãrea un decalaj intre imaginea
vehiculatã de proiectul de întreprindere ºi realitate, pierderea
motivaþiei putând lua locul adeziunii dorite [15].
A patra ipotezã priveºte întreprinderea ca pe o microsocietate, cu o structurã ºi trãsãturi relativ stabile. Aceastã
perspectivã considerã întreprinderea ca un univers închis - o
comunitate asupra ei înseºi - relativ distinct de mediul social
exterior.
A cincia ipotezã sugereazã cã întreprinderea produce
forme de sociabilitate, identitãþi ºi valori susceptibile sã
pãtrundã în societatea globalã ºi sã o marcheze.
Antropologia culturalã tinde sã prezinte lumea ca pe o
pluralitate de culturi ce constituie tot atâtea universuri închise,
între care nu se leagã nici o comunicare. Jean -Loup Amselle
opune acestei viziuni ideea sincretismului originar,
considerând diversele culturi ca fãcând parte dintr-o þesãturã
interculturalã, diversele practici ºi referinþe proprii unui spaþiu
social dat fiind activate în funcþie de o conjuncturã sau alta,
ºi nu de normele ºi valorile proprii unui grup, ºi care s-ar
impune automat fiecãruia dintre membrii grupului [16].
Aceastã idee conduce la reconsiderarea însãºi a noþiunii de
culturã ºi, implicit, a culturii de întreprindere. Valorile
vehiculate de întreprindere ºi practicile din cadrul acesteia
trebuie interpretate în strânsã legãturã cu valorile societãþii
ambiante.
Proiectele de întreprindere sunt definite ca adevãrate
platforme care sintetizeazã, în câteva pagini, marile obiective
ºi, în opinia lui François Gondrand, se pot identifica opt
modalitãþi de apariþie a lor [17]:
Ø rezultat al unui demers participativ;
Ø prelungire a actului de fondare a întreprinderii;
Ø definirea unor valori comune dupã fuzionare;
Ø ramificarea in întreprindere a unui proiect de grup;
Ø grija de a restabili încrederea;
Ø un atu pentru a câºtiga;
Ø mijlocul de a ieºi dintr-o situaþie de crizã;
Ø mijlocul de a obþine consensul în interior.
Adoptarea ºi recunoaºterea unui proiect sunt posibile
numai prin utilizarea unor tehnici de comunicare, proiectul
fiind, cum afirmã Bernard Miège, un element cheie al
comunicãrii interne [18].
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În perspectiva deschisã de corporate culture, douã idei
sunt foarte clare:
1. reuºita economicã a unei firme nu se poate baza decât
pe o puternicã culturã de întreprindere;
2. întreprinderea este purtãtoarea unui proiect
civilizator, care îi garanteazã identitatea ºi la care personalul
sãu aderã cu atât mai uºor cu cât cadrele sociale tradiþionale
din afara întreprinderii se dovedesc din ce în ce mai puþin
operative.
În anii 1960-1970, managementul pe obiective era în
plinã ascensiune, obiectivele strategice se departajau în
obiective operaþionale, apoi în sub-operative.
În anii 1970-1980, planificarea strategicã a cunoscut
o schimbare fondatã pe elaborarea a douã sau trei scenarii
posibile; este momentul când apare proiectul de
întreprindere, nãscut din principiul de a determina oamenii
sã participe la elaborarea unui scop comun [19].
La începutul anilor 90, proiectului de întreprindere i
se adaugã un concept nou: viziunea.
James Kouzes ºi Barry Poster, autori ai cãrþii The
Leadership Challange, definesc astfel viziunea: Preferãm
sã folosim termenul de viziune nu pentru cã este la modã, ci
pentru cã el este cel care descrie cel mai bine acest talent
despre care ne-au vorbit liderii. Preferãm viziunea mai întâi
pentru cã în ea existã sensul de a vedea; el evocã imagini ºi
tablouri. Metafora vizualã este foarte frecventã în descrierea
planurilor pe termen lung ale unei întreprinderi. Apoi viziune
sugereazã o orientare viitoare - viziune este o imagine a
viitorului. În plus, prin viziune se subînþelege o voinþã de
excelenþã, un ideal. În sfârºit, evocã ceva din calitatea a ceea
ce este unic. Propun, deci, ca definiþie a viziunii o imagine
idealã ºi unicã a viitorului. Întreprinderile îºi sintetizeazã
viziunea sub forma unui document în care prezintã misiunea
pe care ºi-au propus-o, valorile care emanã ºi obiectivele pe
care doresc sã le atingã. Aceastã viziune exprimã esenþa a
ceea ce este important pentru întreprindere în construirea
viitorului sãu [20].
Astfel, societatea japonezã Shiseido, în raportul sãu pe
anul 1991, prezintã identitatea întreprinderii prin prisma
câtorva prioritãþi.
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Ø sprijinirea oamenilor, peste tot în lume, pentru a-ºi
exprima adevãrata frumuseþe interioarã ºi exterioarã;
Ø contribuþia la bunãstarea emoþionalã ºi fizicã;
Ø procurarea unei palete variate de produse de calitate;
Ø jucarea unui rol activ în viaþa culturalã ºi socialã a
consumatorilor;
Ø urmãrirea unei lungi tradiþii de capacitãþi tehnologice
superioare pentru a explora noile frontiere ºtiinþifice
ºi crearea unei noi valori.
Shiseido numeºte acest proiect al sãu Marele Scop ºi îl
rezumã în aceastã frazã: a descoperi ºi obþine valoarea care
sã aibã sens ºi a crea un stil de viaþã mai bogatã cultural.
Firma americanã de informaticã Hewlett Packard are
urmãtoarea viziune despre afaceri, despre meserie ºi valorile
sale:
Ce este H.P.Way (modelul H.P.) (...) acestea sunt liniile
de conduitã ºi acþiunile care decurg din credinþa cã bãrbaþii
ºi femeile au dorinþa de a face o muncã de calitate, de a face
o muncã de creaþie ºi cã, dacã li se creeazã mediul potrivit,
chiar o vor face. Aceastã definiþie a modelului H.P. a
concepþiei de casã a managementului este mereu în vigoare
la Hewlett Packard; ea figureazã explicit pe pliantele
societãþii ºi este în mod regulat sursa de inspiraþie a
actualizãrii planurilor strategice pe termen lung ºi a preluãrii
lor în diferite þãri. Lansatã adesea de ºeful de întreprindere
sau de liderul care a ºtiut sã capteze intuiþia colectivã ºi
nevoile viitoare ale pieþei, viziunea nu este ceva rigid, o
imagine ce o pui în ramã ºi apoi o uiþi. Ea reprezintã o
dinamicã a progresului. O întreprindere are reuºite nu pentru
cã are o frumoasã reprezentare despre ea însãºi, ci pentru cã
funcþioneazã într-o manierã performantã. A funcþiona nu
înseamnã o stare, ci un proces. Pentru acest motiv, un mare
numãr de întreprinderi vor prefera sã vorbeascã de visioning
(care corespunde unui verb de acþiune) mai degrabã decât de
viziune (care poate sã parã rigid ºi marcat de narcisism).
Visioning-ul este, deci, arta de a elabora ºi a face sã trãiascã
o viziune. [21]:
Visioning-ul invitã la reflecþie asupra problemelor
fundamentale privind viitorul întreprinderii:
Ø cine suntem noi astãzi?
Ø care este imaginea noastrã în exterior?
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Ø care ne sunt atuurile, slãbiciunile, problemele?
Ø care este bilanþul situaþiei actuale ca oportunitãþi, în
termen de risc?
Ø ce se întâmplã acum în jurul nostru ºi ce se va
întâmpla pe viitor?
Ø care sunt tendinþele susceptibile de a afecta (pozitiv
sau negativ) activitatea noastrã pe termen lung? Se
întrevãd oare ameninþãri ce trebuie anticipate, poziþii
strategice de explorat, ocazii de valorificat?
Ø cine vrem sã fim ºi ce vrem sã facem peste cinci sau
zece ani? Prin ce vrem sã ne evidenþiem?
Ø care este contribuþia pe care vrem sã o avem, într-o
manierã deosebitã pentru clienþii noºtri, mediul
nostru, partenerii noºtri etc?
Ø care este pentru noi raþiunea de a fi, aceea care ne-ar
face de neînlocuit dacã am încerca sã fim ceea ce
am putea sã fim?
Ø ce anume trebuie sã schimbãm, sã facem sã evolueze,
sã transformãm pentru a ne putea apropia de aceastã
viziune? [22]
Conducãtorul întreprinderii trebuie sã comunice în
permanenþã aceastã viziune colectivã, atât în interior cât ºi
în exterior, sã motiveze pe toþi pentru a duce totul la bun
sfârºit.
Viziunea conferã sens, direcþie ºi identitate. Întreprinderea îºi construieºte identitatea prin obiective ºi acþiuni,
prin natura proiectelor la care aderã ºi prin valorile care le
animã, prin ceea ce este ºi prin spiritul în care acþioneazã,
prin atitudinea pe care o adoptã faþã de alþii. Identitatea este
o construcþie care se face permanent, traversând faptele
cotidiene ºi este cu atât mai solidã ºi durabilã, cu cât se
acceptã mai mult repunerea ei în discuþie pentru a o reinventa
mai bine.
Organizaþiile care vor sã atingã obiectivele ºi strategiile
Cultura
organizaþionalã vor dezvolta o culturã organizaþionalã puternicã, fundamentatã pe anumite sisteme de acþiuni, valori ºi norme acceptabile, cu flux de informaþie ºi comunicare internã ºi externã.
Cultura organizaþionalã semnificã  un ansamblu de idei,
cunoºtinþe, reguli, standarde, valori, manifestãri, premise ce
definesc modul cum se desfãºoarã munca ºi cel de tratare a
oamenilor [23]. Elementele componente care o definesc ar
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fi: manifestãrile (acte de comportament, aspecte fizice ale
organizaþiei), valorile (credinþe ale membrilor organizaþiei),
normele (de comportament, structurate prin reguli ºi
standarde acceptate), credinþele (idei, legi, cunoºtinþe,
superstiþii, legende etc.), premisele (despre lume ºi organizaþie).
Charles Handy propune în lucrarea sa Understanding
Organization (1985) urmãtorul model de culturã organizaþionalã:
Ø cultura de tip putere care se regãseºte în organizaþii
anteprenoriale de mici dimensiuni, în sindicate, organizaþii politice, grupuri de presiune. Aceastã culturã
este redatã sub forma unor cercuri concentrice, centrul fiind sursa de putere, iar diagonalele fiind influenþele exercitate de sursa de putere centralã;
Ø cultura de tip rol care are reprezentarea unui templu
ºi este caracteristicã organizaþiei formale, clasice;
Ø cultura de tip sarcinã sub forma unei reþele rectangulare;
Ø cultura de tip persoanã descrisã ca un roi sau o
galaxie de stele.

