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CUVINTE CHEIE 

 

Cultură, organizaţie culturală, managementul organizaţiilor culturale, comunicarea în 

organizaţii, comunicare externă, comunicare internă, strategii de comunicare, 

particularităţile comunicării în organizaţiile culturale, leadership. 

 

 

INTRODUCERE 
 

Prezenta lucrare, intitulată „Managementul organizaţiilor culturale şi comunicarea”, îşi 

propune o perspectivă interdisciplinară, care dezbate pe de o parte particularităţile 

managementului adaptat la cultură, iar pe de altă parte comunicarea în cadrul entităţilor 

de profil cultural. Plecând de la consideraţiile teoretice cunoscute în domeniu, studiul de 

faţă oferă o cercetare cantitativă bazată pe administrarea unui chestionar unui eşantion 

reprezentativ de 300 de entităţi. În acest sens, universul statistic este compus din 

ansamblul organizaţiilor culturale publice şi private din regiunea de dezvoltare Centru a 

României, un spaţiu ce poartă pecetea diversităţii culturale. 

 

Delimitarea şi motivarea temei de cercetare 

 

Managementul organizaţiilor culturale este un domeniu de interes relativ nou, care în 

ultimul timp a câştigat teren, apariţia şi evoluţia sa fiind probabil determinate de 

dezvoltarea societăţii, precum şi de aşteptările unui public tot mai larg. Cu toate că la 

prima vedere cultura nu pare a prezenta interes pentru mediul economic, este cert că 

manifestările şi evenimentele de acest gen, precum şi numărul crescut al organizaţiilor, 

atât din sfera publică, cât şi din cea privată, pot atrage după sine beneficii numeroase nu 

numai sub aspect cultural, ci şi sub aspect economic. 

 

În general, aşa cum studiul literaturii de specialitate relevă, prin serviciile oferite, 

instituţiile culturale pot contribui semnificativ la dezvoltarea economică şi culturală a 

unei regiuni (Rauhe & Demmer, 1994: 18-25). Mai mult decât atât, exploatarea turistică a 
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patrimoniului poate ajuta în mare măsură la conturarea şi îmbunătăţirea imaginii zonelor 

cu un potenţial cultural ridicat. Pentru a confirma aceste fapte este de ajuns să ne gândim 

la localităţi ale căror nume sunt puternic asociate sau chiar contopite cu programele 

culturale derulate. De pildă, din zona cuprinsă de cercetarea noastră, Sighişoara şi Râşnov 

sunt oraşele festivalului medieval; Sibiu este renumit atât pentru titlul de Capitală 

Culturală Europeană în 2007, cât şi pentru festivalul internaţional de teatru sau pentru 

festivalul de jazz; Alba Iulia se leagă de festivalul „Dilema Veche”, o manifestare 

culturală adresată melomanilor, cititorilor şi iubitorilor de artă; iar Târgu-Mureş este 

cunoscut ca oraşul Festivalului Peninsula. Pe scurt, după cum am văzut, prin programele 

puse la dispoziţia publicului, organizaţiile culturale pot proiecta imaginea unei regiuni, 

iar în unele cazuri pot dezvolta sau crea brandul oraşelor. 

 

De asemenea, aşa cum ştim, entităţile de profil cultural îşi stabilesc ca obiectiv primordial 

promovarea valorilor artistice, estetice, morale şi sociale (Zecheru, 2002: 28-97). Prin 

urmare, nu exagerăm dacă afirmăm că aceste instituţii se angajează în educarea, 

stimularea intelectuală şi dezvoltarea spirituală a consumatorilor de cultură şi implicit a 

populaţiei. Cu alte cuvinte, prin programe culturale, orizontul cunoaşterii poate fi lărgit, 

sensibilitatea şi empatia pot fi sporite, cunoştinţele consumatorilor de cultură pot fi 

îmbogăţite, publicul ţintă însuşindu-şi valori fundamentale ca toleranţa, respectul, 

înţelegerea, altruismul, responsabilitatea morală, etc., aspecte care conduc nemijlocit şi la 

dezvoltarea societăţii. 

 

Pe baza acestor consideraţii, este de la sine înţeles de ce era necesar ca managementul 

organizaţiilor culturale să ia naştere şi să se dezvolte. Mai mult, pentru a evidenţia acest 

lucru, trebuie să aducem în discuţie două tendinţe principale ale zilelor noastre. În primul 

rând, pe scena economică şi socială se observă că majoritatea organizaţiilor culturale se 

confruntă cu situaţii de criză în ceea ce priveşte finanţarea. Ele trăiesc din resurse limitate 

(Klein, 2001: 1-11) şi, în consecinţă, funcţionarea lor de zi cu zi devine tot mai incertă. 

Fără îndoială, pentru a ieşi din impas, respectiv pentru a-şi asigura condiţiile financiare, 

aceste entităţi au nevoie de un management profesionist, care să se sprijine pe planuri, 

obiective şi strategii şi care să fie orientat spre o misiune clară. În al doilea rând, întrucât 
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industria creativă prosperă din ce în ce mai mult (Klein, 2008: 9), instituţiile de profil 

cultural sunt supuse unei competiţii tot mai strânse. De fapt, aici este vorba despre o 

„luptă” nu numai pentru fonduri, ci şi pentru consumatorii potenţiali, factori de care 

depinde supravieţuirea organizaţiilor culturale. Bineînţeles, acesta este al doilea motiv 

pentru care entităţile de profil cultural au nevoie pe de o parte de un sistem managerial 

solid, iar pe de altă parte de o comunicare internă şi externă eficiente. 

 

În particular, dacă analizăm situaţia organizaţiilor culturale din România, putem remarca 

fenomene destul de interesante. Înainte de toate, entităţile culturale autohtone nu prezintă 

o lungă istorie în comparaţie cu cele străine. Desigur, în acest sens, instituţiile bugetare 

pot fi considerate ca excepţii, din moment ce acestea au desfăşurat activităţi şi în epoca 

comunistă. Totuşi, în majoritatea acestor cazuri putem vorbi despre o cultură angajată 

politic. Altfel spus, cultura în comunism a fost un domeniu centralizat, controlat sau chiar 

cenzurat şi a servit cu precădere intereselor ideologice ale societăţii. 