Cultura de tip putere Cultura de tip rol

Cultura de tip
sarcinã
Figura 1

Culturã de tip
persoanã

Caracteristici:
Cultura de tip putere:
Ø sistem normativ restrâns;
Ø sistemul decizional rezultã din echilibrul de
influenþe;
Ø controlul fãcut de persoanele cheie;
Ø fluctuaþie a personalului.
Cultura de tip rol:
Ø compartimentare a sectoarelor;
Ø coordonare la vârf de o echipã managerialã redusã;
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Ø poziþia ierarhicã este sursa de putere;
Ø oamenii sunt apreciaþi ºi selectaþi în raport de
îndeplinirea rolului pe care îl reprezintã.
Cultura de tip sarcinã:
Ø orientatã cãtre sarcina profesionalã sau proiect;
Ø organizare matricealã;
Ø flexibilã, adaptivã.
Cultura de tip persoanã:
Ø punctul central este individul;
Ø organizaþia serveºte ºi ajutã membrii potrivit
intereselor proprii;
Ø fãrã un înþeles globaI.
Aceste tipuri de culturã pot coexista într-o organizaþie
fiecare dintre ele putând fi dominant.
Deºi nu a fost dezvoltatã o metodã definitivã de
mãsurare a culturii organizaþionale, totuºi s-a ajuns prin
cercetare la stabilirea urmãtoarelor caracteristici privind
nivelul ei într-o organizaþie:
1. iniþiativa individualã, gradul de responsabilitate,
libertate ºi independenþã de care se bucurã indivizii;
2. toleranþa datã de risc, gradul în care salariaþii sunt
încurajaþi sã fie agresivi, inovatori ºi asumarea riscului;
3. direcþia, gradul în care organizaþia creeazã obiective
clare ºi performanþa aºteptatã, scontatã;
4. integrarea, gradul în care unitãþile din organizaþii sunt
încurajate sã opereze ºi sã acþioneze într-o manierã coordonatã;
5. sprijinul managementului, gradul în care managerii
prevãd comunicarea clarã, asistenþa ºi sprijinul pentru
subordonaþii lor;
6. controlul numãrului de reguli ºi reglementãri ºi
cantitatea supravegherii directe care este folositã pentru a
supraveghea ºi controla comportarea salariatului;
7. identitatea, gradul în care membrii se identificã cu
organizaþia ca un întreg, mai mult decât cu propriul lor grup
de muncã sau domeniul experienþei profesionale;
8. sistemul de recompensare, gradul în care alocaþiile
de recompensare (salarii, promovãri) sunt bazate pe criteriile
de performanþã ale salariaþilor, în contrast cu vechimea,
favoritismul º.a.;
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9. toleranþa conflictului, gradul în care salariaþii sunt
încurajaþi sã rezolve conflictele ºi sã fie deschiºi la criticã;
10. modelele de comunicare, gradul în care comunicaþiile organizaþionale sunt restricþionate de autoritatea
ierarhiei formale [24].
Organizaþiile antreprenoriale tind sã aibã culturi
adaptative, sunt deschise spre schimbare ºi mediu. Din contrã,
organizaþiile birocratice sunt conservatoare ºi preferã
statu-quo-ul.
Caracteristicile anteprenoriale ºi caracteristicile administrative
Dimensiunile

Caracteristici
anteprenoriale

Caracteristici
administrative

Orientare strategicã

Condusã prin percepþiile Condusã prin controlul resurselor
oportunitãþii

Încredinþarea în ºansã

Schimbarea revoluþionarã în Schimbarea evoluþionistã în
perioadã mare
perioada scurtã