 

Cât despre următoarea etapă a evoluţiei organizaţiilor culturale, putem constata că în anii 

90 prima schimbare care s-a produs în societate a fost faptul că arta şi cultura şi-au 

redobândit libertatea. Evident, accesul la o cultură liberă a avut consecinţele sale: 

numărul organizaţiilor culturale a crescut exploziv, iar sfera civilă a început să devină 

activă. Drept urmare, au apărut asociaţii, fundaţii şi federaţii de profil cultural, cu o ofertă 

vastă de servicii în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale diverselor straturi sociale. 

 

Din aceste perspective, a devenit imperativ ca şi organizaţiile culturale din România să 

acorde atenţie principiilor managementului. Întrucât nici instituţiile bugetare, nici 

entităţile private nu au acumulat încă experienţă suficientă, credem că, pentru a face faţă 

acestor provocări, aceste organizaţii necesită un sistem de conducere solid, care să se 

bazeze pe regulile ştiinţei managementului şi pe o comunicare eficientă. Totodată, 

susţinem ideea potrivit căreia o conducere profesionistă a entităţilor de profil cultural va 

duce la rezultate pozitive, va asigura supravieţuirea organizaţiilor, va atrage consumatorii 

mai ezitanţi şi reticenţi faţă de cultură, va da un impuls dezvoltării economiei, va rescrie 

localităţi pe harta turistică şi sperăm că va garanta şi calitatea serviciilor culturale. 
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Aceste repere ne-au motivat să iniţiem acest studiu. În acest sens, dorim să investigăm ce 

anume presupune managementul organizaţiilor culturale, cum trebuie condusă o instituţie 

de profil cultural, ce stil de leadership este adecvat pentru funcţionarea eficientă a 

acestora. În aceeaşi ordine de idei, în cercetarea noastră încercăm să punem în lumină 

particularităţile comunicării în contextul entităţilor culturale, alături de modul în care 

aceasta ar putea fi valorificată în folosul organizaţiilor. Credem că prin trecerea în revistă 

a acestor probleme vom găsi răspunsuri şi soluţii viabile care pot fi utilizate cu succes de 

către aceste organizaţii. În plus, suntem convinşi că, în condiţiile în care entităţile 

culturale se axează atât pe o conducere cât şi pe o comunicare organizată şi planificată, 

acestea vor putea nu numai să desfăşoare activităţile specifice, ci şi să obţină performanţe 

superioare. Pe scurt, datorită faptului că societatea noastră traversează o perioadă dificilă 

iar viitorul organizaţiilor culturale apare sub semnul întrebării, suntem de părere că este 

necesar ca aceste entităţi să dispună de un sistem managerial consolidat, precum şi de o 

comunicare eficientă. 

 

Stadiul actual al cunoaşterii în domeniu 

 

Referitor la tema noastră, managementul organizaţiilor culturale (managementul în 

cultură sau managementul cultural), observăm că există o confuzie în folosirea 

termenilor, datorată probabil noutăţii acestui domeniu. La primare vedere, însuşi 

termenul pare să confere posibilităţi multiple de interpretare, ceea ce duce la unele 

neînţelegeri. În unele cazuri, conceptul de „management cultural” pare să fie utilizat 

pentru a face trimitere la cultura organizaţională a unei companii. În ceea ce priveşte 

literatura de specialitate engleză, aici apar noţiunile de „arts and cultural management” 

sau „culture management”, care oferă o oarecare delimitare şi clarificare a domeniului 

acestei ştiinţe. Însă, acest domeniu este cel mai clar conturat în cercetarea academică 

germană prin termenul de „Kulturmanagement”, respectiv „Kultur- und 

Kunstmanagement”, care cuprinde exact obiectivele acestei ştiinţe. Întrucât numele 

acestui domeniu se poate referi la mai multe aspecte ale managementului, am ales ca în 

prezenta lucrare să apelăm la noţiunea de „managementul organizaţiilor culturale” cu 

scopul de a evita eventualele suprapuneri ale termenului. 
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Revenind la tema noastră, se poate observa lipsa studiilor empirice în acest câmp de 

cercetare atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Preocupările existente se referă în 

primul rând la explicarea şi tratarea conceptului, evidenţiind legăturile controversate şi 

aparent incompatibile între management şi cultură. În al doilea rând, literatura de 

specialitate investighează funcţiile modificate ale managementului organizaţiilor 

culturale, aducând în discuţie şi responsabilităţile multiple ale conducătorilor care intră în 

contact cu artişti, consumatori şi finanţatori ai culturii. Pe lângă aceste probleme, cărţile 

de specialitate se axează foarte mult pe marketingul entităţilor de profil cultural, 

oferindu-le soluţii pertinente pentru a atrage un public mai vast. Printre cercetările 

reprezentative în domeniu sunt de remarcat cele realizate de către Bendixen (2001), 

Heinrichs (1993, 2006), Klein (2001, 2004, 2008), Lenders (1995), Zembylas (2004) la 

nivel internaţional, şi cele efectuate de Zecheru (2002) la nivel autohton. 

 

În schimb, în ceea ce priveşte a doua problemă a analizei noastre, comunicarea 

organizaţională, putem sublinia că aceasta se află în centrul preocupărilor 

academicienilor, literatura de specialitate mândrindu-se cu un număr impresionant de 

studii pe această temă. Printre teoreticienii comunicării organizaţionale, îi menţionăm pe 

Abric (2002), Armstrong (1991), Beger et al. (1989), Bruhn (1995), Clampitt (2001), 

Cooper & Argyris (1998), Guffey & Almonte (2010), Guffey et al. (2010), Kushal & 

Ahuja (2009), Lacombe (2005), Mumby & Clair (2006), Olivesi (2005), Samovar et al. 