Încredinþarea resurselor

Multe etape, cu o expunere O singurã etapã, cu o încredinþare completã bazatã pe o
minimã a fiecãrei etape
decizie

Controlul resurselor

Ajutor din partea unui liber Întrebuinþarea ºi/sau proprieprofesionist ºi închirierea unor tatea unor resurse dorite
resurse necesare dorite

Structura de management

Puþine nivele cu acceptarea Multe nivele, cu accente pe
modelelor de comunicare comunicarea prin ierarhia
formalã
neformalã

Sursa: Gh. Ionescu, 1996, Dimensiunile culturale ale managementului, Editura
Economicã, Bucureºti, pag. 59

Vom face, în cele ce urmeazã, o prezentare a teoriei
birocraþiei, termen ce aparþine teoreticianului social german
Max Weber, care susþine cã birocraþia este metoda raþionalã
de conducere a organizaþilor complexe. Vom vedea care sunt
caracteristicile birocraþiei ºi cum este ea consideratã de
managementul contemporan al organizaþiilor.
Iniþial, Max Weber face o analizã a modurilor de
guvernare analizând autoritatea ºi modalitãþile de legitimare
a acesteia. Astfel, deosebeºte trei forme de bazã ale autoritãþii:
autoritatea cu caracter raþional-legal, de care se apropie cel
mai mult forma de administraþie modernã, autoritatea cu
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caracter tradiþional ºi autoritatea cu caracter carismatic, toate
aceste tipuri-ideale de autoritate fiind construcþii teoretice,
nici una din formele concrete de exercitare a autoritãþii
neconfundându-se în totalitate cu vreuna din cele trei forme
enumerate.
Autoritatea cu caracter raþional-legal
 Este întemeiatã pe drept. Dreptul este conceput ca
un ansamblu de reguli abstracte, susceptibile de a fi aplicate
în cazurile particulare;
 Este impersonalã. Cel care ascultã de ea se supune
dreptului sau regulamentului ºi nu persoanei celui care dã
ordine;
 Este organizatã dupã o ierarhie a funcþiilor, care
implicã exercitarea din partea instanþei superioare a unui
control asupra instanþei inferioare, dar care le lasã, totodatã,
subordonaþilor posibilitatea de a ataca prin recurs deciziile
superiorilor;
 Se bazeazã pe competenþele celor care exercitã
funcþii;
 Presupune o separare strictã între funcþie ºi persoana
care o exercitã. Titularii unui post nu sunt proprietarii postului
respectiv ºi au obligaþia sã rãspundã de modul în care folosesc
mijloacele încredinþate. Resursele funcþiei sunt distincte de
resursele private. Locul de exercitare a activitãþii se aflã în
afara domiciliului;
 Principalele decizii ºi dispoziþii sunt redactate în
scris.
Autoritatea cu caracter tradiþional
 Se bazeazã pe încrederea în justeþea unor dispoziþii
transmise de-a lungul timpului. Tradiþia îi conferã legitimitate
deþinãtorului autoritãþii;
 Se întemeiazã pe o relaþie personalizatã: ascultarea,
care este o datorie faþã de persoana însãºi a deþinãtorului
autoritãþii, îmbracã forma respectului;
 Deþinãtorul autoritãþii, care poate fi o persoanã
anume sau un grup, îºi exercitã atribuþiile împãrþind favorurile
ºi dizgraþia ºi acordând protecþie unor supuºi. Este vorba
despre o relaþie de tip senior-supuºi;
 Dreptul este cutumiar.
Spre deosebire de autoritatea raþional-legalã, autoritatea
tradiþionalã nu se bazeazã pe calificarea celor ce deþin funcþii.