(2012), Schermerhorn et al. (2010), Sinha & Reddy (1991), Stuart et al. (2007), 

Tompkins et al. (2009), Torrington & Hall (1995), etc., care în lucrările lor adăugă noi 

dimensiuni tipologiei comunicării, funcţiilor acesteia şi strategiilor de comunicare în 

organizaţii. Într-un mod asemănător, şi cercetarea academică din România atribuie o 

importanţă semnificativă investigării acestei teme. Astfel, analiştii din ţară ca Nicolescu 

& Verboncu (1999), Câmpeanu-Sonea & Sonea (2005), Cândea & Cândea (1998), 

Cismaru (2008), Cornescu et al. (2003), Păuş (2006), Pânişoară & Pânişoară (2005), 

Prutianu (2000, 2008), Ursachi (2005), se ocupă în profunzime de tratarea comunicării 

organizaţionale în general, de abordarea barierelor, a feed-back-ului, procesului şi a 

funcţiilor comunicării în particular. 
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Referitor la leadership, literatura de specialitate abundă în cercetări, iar printre 

teoreticienii de seamă îi putem menţiona pe Barnard (1997), Belbin (2000), Borkowski 

(2011), Fiedler (1997), Gastil (1997), House & Mitchell (1986), Lussier & Achua (2010), 

Mullins (2001, 2006, 2007), Northouse (2010), Stogdill (1997), Whetten et al. (2000), 

Williams (2006). De altfel, nici în ţară cercetarea acestei teme nu este neglijată; 

dimpotrivă, analiştii români ca Borza et al. (2005), Cornescu et al. (2003) şi Zlate (2004) 

aduc contribuţii semnificative în domeniu. 

 

Totuşi, din punctul nostru de vedere, marea lacună a principalelor cercetări axate pe 

leadership şi pe comunicarea organizaţională este faptul că acestea sunt aplicate 

companiilor şi nu organizaţiilor culturale, entităţi care prezintă particularităţi distincte 

faţă de firme. Mai mult decât atât, în ciuda faptului că în literatura de specialitate se 

regăsesc studii în cele două domenii, adică managementul organizaţiilor culturale şi 

comunicarea, acestea tratează separat fenomenele, fără să ofere soluţii pentru îmbinarea 

acestora. 

 

Din aceste motive, credem că studiul nostru, aflat la intersecţia între management, 

cultură, comunicare organizaţională şi leadership, va oferi o deschidere interdisciplinară, 

cuprinzând numeroasele caracteristici ale acestor domenii şi stabilind posibile conexiuni 

între ele. Pe scurt, cercetarea de faţă va pleda pentru o abordare comparativă între 

managementul şi particularităţile comunicării în contextul organizaţiilor culturale. Nu în 

ultimul rând, prin nuanţarea stilului de conducere specific acestor entităţi, vom putea 

pune în lumină modul în care acesta ar putea afecta comunicarea organizaţiilor de profil 

cultural. 

 

Definirea obiectivelor cercetării 

 

Obiectivul acestei lucrări constă într-o cercetare teoretică şi empirică privind 

managementul şi comunicarea în cadrul organizaţiilor culturale. Pornind de la 

consideraţiile teoretice care se axează pe tratarea conceptuală a managementului 

organizaţiilor culturale, a comunicării în cadrul acestora şi a leadershipului, ne propunem 
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şi o abordare metodologică, în primul rând pentru a face dovada utilizării informaţiilor 

teoretice, iar în al doilea rând pentru validarea ipotezelor de cercetare din punct de vedere 

statistic. 

 

În acest sens, ne-am stabilit o serie de obiective teoretice şi empirice, care constituie 

principalele puncte de reper ale lucrării noastre. 

 

I. Obiective teoretice 

 

1. Evidenţierea aspectelor ce caracterizează managementul organizaţiilor culturale, 

această abordare conceptuală având în vedere prezentarea funcţiilor acestuia, 

interpretarea conceputului „cultură”, precum şi clasificarea entităţilor de profil 

cultural. 

2. Tratarea comunicării organizaţionale prin trecerea în revistă a funcţiilor, tipologiei 

şi a strategiilor de comunicare, la care se adaugă expunerea particularităţilor 

comunicării în organizaţiile culturale. 

3. Reliefarea leadershipului şi observarea legăturii între leadership şi management, 

respectiv leadership şi comunicare organizaţională, precum şi investigarea 

stilurilor de leadership cu scopul de a identifica tipul de conducere adecvat 

organizaţiilor culturale. 

 

II. Obiective empirice 

 

1. Analizarea modului în care organizaţiile culturale se folosesc de comunicarea 

externă, respectiv internă, în vederea promovării activităţilor proprii şi implicit a 

valorilor artistice şi estetice. 

2. Studierea modului în care organizaţiile culturale care aplică strategii de 

comunicare internă pot atinge performanţe mai bune comparativ cu acele entităţi 

care nu dispun de asemenea strategii, precum şi identificarea factorilor prin care 

performanţa poate fi măsurată. 
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3. Investigarea modului în care organizaţiile culturale care acordă atenţie sporită 

funcţiilor de planificare şi control ale managementului pot ajunge la performanţe 

superioare faţă de acele entităţi unde aceste aspecte sunt neglijate. 

4. Examinarea modului în care comunicarea internă şi externă pot contribui la 

performanţa organizaţiilor culturale. 

5. Abordarea stilului de conducere democratic pentru a descoperi efectele acestuia 

asupra comunicării pe plan extern în cadrul organizaţiilor culturale. 

 

Plecând de la aceste obiective, studiul de faţă încearcă să găsească răspunsuri la aspectele 

enunţate mai sus, iar nu în ultimul rând să stabilească legături între domenii şi să ofere 

soluţii pentru îmbunătăţirea performanţei în cadrul organizaţiilor din sfera culturală. 

 

PARTEA I: SINTEZA LITERATURII DE SPECIALITATE 

 

Teza de doctorat este structurată în patru capitole distincte, dintre care primele trei sunt 

de natură conceptuală, consacrate studiului literaturii de specialitate, iar cel de-al patrulea 

urmăreşte modul în care reperele teoretice se confirmă în contextul organizaţiilor 

culturale din România. 