22

Tipuri ºi tehnici de comunicare în organizaþii

Acestea sunt favoruri acordate, dupã bunul plac al
deþinãtorului autoritãþii, ca recompensã în schimbul unor
servicii de calitate ºi loiale ºi favoruri care devin apoi durabile
prin transmitere ereditarã. Ierarhia nu este funcþionalã, ca în
precedentul tip de autoritate, ci se bazeazã pe legãturi de
dependenþã personalã.
Autoritatea cu caracter carismatic
 Se întemeiazã pe valoarea exemplarã a unei persoane
ºi pe recunoaºterea ei sacrã extraordinarã, chiar eroicã;
 Este o relaþie similarã aceleia dintre profet ºi adepþi,
care implicã revelarea unui erou ºi venerarea sa;
 Caracterul ei este foarte instabil, spre deosebire de
tipurile precedente, în cadrul cãrora dreptul ºi tradiþia asigurau
o anumitã stabilitate. Dacã deþinãtorul puterii pare sã-ºi fi
pierdut harul, autoritatea lui dispare;
 Grupul alcãtuit din conducãtorul carismatic ºi adepþii
sãi formeazã o comunitate emoþionalã.
Modurile concrete de administrare se prezintã însã,
adesea, ca niºte formule mixte între diferitele tipuri ideale
de autoritate.
Max Weber considerã cã tipul ideal al autoritãþii cu
caracter raþional-legal corespunde conducerii administrative
birocratice.
Conducerea administrativã birocraticã are
urmãtoarele caracteristici:
ü Aceasta se compune din funcþionari liberi ca
persoane, care nu se supun decât îndatoririlor legate
de funcþia pe care o îndeplinesc;
ü Ierarhia este organizatã în scopuri funcþionale;
ü Atribuþiile sunt strâns legate de funcþia ocupatã ºi
sunt definite printr-un contract;
ü Selecþia este deschisã ºi se bazeazã pe calificarea
profesionalã doveditã printr-un examen ºi atestatã
printr-o diplomã;
ü Retribuþiile constau în salarii fixe, dimensionale în
funcþie de rangul ierarhic cãruia îi corespund
responsabilitãþile asumate;
ü Funcþia este unica sau principala ocupaþie ºi nu este
apropriabilã;
ü Avansãrile se fac pe baza vechimii ºi a unei aprecieri
din partea superiorilor;
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ü Funcþionarii se supun unei discipline, precum ºi unui
control.
Weber aratã cã aceastã formã de organizare se regãseºte
în toate tipurile de întreprinderi ºi cã ea prezintã forma de
administraþie cea mai raþionalã în plan formal, pentru cã
impune conformarea la un regulament, are un caracter
previzibil ºi prescrie tehnicã. El afirmã: Nu avem de ales
decât între birocratizarea ºi diletantizarea administrãrii [25].
Pentru Max Weber, birocraþia apare ca unul din
instrumentele de raþionalizare cu care se înarmeazã
conducerile marilor organizaþii moderne.
Dezvoltarea continuã a structurilor birocratice, atât
publice cât ºi private, apare ca o trãsãturã marcantã a
societãþilor industriale din secolul al XX-lea. Cercetãtorii
americani Robert K. Merton ºi Talcott Parsons, adepþi ai
curentului structuro-funcþionalist, se vor preocupa, mai târziu,
de o reinterpretare a ideal-tipului weberian.
Dacã Weber a fost preocupat de eficacitatea formei
birocratice, de congruenþa dintre caracteristicile modului de
administrare birocratic ºi trãsãturile societãþii în care se
dezvoltã acesta, Merton pune accentul pe dificultãþile cu care
se confruntã birocraþia în încercarea de a-ºi atinge obiectivele
ºi pe efectele structurii birocratice asupra individului,
deschizând calea unei analize a funcþionãrii interne a
organizaþiilor.
Merton observã cã birocraþiile care tind sã se aproprie
de idealul-tip weberian cu caracter raþional-legal, (reguli
abstracte, ierarhie funcþionalã, caracter impersonal al
relaþiilor de autoritate) prezintã disfuncþii concretizate în
rutine care paralizeazã activitatea organizaþiei. Funcþiile sunt
definite ca acele consecinþe observate care contribuie la
adaptarea sau la ajustarea unui sistem dat, disfuncþiile fiind
acele consecinþe observate care stânjenesc adaptarea sau
ajustarea sistemului.
Modul de administrare birocratic tinde spre o raþionalizare maximã; cu toate acestea, procedurile pe care le
instituie conduc la efectul contrar celui urmãrit.
Merton dezvoltã ipoteza personalitãþii birocratice la
funcþionarii de toate gradele, care îºi desfãºoarã activitatea
în cadrul unui hãþiº de regulamente ºi de proceduri
formalizate. Sarcina lor principalã nu mai este aceea de a
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rãspunde la cererile clienþilor sau utilizatorilor, ci de a se
orienta într-un labirint de reguli ºi de consemne scrise.
Disfuncþia majorã ce rezultã de aici este aceea cã procedurile
sunt aplicate în litera, iar nu în spiritul lor. Ele nu mai sunt
repere în bunul mers al activitãþii, ci devin dumnezei. Datoritã
respectãrii ad litteram a regulamentelor, funcþionarii ajung
ritualiºti, tipicari, rigizi ºi incapabili sã se adapteze rapid
[26].
Alvin W. Gouldner sugereazã cã ideal tipul raþionallegal îmbinã douã forme de autoritate distincte: una
întemeiatã pe expertizã ºi alta bazatã pe sancþiune. Prima
implicã liberul consimþãmânt, cea de-a doua este impusã. El
avanseazã ipoteza cã nu existã un model unic de birocraþie
ºi cã în interiorul aceleiaºi întreprinderi pot exista mai multe
forme de birocratizare, care corespund unor modalitãþi
diferite de promulgare a regulilor. Cercetarea fãcutã de
Gouldner conduce la urmãtoarele concluzii:
Ø Existenþa a trei tipuri de birocratizare:
a) Birocratizarea artificialã, când regulile fixate de o
autoritate exterioarã nu sunt respectate de nimeni;
b) Birocratizarea reprezentativã, întemeiatã pe elaborarea în colectiv a regulilor;
c) Birocratizarea punitivã, bazatã pe impunerea regulilor ºi pe sancþiuni în cazul nerespectãrii lor.
Ø Legitimitatea unei raþionalizãri nu vine de la sine ºi
nu are cum sã se impunã de la sine;
Ø Mãsurile de raþionalizare fac ca întreprinderea sã se
concentreze asupra problemelor interne ºi o detaºeazã de comunitatea exterioarã în care se integrase
pânã atunci [27].
Philip Selznick continuã cercetarea asupra organizaþiilor birocratice, validând ipoteza lui Merton conform
cãreia birocraþiile produc în mod spontan disfuncþii, dar
aceste disfuncþii nu sunt produse de numãrul mare de reglementãri, ci ele sunt rezultatul, pe de-o parte, al specializãrii
activitãþilor, care face ca membrii unei organizaþii sã se
concentreze asupra unor scopuri specifice în detrimentul
obiectivelor generale ºi, pe de altã parte, al presiunii exercitate
de mediu.
Selznick atrage atenþia asupra faptului cã organizaþiile
nu se dezvoltã numai în funcþie de anumite exigenþe interne,
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fiind nevoite sã þinã sub control ºi relaþiile pe care le au cu
mediul.
Selznick pune accent pe rolul structurilor informale din
cadrul organizaþiilor birocratice, fiind de pãrere cã orice
organizaþie creeazã structuri informale; în cadrul oricãrei
organizaþii, scopurile iniþiale sunt modificate (abandonate,
deviate, reformulate) de procese interne, iar modificãrile se
fac prin intermediul structurilor informale [28].
Peter Blau, în cercetãrile întreprinse între anii 1948 ºi
1949, constatã cã aceste comportamente informale nu pot fi
asimilate sistematic unor disfuncþii, din contrã, ele pot contribui într-un mod mai eficient decât reglementãrile standardizate la atingerea obiectivelor organizaþiei. În opinia lui
Blau, modelul informal de cooperare ºi de consultare
reciprocã îndeplineºte atât funcþii psihologice, cât ºi sociale:
Ø În primul rând, el transformã un ansamblu de indivizi
atomizaþi, subordonaþi aceluiaºi superior ierarhic,
într-un grup unit prin legãturi de întrajutorare. Acest
fapt face ca relaþiile dintre membrii serviciului sã se
stabilizeze, numeroase conflicte fiind, astfel, preîntâmpinate;
Ø În al doilea rând, coeziunea socialã din interiorul
grupului contribuie la îmbunãtãþirea muncii; ea face
ca legea sã fie mai eficient aplicatã, ameliorând
calitatea deciziilor fiecãruia;
Ø În al treilea rând, aceastã formã de cooperare
stimuleazã interesul agenþilor pentru munca pe care
o desfãºoarã ºi duce la creºterea competenþei lor.
El nu considerã cã birocraþiile sunt sisteme rigide ºi
avanseazã ipoteza cã ele ar conþine sâmburele propriilor
transformãri. Membrii birocraþiilor sunt capabili sã atingã
obiectivele fixate, în ciuda existenþei unor reguli constrângãtoare date fiind capacitãþile lor de cooperare ºi de negociere,
ocolind astfel reglementãrile pentru a-ºi duce la bun sfârºit
misiunile [29].
În anii 1950, noþiunea de organizaþie ia locul celei de
birocraþie. Reflecþia asupra organizaþiilor se concretizeazã
în explorarea a douã cãi de cercetare distincte. Pe de o parte,
Talcott Parsons pune bazele unei formalizãri teoretice a
structurii organizaþiilor formale ºi a locului lor în cadrul
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structurii sociale care o înglobeazã, pe de altã parte, James
March ºi Herbert Simon se apleacã asupra comportamentelor
membrilor organizaþiilor. Parsons considerã cã organizaþiile
sunt sisteme, sau mai bine zis subsisteme, ale sistemului
social ce le înglobeazã. Ele nu sunt izolate, ci evolueazã în
interiorul unui univers alcãtuit din alte subsisteme cu care
stabilesc legãturi funcþionale. Petru a fi operaþionale, organizaþiile trebuie sã-ºi asigure îndeplinirea a patru funcþii:
Ø Funcþia de reproducere a normelor ºi a valorilor prin
care se definesc orientãrile fundamentale ale organizaþiei, care vor ghida activitatea membrilor sãi ºi
prin care se pun de acord scopurile urmãrite de
organizaþie cu normele ºi valorile societãþii globale;
Ø Funcþia de adaptare mobilizeazã resursele necesare
îndeplinirii scopurilor urmãrite;
Ø Funcþia de execuþie se referã la realizarea scopurilor
ºi, în acest sens, se ocupã de administrarea resurselor
materiale ºi umane necesare;
Ø Funcþia de integrare urmãreºte armonizarea diferitelor elemente ale organizaþiei, precum ºi implicarea
ºi loialitatea acesteia.
Parsons pune accent pe scopurile urmãrite de organizaþii
ºi pe rolurile pe care le îndeplinesc acestea în vederea unei
funcþionãri armonioase a sistemului social global [30].
În 1958, James March ºi Herbert Simon prin lucrarea
intitulatã Organizations propun o abordare a organizaþiilor
din perspectiva comportamentelor umane. Concepþiile
anterioare relative la comportamentele umane s-au dezvoltat
în trei direcþii:
Ø Prima concepþie, preocupatã de raþionalizarea muncii,
considerã cã membrii organizaþiilor, mai ales funcþionarii, sunt instrumente pasive, apte sã execute o
sarcinã, sã primeascã ordine ºi directive, fãrã a da
dovadã însã de iniþiative.
Ø A doua concepþie pune accentul pe faptul cã membrii
oricãrei organizaþii vin cu atitudini ºi cu sisteme
proprii de valoare, care nu sunt neapãrat în concordanþã cu obiectivele urmãrite de organizaþia respectivã. Membrii organizaþiei trebuie motivaþi sau
stimulaþi pentru a contribui la atingerea obiectivelor
organizaþiei (conform ªcolii relaþiilor umane).