 

În primul capitol ne concentrăm asupra noţiunii de „cultură”, trecând în revistă 

interpretările antropologilor şi ale economiştilor cu privire la cultură la nivel de societate 

în general şi la nivel de organizaţie în particular. De asemenea, vom aborda organizaţiile 

culturale şi vom vedea clasificarea acestora din punct de vedere juridic. În cele din urmă, 

vom trata managementul organizaţiilor culturale, angajându-ne în explicarea termenului 

şi a activităţilor care fac parte din acest domeniu. De fapt, prin analizarea funcţiilor 

managementului adaptat la cultură, vom evidenţia modul în care tehnicile 

managementului general pot fi preluate, modelate şi transpuse în slujba culturii. În final, 

acest capitol va sublinia şi dilemele managerului de cultură, generate de dimensiunea 

economică a culturii, respectiv de dimensiunea culturală a economicului. 
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Capitolul al doilea va explora comunicarea organizaţională, cu referire la procesul de 

comunicare, la contextul şi factorii determinanţi. Totodată, secţiunea va pune în lumină 

funcţiile şi tipologia comunicării în organizaţii. De asemenea, în cadrul acestui capitol, 

accentul va cădea şi pe strategiile de comunicare, adică pe definirea, funcţiile şi 

clasificarea acestora. Nu în ultimul rând, această parte a lucrării va include descrierea 

particularităţilor comunicării în cadrul organizaţiilor culturale, pornind de la reliefarea 

mediului extern şi intern şi implicit a comunicării în aceste planuri. Prin trecerea în 

revistă a acestor aspecte, atenţia noastră se va îndrepta spre enumerarea instrumentelor de 

comunicare care pot fi utilizate cel mai eficient în relaţia cu publicul ţintă. 

 

Capitolul al treilea, dedicat leadershipului, va observa abordările acestuia, va expune 

diferitele categorizări ale stilurilor de conducere şi în acelaşi timp va aduce în discuţie 

relaţia leadership – management, respectiv leadership – comunicare organizaţională. 

 

PARTEA A II-A: CERCETAREA EMPIRICĂ PRIVIND 

MANAGEMENTUL ŞI COMUNICAREA ÎN ORGANIZAŢIILE 

CULTURALE 

 

Cel de-al patrulea capitol, consacrat cercetării empirice, a formulat ipotezele studiului, a 

explicat modalitatea de stabilire a eşantionului şi a descris metodele folosite pentru 

prelucrarea datelor sondajului. În acest sens, în vederea interpretării datelor cercetării, am 

realizat mai întâi o analiză descriptivă, iar apoi, pe baza concluziilor trasate, am recurs la 

un studiu comparativ, premergător validării ipotezelor de cercetare. 

 

În mod concret, în această secţiune am realizat o cercetare cantitativă bazată pe 

chestionar, aplicat unui eşantion reprezentativ de 300 de entităţi, universul statistic fiind 

compus din ansamblul instituţiilor publice şi al organizaţiilor private din regiunea Centru 

a României. Mărimea eşantionului a fost calculată în baza expresiei Taro Yamane, iar 

procesarea răspunsurilor s-a realizat cu ajutorul modelelor şi metodelor statisticii 

matematice, prin intermediul programului SPSS 11.0. 
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1. Stabilirea ipotezelor de cercetare 

 

Cu scopul de a aborda managementul şi comunicarea în cadrul organizaţiilor culturale, 

ne-am propus să testăm următoarele ipoteze: 

 

I1: Organizaţiile culturale pun un accent mai pronunţat pe comunicarea externă decât pe 

cea internă. 

 

I2: Organizaţiile culturale din mediul privat pun un accent mai pronunţat pe comunicarea 

internă şi externă decât cele din sfera publică. 

 

I3: Comunicarea internă în cazul organizaţiilor culturale se realizează preponderent 

informal. 

 

I4: Organizaţiile culturale care elaborează şi aplică strategii de comunicare internă pot 

obţine performanţe mai bune decât cele care nu au asemenea strategii. 

 

I5: Organizaţiile culturale care acordă atenţie sporită planificării şi controlului ca funcţii 

ale managementului obţin performanţe superioare faţă de acelea la care aceste aspecte 

sunt neglijate. 

 

I6: O comunicare internă şi externă bună contribuie la performanţa organizaţiilor 

culturale. 

 

I7: În organizaţiile culturale stilul democratic de conducere este cel preferat. 

 

I8: Cu manager de stil democratic organizaţiile culturale pot avea o comunicare externă 

mai bună. 
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2. Structura eşantionului 

 

Pe baza rezultatelor obţinute prin administrarea chestionarelor, în ceea ce urmează 

prezentăm tipologia organizaţiilor culturale cuprinse în studiul nostru: Din perspectiva 

formei legale de constituire, din numărul total de 300 de organizaţii culturale, 13,3% sunt 

organizaţii bugetare de stat; 19,3% bugetare locale; 16,0% fundaţii; 46% asociaţii; 2,7% 

organizaţii religioase, iar 2,7% sunt entităţi neînregistrate juridic. Conform cadrului 

legislativ, se poate observa că 67,3% dintre organizaţiile culturale incluse în eşantion sunt 

din sfera privată, în timp ce 32,7% sunt entităţi bugetare, aparţinând domeniului public. 

 

Luând in considerare anul de înfiinţare al organizaţiilor culturale incluse în eşantion, 

putem nota că cea mai mare parte a acestora, 39,0%, a apărut între 1990-2000; 30,7% 

dintre ele au fost înfiinţate înainte de 1990; iar după 2000 au apărut 30,3% dintr-un 

numărul total de 300 de organizaţii. Referindu-ne la personal, putem remarca faptul că 

majoritatea, 35,7% dintre organizaţiile investigate, lucrează fără angajaţi, dar colaborează 

cu 1-10 voluntari; 13% nu au angajaţi, dar colaborează cu peste 10 de voluntari; 9% din 

organizaţiile cuprinse în eşantion au între 1-10 angajaţi şi nu lucrează cu voluntari; 25,3% 

au între 1-10 angajaţi dar şi voluntari; iar, 17% dintr-un total de 300 de organizaţii dispun 

de peste 10 angajaţi, însă nu colaborează cu voluntari. 