Spaþiul public ºi organizaþiile

27

Ø A treia concepþie acordã prioritate faptului cã sarcina
membrilor unei organizaþii este aceea de a lua
hotãrâri ºi de a rezolva probleme. Comportamentele
umane sunt explicate prin prisma proceselor
cognitive, prin modurile de raþionament ºi de analizã.
March ºi Simon introduc conceptul de raþionalitate
limitatã, arãtând cã în luarea unei decizii individul se opreºte
la prima soluþie satisfãcãtoare. În consecinþã, cadrele de
conducere ºi personalul executiv au aceleaºi capacitãþi ºi
limite cognitive [31].
În Franþa, Michel Crozier este cel care în anii 1960 îºi
aduce contribuþia la problematica sociologiei organizaþiilor
[32]. Mergând pe linia lui Merton, Crozier investigheazã
condiþiile dezvoltãrii fenomenului birocraþiei, numind organizaþie birocraticã orice organizaþie paralizatã de existenþa unui
prea mare numãr de proceduri.
Cercul vicios birocratic poate fi descris prin urmãtorii
parametri:
• Cercurile vicioase birocratice apar în organizaþiile a
cãror funcþionare se bazeazã pe reguli impersonale;
• Regulile nu reuºesc niciodatã sã prevadã totul, în
plus, numãrul lor dã naºtere unor contradicþii, rãmân, deci,
întotdeauna unele zone de incertitudine;
• Membrii organizaþiei încearcã sã þinã sub control
aceste zone de incertitudine pentru a-ºi spori puterea în cadrul
organizaþiei;
• Când reuºesc sã o facã, apar noi relaþii, care sunt
generatoare de frustrãri pentru ceilalþi actori;
• Aceºtia ajung atunci sã facã presiuni în direcþia
instituirii de noi reguli impersonale, menite sã þinã sub control
sursele de incertitudine reperate;
• Noile reguli astfel apãrute produc, în confruntarea
lor cu regulile anterioare, noi surse de incertitudine, pe care
anumiþi actori sau grupuri de actori din organizaþii vor încerca
sã le exploateze în folosul lor etc.
La menþinerea cercului vicios birocratic contribuie ºi
centralizarea deciziilor ºi izolarea diferitelor categorii ierarhice. Michel Crozier este de pãrere cã centralizarea reprezintã
o modalitate de a elimina liberul arbitru, dar cu preþul unei
puternice rigiditãþi a organizaþiei. Odatã cu ideile lui Michel
Crozier, termenul de birocraþie se confundã cu cel de
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disfuncþie ºi tinde sã desemneze numai organizaþiile
publice. Importanþa teoriei lui Crozier rezidã in faptul cã el
evidenþiazã relaþiile de putere ce apar în interiorul
organizaþiilor, putere care nu se reduce la raporturile ierarhice,
ci constã în capacitatea actorilor, indiferent de locul pe care
îl ocupa în organizaþie, de a identifica ºi de a exploata sursele
de incertitudine existente.
Crozier ºi Friedberg elaboreazã aºa-zisa analizã
strategicã, care recurge la concepte precum: strategie, putere,
sistem [33]. Conceptul de strategie este o noþiune operaþionalã care face ca acþiunile sau comportamentele actorilor
sã nu fie disociate de contextul organizaþional în care se
desfãºoarã. Strategiile actorilor nu pot fi înþelese decât prin
raportare la structurarea relaþiilor de putere. Puterea, la rândul
ei, deºi poate fi definitã ca o relaþie dezechilibratã, implicã
totuºi schimbul ºi negocierea.
Capacitatea de acþiune a unui actor depinde de
comportamentul celuilalt. Acesta din urmã controleazã
posibilitatea pe care o are primul de a-ºi atinge scopurile ºi
cu cât comportamentul sãu va fi mai imprevizibil, cu atât
puterea lui asupra partenerului va fi mai mare. Cei doi
cercetãtori identificã patru surse de putere în cadrul
organizaþiilor, care corespund unor zone permanente de
incertitudine:
• Una bazatã pe competenþã sau pe o specializare
funcþionalã greu de înlocuit;
• O alta se întemeiazã pe o þinere sub control a relaþiilor
cu mediul;
• O a treia, bazatã pe þinerea sub control a informaþiei
ºi a comunicãrii interne;
• O a patra se sprijinã pe folosirea regulilor organizaþionale care, prin negocierile pe care le produc, constituie
o sursã de putere folositã atât de superior, cât ºi de subordonaþi.
Dacã noþiunea de strategie se aplicã la comportamentele
actorilor ºi la jocurile pe care ei le angajeazã, conceptul
de sistem se aplicã la rezultatul acestor comportamente ºi
jocuri. Pentru a da soliditate construcþiei lor, prea abstracte,
de altfel, Crozier ºi Friedberg elaboreazã noþiunea de sistem
concret de acþiune, fenomen concret ce poate fi verificat pe
cale empiricã. Sistemul concret de acþiune este jocul,
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deopotrivã structurat ºi în miºcare, al relaþiilor de putere ce
apar în raporturile sociale. El se poate situa nu numai la nivel
organizaþional, dar ºi la nivel supra-organizaþional, atunci
când se identificã, de exemplu, cu sistemul politicoadministrativ. Analiza strategicã marcheazã o deplasare a
obiectului de studiu de la organizaþiile formale cãtre acþiunea
organizatã.
Analiza privind organizaþiile stã, în continuare, sub
semnul unor subiecte, cum ar fi: rigiditatea organizaþiilor,
raporturile lor cu mediul, modul în care se iau deciziile,
evoluþia cercetãrilor marcând înnoiri ale disciplinei. Iniþial,
marile organizaþii sunt privite ca niºte universuri rigide,
încorsetate într-un ansamblu de reguli ºi de proceduri. Teza
lui Merton este continuatã de Michel Crozier, care însã ajunge
la o relativizare a tezei rigiditãþii organizaþionale prin accentul
pe care-l pune pe negocierile care au loc în interiorul
organizaþiilor, între actorii preocupaþi sã dezvolte relaþii de
putere paralele.
Alþi doi cercetãtori, François Dupuy ºi Jean-Claude
Thoenig, avanseazã ideea flexibilitãþii organizaþiilor,
flexibilitate ce rezidã în numeroasele negocieri ºi excepþii
care au loc în cadrul lor [34]. Demonstraþia celor doi vizeazã
administraþia prefectoralã din Franþa.
Dupuy ºi Thoenig constatã cã tocmai într-un univers
ca prefectura, din care orice relaþie directã cu publicul este,
în principiu, eliminatã ( existã un ghiºeu, dosarele au un
caracter abstract), aceastã relaþie apare ca esenþialã ºi pe ea
se pune cel mai mare preþ. Funcþionarii care au contacte cu
exteriorul se bucurã de cea mai mare autonomie în raport cu
colegii sau cu superiorii ierarhici. Cu cât au mai multe
contacte, cu atât se aratã mai receptivi faþã de aranjamente.
Cei doi cercetãtori au recurs la expresia aranjamente
negociate pentru a desemna negocierile ºi aranjamentele
menite sã flexibilizeze reglementãrile ce se stabilesc la toate
nivelele ierarhiei. Într-un fel, funcþionarii aflaþi în contact cu
exteriorul se transformã în mijlocitori. ªi invers, îºi
stabilesc în interiorul organizaþiei, un fel de corespondent,
un mediator, adicã îºi gãsesc pe cineva în stare sã le faciliteze
demersurile. Aceste contacte cu exteriorul ºi aranjamentele
pe care le prilejuiesc nu sunt însã atât de simple cum par la
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prima vedere. Ele, aratã autorii, produc o anume ambivalenþã
în cadrul funcþionarilor. Pe de o parte, apar ca o sursã a
eficienþei (anumite dosare sunt rezolvate mai repede,
probleme a priori insolubile sunt rezolvate etc.) ºi dovedesc
latura umanã a administraþiei, care ºtie sã se deschidã cãtre
cazurile particulare. Pe de altã parte, ele pot fi trãite ca
manifestãri de inechitate ºi favoritism, îndeosebi de cãtre
aceia care nu dispun de nicio posibilitate de a face astfel de
aranjamente.
Agenþii care recurg la asemenea practici rezolvã
contradicþia în felul urmãtor: aranjamentele pe care le
mijlocesc ei înºiºi li se par necesare ºi justificabile, ca excepþii
de la regulã menite sã deblocheze o situaþie; în schimb,
aranjamentele fãcute la nivele superioare ale ierarhiei sunt
sistematic interpretate ca manifestãri de favoritism, fiind
denunþate ca atare. Rezultatul este adâncirea prãpastiei,
relevatã de Michel Crozier, dintre diferitele nivele ierarhice.
Dupuy ºi Thoenig demonstreazã, în esenþã, cã
administraþia francezã este o organizaþie care se bazeazã pe
o serie de contacte cu exteriorul ºi ai cãrei funcþionari dispun
de o anumitã autonomie de acþiune, îndeosebi în domeniul
aplicãrii regulilor.
Din cercetãrile întreprinse de Gouldner (1954) a reieºit
cã responsabilii reformelor administrative se confruntã cu
mari dificultãþi în schimbarea organizaþiilor. Reformele
reuºite sunt mult mai puþine decât reformele nereuºite în orice
fel de organizaþie.
Dupuy ºi Thoenig dezvoltã urmãtorul punct de vedere:
aranjamentele negociate ori ajustãrile succesive care
dovedesc o mai mare flexibilitate a administraþiei nu au altã
raþiune decât aceea de a evita unele schimbãri mai profunde;
administraþia se adapteazã pentru a se schimba [35].
Michel Crozier ºi Erhard Friedberg aratã cã schimbarea
implicã totdeauna crize, dar în ansamblu acestea sunt depãºite
prin învãþare colectivã ºi dubla transformare a sistemului de
acþiune, pe când în organizaþiile prea rigide, tot ele contribuie
la reproducerea sistemului.
La sfârºitul anilor 80, apare noþiunea de modernizare,
ca atribut al unor procese variate de schimbare, iniþiate atât
în întreprinderile private, cât ºi în administraþiile publice!
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Modernizarea presupune: investiþii în material tehnic
sofisticat, redefinirea relaþiilor cu clienþii sau cu utilizatorii,
reorganizarea muncii, recurgerea la cercurile de calitate ºi la
alte tehnici manageriale importate din Japonia, campanii de
comunicare cu scopul de a modifica imaginea internã ºi
externã etc. [36]
Teoriile pe care le dezvoltã Michel Crozier în cadrul
sociologiei organizaþiilor se referã cu precãdere la
administraþiile publice. întreprinderea nu constituie pânã la
sfârºitul anilor 70 un spaþiu de investigaþie profundã, un
obiect de studiu în adevãratul înþeles al cuvântului. Anii 80
sunt anii reabilitãrii sociale ºi politice a întreprinderii. Relaþia
dintre întreprindere ºi societate este regânditã, iar o serie de
cercetãri se vor orienta cãtre fenomenele identitare ºi culturale
care au loc în cadrul organizaþiilor, în special în cadrul
întreprinderilor.
În anii 90, cadrele de analizã a organizaþiilor au
cunoscut noi direcþii, alte concepte au apãrut, care au deschis
noi perspective în abordarea organizaþiilor.
Noþiunea de sistem, centralã pânã nu demult în
sociologia organizaþiilor, este înlocuitã cu aceea de montaj
compozit [37]. Cei doi cercetãtori, Luc Boltanski ºi Laurent
Thevenat, considerã cã în cadrul unei organizaþii coexistã
mai multe principii de justificare, mai multe tipuri de
existenþã care formeazã un montaj compozit, concept ce reda
fluiditatea universurilor organizaþionale ºi numeroasele stãri
prin care trec acestea, ca ºi modalitãþile lor de acþiune în
ceea ce priveºte relaþiile cu mediul. Printre principiile de
justificare se numãrã principiul inspiraþiei, bazat pe
inventivitate, imaginaþie, spontaneitate; principiul domestic,
bazat pe tradiþie, pe încrederea în relaþiile pentru care singura
garanþie este timpul (dorinþa de a avea colaboratori loiali ºi
de încredere justificã recrutãrile fãcute pe baza unor
recomandãri personale); principiul renumelui se întemeiazã
pe recunoaºterea din partea majoritãþii ºi pe creditul acordat
de opinia publicã (cãutarea notorietãþii se aflã în centrul
acþiunilor de comunicare externã ºi internã declanºate de
organizaþii); principiul civic implicã angajarea unor acþiuni
colective, orientate spre interesul general ºi solidaritate
(acþiuni întreprinse în beneficiul celor defavorizaþi pentru
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protecþia mediului); principiul comercial se referã la
concurenþa ºi echilibrul dintre cerere ºi ofertã dupã modelul
unei pieþe; principiul industrial se întemeiazã pe eficacitate,
productivitate ºi previzibilitate.
Pierre Bourdieu a elaborat noþiunea de câmp social care
în cazul organizaþiilor clarificã raporturile pe care o
organizaþie le întreþine cu mediul sãu [38].
Caracteristicile noþiunii de câmp social:
 Spaþiu structurat ºi ierarhizat de poziþii sau de
posturi;
 Fiecare câmp se defineºte prin mize ºi interese
specifice;
 Fiecare câmp are un capital propriu;
 Orice câmp are nevoie de agenþi sociali înzestraþi
cu dispoziþii potrivite (numite habitus) care investesc în
interiorul sãu efort, energie, cunoºtinþe etc. Ceea ce presupune
cunoaºterea regulilor jocului din câmpul respectiv;.
 Structura unui câmp este rezultatul unui raport de
forþe între agenþii sau instituþiile care ocupã poziþii diferite;
 Un câmp este un spaþiu dinamic în care se duc lupte
pentru menþinerea sau rãsturnarea raportului de forþe;
 Un câmp este un spaþiu deschis;
Organizaþiile pot fi analizate pe baza noþiunii de câmp;
de asemenea, noþiunea de câmp permite interpretarea
relaþiilor complexe care iau naºtere între diferite organizaþii
ºi a modului în care aceste relaþii sunt, în parte, predeterminate de spaþiile mai largi care le înglobeazã.
În Franþa, apare o nouã paradigmã în ºtiinþele sociale ,
analiza reþelelor, [39] care permite studierea atât a funcþionãrii interne a organizaþiilor, cât ºi a relaþiilor dintre organizaþii ºi mediul lor [40].
La nivel intern, analiza reþelelor permite descrierea
relaþiilor de prietenie, de consiliere sau de influenþã care
traverseazã frontierele formale fixate de organigramã.
Analiza reþelelor urmãreºte ºi legãturile dintre organizaþii,
identificând trei direcþii de cercetare: prima urmãreºte
formarea ºi menþinerea reþelelor care se constituie prin
prezenþa aceloraºi indivizi în consiliile de administraþie ale
mai multor întreprinderi; a doua direcþie studiazã influenþa
reþelelor de lobby asupra definirii politicilor publice; a treia