 

Analizând distribuţia geografică a organizaţiilor respondente, putem constata că cea mai 

mare parte, 25,7% din organizaţiile vizate, este din judeţul Braşov. După aceasta, cel mai 

mare procentaj, 17,7% este reprezentat de judeţul Mureş. 17,3% din totalul de 300 de 

organizaţii sunt în judeţul Harghita. Judeţul Sibiu are un procentaj de 15,0%, Covasna de 

13,7%. Judeţul Alba este cel mai slab reprezentat, cu 10,7%. În cele din urmă, după tipul 

localităţii, 43,7% din totalul organizaţiilor studiate sunt din zonă urbană, cu peste 50.000 

locuitori. 29,0% sunt din zonă urbană mică, sub 50.000 locuitori. În schimb, procentajul 

organizaţiilor culturale din zona rurală este cel mai mic, 27,3%. 
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3. Testarea ipotezelor şi interpretarea rezultatelor cercetării 

 

Pentru validarea ipotezelor de cercetare, în prima fază am efectuat o analiză descriptivă 

cu referire la: 

1) comunicarea externă în organizaţiile culturale (colaborarea entităţilor culturale 

cu alte instituţii; promovarea organizaţiei şi activităţilor acesteia; promovarea identităţii 

organizaţionale; activităţile de comunicare derulate în cadrul acestor instituţii), 

2) funcţiile de planificare şi control ale managementului (planul de activitate; 

planul de comunicare; raportul de activitate al organizaţiilor), 

3) comunicarea internă (instrumentele de comunicare internă; reţelele formale şi 

informale; existenţa strategiilor de comunicare internă), 

4) performanţa entităţilor de profil cultural (concretizată în a) premii, burse, 

recompense, proiecte, nominalizări; b) după numărul participanţilor la programe şi 

evenimente culturale; c) după numărul invitaţiilor la turnee / conferinţe naţionale şi 

internaţionale), 

5) stilul de conducere preferat de către organizaţiile de profil cultural (cu accent 

special pe: importanţa feed-back-ului; susţinerea iniţiativelor angajaţilor; contribuţia 

personalului la succesul organizaţiei; corelaţia între stilul de conducere şi comunicarea 

internă). 

 

În a doua etapă, în vederea obţinerii unor rezultate mai obiective şi profunde, am realizat 

o analiză comparativă, bazându-ne atât pe concluziile care derivă din secţiunea 

descriptivă, cât şi pe posibilele conexiuni găsite între fenomenele investigate. 

 

Aşadar, pornind de la ipotezele de cercetare am constatat următoarele: 

 

I1: Organizaţiile culturale pun un accent mai pronunţat pe comunicarea externă 

decât pe cea internă. – Ipoteza este validă. 

 

Ţinând cont de totalul variabilelor definite de noi ca şi indicatori ai comunicării externe şi 

interne, am dezvoltat câte o scală standardizată, pe care am categorizat-o în patru grupe 
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principale. Aici, variabila standardizată (scor z) înseamnă că aceste categorii relevă 

informaţii obiective, respectiv că sunt comparabile. Pe eşantionul nostru valoarea „foarte 

slabă” şi „slabă” denotă un rezultat sub media eşantionului, pe când „bună” şi „foarte 

bună” se referă la un rezultat peste medie. 

 

Conform acestei analize comparative, putem nota că la prima categorie, în organizaţiile 

descrise printr-o comunicare foarte bună, 15,3% dintre respondenţi susţin că la ei 

comunicarea externă este mai pronunţată decât cea internă (6,1%). În a doua categorie, 

în organizaţiile caracterizate printr-o comunicare bună, 43,3% dintre subiecţi afirmă că la 

ei comunicarea internă este mai accentuată decât cea externă (36,3%). Astfel, din acest 

rezultat reiese că în cadrul organizaţiilor culturale comunicarea externă este mai 

pronunţată decât cea internă (grafic 1.). 

 

Grafic 1.: Comunicare externă / comunicare internă (%) 
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I2: Organizaţiile culturale din mediul privat pun un accent mai pronunţat pe 

comunicarea internă şi externă decât cele din sfera publică. – Ipoteza este mai 

degrabă invalidă. 

 

Luând în calcul criteriile care caracterizează comunicarea externă şi internă în cadrul 

organizaţiilor culturale, am ajuns la concluzia potrivit căreia intensitatea comunicării 

(interne şi externe) este definită de mărimea organizaţiei. Prin urmare, compararea 

comunicării între organizaţiile publice şi private a fost efectuată între entităţi de mărimi 

asemănătoare. Din prisma acestui aspect, am observat următoarele: 

a) Pe plan extern, am remarcat faptul că organizaţiile private mici comunică mai 

bine decât cele publice. În schimb, instituţiile bugetare de mărimi medii şi 

mari au o comunicare externă mai bună decât cele private. În ciuda acestor 

concluzii, nu am obţinut un rezultat semnificativ din punct de vedere statistic 

pentru nicio categorie de organizaţie culturală. Prin urmarea, ipoteza noastră 

(din prisma comunicării externe) nu este validă. 

b) Pe plan intern, am văzut că organizaţiile private mici şi medii sunt 

caracterizate printr-o comunicare internă mai bună decât cele bugetare de 

aceleaşi mărimi. Totuşi, în cazul entităţilor mai mari situaţia se inversează, 

instituţiile bugetare având o comunicare internă mai bună decât cele din 

mediul privat. Întrucât – pe baza corelaţiilor - rezultatul nostru este 

semnificativ numai la organizaţiile culturale mici cu 1-5 persoane active, 

ipoteza noastră (din punctul de vedere al comunicării interne) se validează 

parţial. 

 

Însă, luând în considerare rezultatele în ansamblu, putem concluziona că ipoteza noastră 

nu se adevereşte, cu excepţia organizaţiilor culturale mici, dar şi aici numai din 

perspectiva comunicării interne, fapt ce subliniază că ipoteza formulată este mai degrabă 

invalidă. 
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I3: Comunicarea internă în cazul organizaţiilor culturale se realizează 

preponderent informal. – Ipoteza este validă. 

 

Abordând elementele care descriu comunicarea internă informală şi cea formală în cadrul 

organizaţiilor culturale, am notat că 51,7% dintre instituţiile analizate exprimă o 

preferinţă pentru comunicarea internă informală şi, implicit, recurg la instrumentele 

acesteia, rezultat care susţine ipoteza noastră. 

 

I4: Organizaţiile culturale care elaborează şi aplică strategii de comunicare internă 

pot obţine performanţe mai bune decât cele care nu au asemenea strategii. – Ipoteza 

este validă. 

 

Analizând elementele prin care putem caracteriza strategiile de comunicare internă, am 

văzut întâi că o majoritate covârşitoare (85,5%) a organizaţiilor culturale afirmă că 

strategiile de comunicare internă au condus în mare măsură la succesul lor. Totodată, din 

rezultatele noastre reiese că organizaţiile care deţin un plan comunicare au performanţe 

mai înalte decât cele care nu folosesc această strategie. Întrucât planul de comunicare este 

indispensabil pentru elaborarea strategiilor de comunicare internă (Society for Human 

Resource Management, 2006: 116-117), putem ajunge la concluzia potrivit căreia 

organizaţiile culturale care pun accent pe formularea şi aplicarea strategiilor de 

comunicare internă obţin performanţe mai bune decât cele care nu dispun de asemenea 

strategii. 

 

I5: Organizaţiile culturale care acordă atenţie sporită planificării şi controlului ca 

funcţii ale managementului obţin performanţă superioară faţă de altele la care 

aceste aspecte sunt neglijate. – Ipoteza este validă. 

 

Examinând legătura dintre planul de activitate (ca instrument al previziunii) şi 

performanţă, respectiv investigând corelaţia între raportul de activitate (ca instrument al 

controlului) şi performanţă, am putut nota că 41,9% dintre organizaţiile culturale cu plan 

de activitate ajung la performanţă bună sau foarte bună. De asemenea, 39,8% dintre 
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organizaţiile care dispun de raport de activitate ating o performanţă bună, respectiv foarte 

bună. În schimb, numai 4,3% dintre organizaţiile care nu se ocupă de elaborarea planului 

de activitate ajung la performanţe foarte bune. Rezultatul cel mai impresionant este că 

nici una (0,0%) dintre entităţile studiate care nu au raport de activitate nu ajung deloc la 

rezultate foarte bune. Dat fiind faptul că planul (de activitate) este un instrument esenţial 

al funcţiei de previziune a managementului (Zecheru, 2002: 49-97), iar raportul de 

activitate reprezintă un instrument al controlului, datele noastre confirmă faptul că 

organizaţiile culturale care acordă atenţie sporită planificării şi controlului ca funcţii ale 

managementului obţin performanţă superioară faţă de altele la care aceste aspecte sunt 

neglijate. 

 

I6: O comunicare internă şi externă bună contribuie la performanţa organizaţiilor 

culturale. – Ipoteza este validă. 

 

Analizând şi comparând datele privind comunicarea externă şi performanţa 

organizaţiilor culturale (tabel 1.) putem trage următoarea concluzie: cu cât o organizaţie 

are o comunicare externă mai bună, mai intensă, cu atât îi creşte performanţa. Pentru a 

argumenta acest enunţ, este de ajuns să comparăm datele privind comunicarea foarte 

bună, respectiv bună. Majoritatea (52,2%) organizaţiilor care comunică foarte bine spre 

exterior au performanţe bune şi foarte bune. Totodată, organizaţiile culturale cu o 

comunicare externă bună ating performanţe bune, respectiv foarte bune, într-o proporţie 

de 46,7%. 

 

Pe de o altă parte, organizaţiile culturale care au o comunicare externă foarte slabă sunt 

de departe pe ultimul loc în ceea ce priveşte performanţa: peste 95% dintre ele au 

performanţe foarte slabe şi slabe, iar nici o organizaţie din această categorie n-a atins 

performanţă foarte bună, corelaţia fiind R=0,277 la un nivel de semnificaţie p<0,05 (tabel 

1.). 
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Tabel 1.: Comunicare externă versus performanţă (Crosstab) 

 

 Performanţă 

Total 
 

performanţă 

foarte slabă 

performanţă 

slabă 

performanţă 

bună 

performanţă 

foarte bună 

Comunicare 

externă 

foarte 

slabă 
62,2% 33,3% 4,4%   100,0% 

slabă 27,0% 44,0% 24,0% 5,0% 100,0% 

bună 6,4% 46,8% 33,9% 12,8% 100,0% 

foarte 

bună 
17,4% 30,4% 26,1% 26,1% 100,0% 

Total 23,3% 41,3% 25,0% 10,3% 100,0% 

 

Din analiza comparativă a comunicării interne şi a performanţei (tabel 2.) reies 

rezultate foarte asemănătoare cu cele din tabelul de mai sus. Unde comunicarea internă 

este foarte bună, 50% dintre organizaţii ating performanţe foarte bune. Unde comunicarea 

internă este bună, 49,6% dintre organizaţii culturale au performanţe înalte. La capătul 

celălalt, aproape 88,9% din organizaţiile culturale cu o comunicare internă foarte slabă au 

performanţe foarte slabe, respectiv slabe, corelaţia fiind R=0,409 la un nivel de 

semnificaţie p<0,05 (tabel 2.). 