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direcþie pune în legãturã ºansele de supravieþuire ale
întreprinderilor concurenþiale ºi legãturile informale pe care
acestea le stabilesc între ele pentru a gera incertitudinile legate
de cerere.
Analiza reþelelor are afinitãþi cu analiza strategicã.
Analiza reþelelor permite descrierea în aceiaºi termeni a
reþelelor formale ºi informale, intra sau interorganizaþiile,
precum ºi identificarea modului în care aceste douã
dimensiuni orienteazã acþiunea ºi definesc un sistem de
acþiune în cadrul cãruia actorii îºi dezvoltã strategiile. Analiza
poate arãta modul în care anumite reþele de relaþii informale
suplinesc lipsurile structurii formale, dar ºi modul în care
acestea din urmã determinã comportamentele informale.
Lazega constatã cã analiza reþelelor ºi analiza strategicã sunt
preocupate de dinamica structurilor organizaþionale. Analiza
reþelelor permite identificarea relaþiilor dintre sistemele de
acþiune de la nivele diferite ºi trecerea de la nivelul intraorganizaþional la cel interorganizaþional, reconstituind prin
aproximãri succesive sistemul de acþiune de nivel superior,
ceea ce contribuie la identificarea articulaþiilor dintre individual, grupal, organizaþional ºi interorganizaþional.
Noþiunii de organizaþie îi ia locul, astãzi, aceea a spaþiilor de relaþii, noþiune care trimite la ideea cã organizaþiile
sunt universuri deschise cãtre lumea înconjurãtoare [41].
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Idei de reþinut
Relaþiile umane se construiesc prin comunicare. Comunicarea ºi organizarea sunt cele douã stãri ce caracterizeazã,
în general, orice organism viu. O instituþie, o întreprindere,
societatea în ansamblul ei se construiesc ºi se menþin traversând numeroase procese ºi reþele de comunicare.
• Bernard Floris distinge patru forme de mediere proprii
spaþiului public:
1. spaþiul public este câmpul formãrii simbolice a unei
opinii publice prin intermediul tuturor formelor de
comunicare existente în societate;
2. spaþiul public este câmpul formãrii democratice a
unei voinþe publice prin intermediul sufragiului universal,
al parlamentului ºi al partidelor;
3. spaþiul public este o sferã de mediere între stat ºi
societatea civilã;
4. spaþiul public nu este un loc abstract al consensului
democratic ideal, ci un spaþiu conflictual care exprimã
raporturile sociale de inegalitate ºi dominare.
• La începutul anilor 80, apare în Franþa ideea
întreprinderii-cetãþean. Ca urmare, se dezvoltã comunicarea
externã ºi comunicarea internã a întreprinderilor ºi un model
al managementului, aplecat spre comunicare.
• Cele douã schimbãri majore de perspectivã:
întreprinderea-proiect, cu punerea în practicã a unor strategii
de comunicare instituþionalã ºi accentul pus pe dimensiunea
culturalã a managementului, vizeazã gestiunea culturalã a
întreprinderilor ca organizaþii sociale.
• Dacã în secolul al XIX-lea, întreprinderea era vãzutã
ca un spaþiu al producþiei, la începutul secolului al XX-lea,
apare întreprinderea ca organizaþie ºi model de organizare,
iar în anii 60 întreprinderea este conceputã ca sistem de
informare.
În anii 80, apar noþiunile de corporate culture ºi
organizational culture.
• În anii 70-80, planificarea strategicã a cunoscut o
schimbare formatã pe colaborarea a douã sau trei scenarii
posibile; este momentul când apare proiectul de întreprindere, nãscut din principiul de a determina oamenii sã
participe la elaborarea unui scop comun.
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• La începutul anilor 90, proiectului de întreprindere i
se adaugã un concept nou: viziunea.
• Organizaþiile care vor sã atingã obiectivele ºi
strategiile vor dezvolta o culturã organizaþionalã puternicã,
fundamentatã pe anumite sisteme de acþiuni, valori ºi norme
acceptabile, cu flux de informaþie internã ºi externã.
Deºi nu a fost dezvoltatã o metodã definitivã de
mãsurare a culturii organizaþionale, totuºi s-a ajuns prin
cercetare la stabilirea urmãtoarelor caracteristici privind
nivelul ei într-o organizaþie:
1. iniþiativa individualã, gradul de responsabilitate,
libertate ºi independenþã de care se bucurã indivizii;
2. toleranþa datã de risc, gradul în care salariaþii sunt
încurajaþi sã fie agresivi, inovatori ºi asumarea riscului;
3. direcþia, gradul în care organizaþia creeazã obiective
clare ºi performanþa aºteptatã, scontatã;
4. integrarea, gradul în care unitãþile din organizaþii sunt
încurajate sã opereze ºi sã acþioneze într-o manierã
coordonatã;
5. sprijinul managementului, gradul în care managerii
prevãd comunicarea clarã, asistenþa ºi sprijinul pentru
subordonaþii lor;
6. controlul numãrului de reguli ºi reglementãri ºi
cantitatea supravegherii directe care este folositã pentru a
supraveghea ºi controla comportarea salariatului;
7. identitatea, gradul în care membrii se identificã cu
organizaþia ca un întreg, mai mult decât cu propriul lor grup
de muncã sau domeniul experienþei profesionale;
8. sistemul de recompensare, gradul în care alocaþiile
de recompensare (salarii, promovãri) sunt bazate pe criteriile
de performanþã ale salariaþilor, în contrast cu vechimea,
favoritismul º.a.;
9. toleranþa conflictului, gradul în care salariaþii sunt
încurajaþi sã rezolve conflictele ºi sã fie deschiºi la criticã;
10. modelele de comunicare, gradul în care comunicaþiile organizaþionale sunt restricþionate de autoritatea
ierarhiei formale.
• Organizaþiile antreprenoriale tind sã aibã culturi
adaptative, sunt deschise spre schimbare ºi mediu. Din contrã,
organizaþiile birocratice sunt conservatoare ºi preferã
statu-quo-ul.
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• În anii 50, noþiunea de organizaþie ia locul celei de
birocraþie.
• Anii 80 sunt anii când relaþia dintre întreprindere ºi
societate este regânditã, iar o serie de cercetãri se vor orienta
cãtre fenomenele identitare ºi culturale care au loc în cadrul
organizaþiilor, în special în cadrul întreprinderilor.
La sfârºitul anilor 80, apare noþiunea de modernizare,
ca atribut al unor procese variate de schimbare, iniþiate atât
de întreprinderile private cât ºi în administraþiile publice.
• În anii 90, cadrele de analizã a organizaþiilor au
cunoscut noi direcþii, au apãrut noi concepte care au deschis
noi perspective în abordarea organizaþiilor, precum: noþiunile
de montaj compozit, câmp social, analiza reþelelor ºi a
spaþiilor de relaþii.
Teme de discuþie
• Faceþi o analizã a spaþiului public din societatea
româneascã actualã.
• Identificaþi funcþiile ºi disfuncþiile birocraþiei, cu
aplicaþie la organizaþiile publice contemporane.
• Analizaþi, pe rând, o organizaþie publicã din
perspectiva urmãtoarelor concepte: sistem concret de acþiune,
montaj compozit, câmp social, analiza reþelelor ºi analiza
spaþiilor de relaþii.