 

Tabel 2.: Comunicare internă versus performanţă (Crosstab) 

 

 Performanţă 
Total 

 

performanţă 

foarte slaba 

performanţă 

slaba 

performanţă 

buna 

performanţă 

foarte buna 

Comunicare 

internă 

foarte 

slabă 
25,0% 63,9% 8,3% 2,8% 100,0% 

slabă 31,3% 42,0% 19,6% 7,1% 100,0% 

bună 17,3% 33,1% 35,4% 14,2% 100,0% 

foarte 

bună 
5,6% 44,4% 27,8% 22,2% 100,0% 

Total 22,9% 41,0% 25,6% 10,6% 100,0% 

 

Aşa cum se desprinde din rezultatele de mai sus, concluzia comună pentru datele obţinute 

din analiza comparativă este: comunicarea internă şi externă joacă un rol decisiv în 

îmbunătăţirea performanţelor entităţilor culturale. Prin acest rezultat, putem reveni la 
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ipoteza noastră şi implicit susţine că pe plan intern şi extern comunicarea bună contribuie 

la performanţa organizaţiilor culturale. 

 

I7: În organizaţiile culturale stilul democratic de conducere este cel preferat. – 

Ipoteza este validă. 

 

În urma datelor colectate de la subiecţii noştri am aflat că marea majoritate (73,6%) 

dintre organizaţiile studiate preferă stilul democratic de conducere, faţă de 26,4% din 

acele entităţi care se axează pe stilul autoritar (grafic 2.). 

 

Grafic 2.: Stilul de conducere (%) 

stil democratic; 73,6

stil autoritar; 26,4

 

I8: Cu manager de stil democratic organizaţiile culturale pot avea o comunicare 

externă mai bună. - Ipoteza este validă. 

 

Comparând stilul de conducere aplicat şi comunicarea externă în cadrul organizaţiilor 

culturale, am constatat că 54,9% dintre organizaţiile culturale care adoptă stilul 

democratic de conducere au o comunicare externă mai bună. Prin urmare, acest rezultat 
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demonstrează că organizaţiile culturale conduse în stil democratic realizează o 

comunicare externă mult mai bună decât cele cu manageri autoritari. 

 

CONCLUZII FINALE ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE 

 

Pe parcursul cercetării noastre ne-am propus să abordăm subiectul nostru, 

„Managementul organizaţiilor culturale şi comunicarea”, dintr-o perspectivă 

interdisciplinară, pe de o parte dezbătând particularităţile managementului adaptat la 

cultură, iar pe de altă parte investigând comunicarea în cadrul entităţilor de profil 

cultural. 

 

Plecând de la ipotezele formulate, prin studiul literaturii de specialitate precum şi prin 

cercetarea cantitativă, am putut observa o serie de conexiuni între fenomenele menţionate 

mai sus: 

- relaţia între comunicarea externă şi internă; 

- corelaţia între funcţia de planificare şi control (a managementului) şi performanţa 

organizaţiilor culturale; 

- corelaţia între comunicarea internă şi externă şi performanţa entităţilor de profil 

cultural; 

- relaţia între stilul de conducere democratic şi comunicarea externă. 

 

Pe baza acestor idei, concluziile principale ale studiului nostru relevă că există o legătură 

semnificativă între modul de conducere şi performanţă, respectiv între comunicare şi 

performanţă în cadrul organizaţiilor culturale. Cu alte cuvinte, atâta timp cât organizaţiile 

culturale se axează pe un sistem de conducere profesionist şi aplică principiile ştiinţifice 

ale managementului, acestea pot obţine rezultate superioare. În aceeaşi ordine de idei, în 

măsura în care organizaţiile culturale îşi îndreaptă atenţia spre realizarea unei comunicări 

organizate, planificate şi eficiente, atât pe plan intern, cât şi extern, ele pot ajunge la 

performanţe înalte. Nu în ultimul rând, din cercetarea noastră se desprinde faptul că 

managerul democratic este acela care poate conlucra cu oamenii de cultură, prin 
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construirea unui climat favorabil procesului de creaţie, conducând astfel organizaţia 

culturală spre succes. 

 

În continuare, vom prezenta aportul adus la îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniu, întâi la 

nivelul abordărilor teoretice, apoi la nivelul cercetării empirice. 

 

I. La nivelul abordărilor teoretice 

 

- Definirea şi clarificarea unor concepte de bază privind cultura, managementul 

organizaţiilor culturale, comunicarea şi leadershipul în organizaţii 

- Expunerea principalelor dileme ale managementului adaptat la cultură 

- Delimitarea şi clasificarea entităţilor de profil cultural, a comunicării în 

organizaţii şi a strategiilor de comunicare 

- Analizarea particularităţilor comunicării în cadrul organizaţiilor culturale 

- Examinarea teoriilor leadershipului 

 

II. La nivelul cercetării empirice 

 

Aportul adus la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu este reprezentat de: 

 

- Realizarea unei analize descriptive cu referire la: 1) comunicarea externă, 2) 

planificarea şi controlul (ca funcţii ale managementului), 3) comunicarea internă, 

4) performanţa şi 5) stilul de conducere în organizaţii culturale 

 

În acest scop, am analizat 1) comunicarea externă în organizaţiile culturale, cu accent 

special pe: a) colaborarea entităţilor culturale cu alte instituţii, b) promovarea organizaţiei 

şi activităţilor acesteia, c) promovarea identităţii organizaţionale, d) activităţile de 

comunicare derulate în cadrul acestor instituţii. În continuare, în vederea investigării în 

profunzime a 2) funcţiilor de planificare şi control ale managementului, am ţinut cont de 

a) planul de activitate, b) planul de comunicare şi c) raportul de activitate al 

organizaţiilor. În ceea ce priveşte 3) comunicarea internă, am luat în considerare a) 
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instrumentele acesteia, b) reţelele formale şi informale şi c) existenţa strategiilor de 

comunicare internă. De asemenea, am măsurat 4) performanţa entităţilor de profil 

cultural, a) concretizată în premii, burse, recompense, proiecte, nominalizări, b) după 

numărul participanţilor la programe şi evenimente culturale, respectiv c) după numărul 

invitaţiilor la turnee / conferinţe naţionale şi internaţionale etc. În sfârşit, în această 

secţiune am identificat 5) stilul de conducere preferat de către organizaţiile de profil 

cultural, luând în calcul: a) importanţa feed-back-ului, b) susţinerea iniţiativelor 

angajaţilor, c) contribuţia personalului la succesul organizaţiei, respectiv d) corelaţia între 

stilul de conducere şi comunicarea internă. 

 

- Efectuarea unor studii comparative între: 1) comunicarea externă şi internă; 2) 

comunicarea externă şi internă în cadrul entităţilor publice şi private; 3) 

comunicarea internă formală şi informală; 4) strategiile de comunicare internă şi 

performanţă; 5) planificarea şi controlul (ca funcţii ale managementului) şi 

performanţă; 6) comunicarea internă şi externă şi performanţă; 7) stilul de 

conducere democratic şi comunicarea externă 

 

Obiectivul nostru în analiza comparativă a fost să identificăm 1) care gen de comunicare 

este mai pronunţat în cadrul organizaţiilor culturale, cel extern sau cel intern? Strâns legat 

de acest aspect, am investigat 2) care tip de comunicare, cea externă sau cea internă, este 

mai puternică în entităţile din domeniul public sau privat. De asemenea, am examinat 3) 

care reţele, cele informale sau cele formale, sunt mai dezvoltate în comunicarea internă. 

În continuare, prin corelaţia stabilită între 4) strategiile de comunicare internă şi 

performanţă, am ajuns la concluzia potrivit căreia organizaţiile culturale care dispun de 

plan de comunicare şi implicit elaborează şi aplică strategii de comunicare internă pot 

obţine performanţe mai bune decât cele care nu dispun de asemenea strategii. Totodată, 

am prezentat corelaţia între planul de activitate (ca instrument al previziunii) şi 

performanţă, respectiv relaţia între raportul de activitate (ca instrument al controlului) şi 

performanţă, constatând că există o legătura directă între 5) planificarea şi controlul (ca 

funcţii ale managementului) şi performanţă. Aici, putem concluziona că organizaţiile 

culturale care acordă atenţie sporită planificării şi controlului obţin rezultate superioare 
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faţă de altele la care aceste aspecte sunt neglijate. De altfel, în urma comparării 6) 

comunicării externe şi a performanţei, respectiv a comunicării interne şi a performanţei, 

am ajuns la aceeaşi concluzie: pe plan intern şi extern comunicarea bună contribuie la 

performanţa organizaţiilor culturale. În cele din urmă, referindu-ne la 7) relaţia dintre 

stilul de conducere democratic şi comunicarea externă şi internă, am observat că 

organizaţiile culturale conduse în stil democratic au o comunicare internă şi externă mult 

mai bună decât cele conduse de manageri autoritari. 

 

- Desprinderea unor concluzii finale ale cercetării 

 

Din prisma analizei descriptive şi comparative, am ajuns la concluzii interesante în ceea 

ce priveşte managementul şi comunicarea organizaţiilor culturale. Aşadar, pe de o parte 

literatura de specialitate demonstrează că, datorită concurenţei strânse între organizaţii, 

este nevoie de profesionalizarea managementului în cultură (Lenders, 1995: 30-91). Pe de 

altă parte, studiul nostru confirmă ideea potrivit căreia organizaţiile culturale care atribuie 

importanţă principiilor managementului şi comunicării eficiente ajung la rezultate 

superioare faţă de acele entităţi care neglijează aceste aspecte. 

 

PERSPECTIVELE CERCETĂRII 

 

Această lucrare poate fi aprofundată cu succes în viitor. În vederea extinderii orizontului 

cercetării, propunem următoarele direcţii: 

 

- Efectuarea unei analize comparative între organizaţii culturale şi firme. 

Răspunsurile la întrebările: „Pot organizaţiile culturale să comunice spre exterior 

şi interior la fel de eficient şi profesionist ca şi companiile?” sau „Ce anume mai 

au de învăţat organizaţiile culturale de la firme în privinţa managementului?” - ar 

putea oferi informaţii esenţiale atât pentru companii, cât şi pentru entităţile de 

profil cultural. 
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- Investigarea organizaţiilor culturale prin metode de cercetare calitative (de 

exemplu interviuri, studii de caz) ar facilita determinarea şi evaluarea cu mai 

multă acurateţe a managementului şi a comunicării în cadrul organizaţiilor de 

profil cultural. Astfel, prin observarea mai de aproape a acestor fenomene, am 

putea obţine rezultate mai complexe legat de ceea ce funcţionează bine (sau nu) în 

cadrul acestor entităţi. 

 

- Examinarea modelelor pozitive ar duce la adaptarea acestora de către alte 

organizaţii. Paralel cu aceste demersuri, am putea analiza dacă un model de 

succes dintr-o zonă urbană ar putea fi transpus în cadrul organizaţiilor din mediul 

rural, despre care se ştie că au rămas în urmă în ceea ce priveşte managementul şi 

comunicarea. 

 

- Evaluarea organizaţiilor culturale, a managementului şi a comunicării din prisma 

serviciilor oferite ar arunca lumină asupra modului în care sunt satisfăcute nevoile 

culturale ale publicului. Iată două întrebări la care ar merita să răspundem: „În ce 

măsură este afectată calitatea serviciilor culturale din cauza numărului crescut al 

organizaţiilor private?”, „Cum reuşesc organizaţiile din domeniul privat să-şi 

îmbunătăţească serviciile calitativ în comparaţie cu instituţiile de stat?”. 

 

- Dat fiind faptul că studiul nostru descrie un proces pe care organizaţiile culturale 

l-au parcurs în timp, considerăm că ar fi interesant de prognozat ce se va întâmplă 

pe scena cultură a ţării în viitorul apropiat. Chestiuni importante de discutat ar fi: 

„Cum vor evalua organizaţiile culturale în 10 ani?”, „Vor deveni acestea mai 

eficiente în management şi în comunicare?”. 

 

După cum am văzut, subiectul nostru de cercetare poate ridica numeroase întrebări legate 

de viitor. Prin urmare, credem că rezultatele şi concluziile studiului ar putea fi 

valorificate de către organizaţii culturale. Mai mult, sperăm că prin lucrarea de faţă am 

reuşit să realizăm o radiografie a organizaţiilor culturale din regiunea de dezvoltare 

Centru a ţării. 
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