Spaþiul public ºi organizaþiile

37

Bibliografie
[1] Michel Crozier, 1977, Lacteur et le système, Points Seuil, Paris.
[2] Idem.
[3] Jurgen Habermas, 1992, Lespace public, 30 ans après, Quadermi, nr.
18.
[4] Pierre Bourdieu, 1984, Quelques propriétés des champs, Quéstions de
sociologie, Édition de Minuit, Paris.
[5] Bernard Floris, 2002, Întreprinderea din perspectiva spaþiului public,
coord. Isabelle Pailliart, Spaþiul public ºi comunicarea, Editura Polirom,
Iaºi.
[6] Bernard Floris, 2002, Întreprinderea din perspectiva spaþiului public
în coord. Isabelle Paillart, Spaþiul public ºi comunicarea, Editura
Polirom, Iaºi.
[7] Idem, pag. 138.
[8] Christian Le Moënne, 2002, Spaþiul public ºi întreprinderile:
conceperea sferei profesionale, coord. Isabelle Pailliart, în Spaþiul
public ºi comunicarea Editura Polirom, Iaºi.
[9] Idem.
[10] Bernard Miège, 2000, Societatea cuceritã de comunicare, Editura
Polirom, Iaºi, pag. 33.
[11] P. Schwebig, 1988 în Bernard Dagenais, Campania de relaþii publice,
Editura Polirom, Iaºi, pag. 118.
[12] Bernard Dagenais, Campania de relaþii publice, Editura Polirom, Iaºi,
pag. 118.
[13] Claude Lafaye, Sociologia organizaþiilor, Editura Polirom, Iaºi, 1998,
pag. 76.
[14] Renaud Sainsaulieu, Claude Lafaye, Se prefigureazã o sociologie a
întreprinderii în Sociologia organizaþiilor, Editura Polirom, Iaºi, 1998,
pag. 76.
[15] Pierre Eric Tixier, 1998, Légitimité et modes de domination dans les
organisations, Sociologie du Travail, nr. 4, pag. 615-629.
[16] Jean-Loup Amselle, 1990, Logiques metisses. Antropologie de lidentité
en Afrique et ailleurs, Payot, Paris.
[17] François Gondrand, mai 1987, Un projet dentreprise: porquoi faire?
CNPF-Patronat.
[18] Bernard Miège, 2000, Societatea cuceritã de comunicare, Editura
Polirom, Iaºi, pag. 43.
[19] Meryem Le Saget, 1999, Managerul intuitiv, Editura Economicã, pag. 68.
[20] James Couzes, Barry Poster, 1987, The Leadership Challenge, Jossey,
Bass Publishers, San Francisco.

38

Tipuri ºi tehnici de comunicare în organizaþii

[21] Meryem Le Saget, 1999, Managerul intuitiv, Editura Economicã, pag.
7274.
[22] Meryem Le Saget, 1999, Managerul intuitiv, Editura Economicã,
Bucureºti, pag. 75-76.
[23] George Moldovean, 1998, Analizã organizaþionalã, Editura Economicã,
Bucureºti, pag. 98.
[24] Gh. Gh. Ionescu, 1996, Dimensiunile culturale ale managementului,
Editura Economicã, Bucureºti, pag. 53.
[25] Max Weber, 1971, Économie et Société, Paris, Plon, vol. 1, cap. 3, pag.
229.
[26] Robert Merton, 1936, The Unanticipated Consequences of Purposive
Social Action, American Socilogical Review, 1, pag. 894-904.
[27] Alvin W. Gouldner, 1954, Patterns of Industrial Bureaucracy, Glencoe,
Free Press.
[28] Philip Selznick, 1943, An Approach to a Theory of Bureaucracy,
American Sociological Review, vol. 8, pag. 47-54.
[29] Peter M.Blau, 1995, The Dynamic of Bureaucracy, A Study of
Impersonal Relations in two Government Agencies, Chicago & London,
The Universyty of Chicago Press.
[30] Claudette Lafaye, 1998, Sociologia Organizaþiilor, Editura Polirom, Iaºi,
pag.35.
[31] Idem.
[32] Michel Crozier, 1964, Le Phénomène bureaucratique, Paris, col.
Points-Seuil.
[33] Michel Crozier, Friedberg Erhard, 1977, Lacteur et le système, Points
Seuil, Paris.
[34] François Dupuy, Jean Claude Thoenig, 1985, LAdministration en
miettes, Paris, Fayard.
[35] Idem.
[36] Claudette Lafaye, 1998, Sociologia organizaþiilor, Editura Polirom, Iaºi,
pag. 58.
[37] Luc Boltanski, Laurent Thévenot, 1991, De la justification, Paris,
Gallimard.
[38] Claudette Lafaye, 1998, Sociologia organizaþiilor, Editura Polirom, Iaºi,
pag. 9497.
[39] Alain Degenne, Michel Forsé, 1994, Les Réseaux sociaux, Paris, Armand
Colin.
[40] Emmanuel Lazega, Analyse dex réseaux et sociologie des organisations,
Revue francaise de sociologie,XXXV, pag. 293.
[41] Claudette Lafaye, 1998, Sociologia organizaþiilor, Editura Polirom, Iaºi,
pag. 103107.

