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Abstract 

In this paper some considerations about nonverbal communication, political 

communications, motional contagion in groups, understanding and assessing nonverbal 

expressiveness, coolness in every day organizations life, negotiation as interactive 

problem-solving, the emotional basis of charisma and smart communications, and how 

manager can communicate and lead better are presented. Into the economic 

organizations the communication influences into a high degree the organizing, function, 

its reproduction and success (performance). The smart communication into the 

economic system represents an essential form of adapting the economic organization to 

the fast changes from the extern environment.  
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Clasificarea JEL - Y - Miscellaneous Categories 

 

1. Introducere 

 

Organizaţiile economice sunt puternic influenţate de maniera în care se efectuează procesul 

de comunicare şi negociere; influenţele se răsfrâng asupra organizării, funcţionării, 

reproducerii şi performanţelor organizaţiilor. De aceea managerii trebuie să ştie cum se 

propagă contaminarea emoţională în grupurile de salariaţi, să înţeleagă şi să evalueze 

exprimarea nonverbală, să-şi păstreze calmul în fiecare zi petrecută la serviciu, să negocieze 

cu subordonaţii pentru rezolvarea problemelor care apar etc.  

Comunicarea inteligentă în cadrul organizaţiilor economice dinamizează salariaţii 

(angajaţii), reprezentând o formă esenţială de adaptare a acestora la schimbările rapide care au 

loc în mediul extern şi în interiorul organizaţiilor. Procesul de modernizare economică 

determină necesitatea de a îmbunătăţi comunicarea inteligentă în interiorul organizaţiilor şi de 

asemenea între ele. Prin această comunicare se influenţează starea emoţională a altor 

persoane, ceea ce se face mereu. Ideea este de a dirija de asemenea manieră comunicarea încât 

influenţa să fie pozitivă, adică să influenţăm starea emoţională a interlocutorilor în bine şi nu 

în rău. A ne molipsi de la starea de spirit a celorlalţi este ceva natural, iar schimbul afectiv 

reprezintă un mobil interpersonal ca urmare a contactului dintre oameni. 

În consecinţă, managerii trebuie să înveţe să comunice şi nu oricum, ci inteligent. Greşelile 

în transmiterea mesajelor pot produce nemulţumirea salariaţilor şi grave dereglări ale 

proceselor economice care conduc la scăderea performanţelor organizaţiei. Dacă managerul 

stăpâneşte arta comunicării, arta conversaţiei printr-o comunicare inteligentă şi prin mesaje 

mobilizatoare, salariaţii/angajaţii vor deveni mai eficienţi, mai receptivi, ceea ce va aduce un 

şir de succese remarcabile organizaţiei. Dar aceasta depinde de abilitatea managerilor de a 

transmite buna dispoziţie în cadrul colectivului care se propagă ca o undă de la om la om 
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datorită emoţiilor pozitive. Cercetările ştiinţifice au demonstrat că stările de bună dispoziţie, 

de optimism se propagă mult mai repede şi mai intens decât cele de supărare, indispoziţie sau 

demoralizare. 

 

2. Comunicarea non-verbală 

 

Volens-nolens, omul vorbeşte întotdeauna două limbi: cea a cuvintelor şi cea a gesturilor; 

dacă ascunde ceva prin prima, dezvăluie prin a doua. (Vasile Zamfirescu) 

Orice comunicare nonverbală este realizată printr-un ansamblu de instrumente care 

însoţeşte, completează sau substituie mesajele verbale; mai există şi noţiunea de para-limbaj 

sau limbajul trupului. În general para- limbajul cuprinde: aparenţa şi maniera de prezentare: 

ceea ce alcătuiesc acele atitudini observabile din care reies câteva caracteristici precum: 

dispoziţia afectivă, starea de spirit, remarcate deseori inconştient de interlocutor; para-

limbajul gestual şi motor; para-limbajul care completează cuvântul; aspecte asociate 

mesajului scris; para-limbajul asociat mimicii feţei şi al privirii. 

În literatura de specialitate
2
, din numărul total al mesajelor emise de un om, 7% sunt 

verbale (cuvinte), 38% sunt vocale (inflexiunea vocii şi tonalitatea), iar 55% sunt mesaje 

nonverbale. În cazul unei conversaţii, componenta verbală deţine 35%, iar comunicarea 

nonverbală 65%. 

Comunicarea nonverbală este controlată de factori biologici fiind, în consecinţă, mai dificil 

de guvernat. 

Se cunosc următoarele funcţii ale comunicării nonverbale: funcţia de repetare, care arată 

ceea ce a fost comunicat verbal, şi se accentuează mesajul exprimat (arătatul cu degetul); 

funcţia de completare, care este relaţionată cu repetarea, adaugă ceva cuvintelor ( atingerea, 

îmbrăţişarea, o bătaie uşoară pe umăr etc.); funcţia de substituire a ceea ce ar fi putut fi 

comunicat verbal (multe dintre gesturi înlocuiesc unele cuvinte); funcţia de contradicţie a 

mesajelor verbale (una zice, alta arată că face nonverbal); funcţia de regularizare, care ajută la 

clarificarea situaţiei (datul din cap în semn de da sau nu în funcţie de situaţie). 

De cele mai multe ori gesturile ajută la transmiterea anumitor mesaje: repetă o anumită 

informaţie, susţin sau infirmă un discurs, o idee, traduc emoţii, exprimă stările interioare sau 

un refuz. „La fel de importantă în comunicarea non-verbală este privirea, care constituie un 

întreg vocabular, ale cărui cuvinte dobândesc nebănuite înţelesuri integrate în contextul 

gesticii şi al vorbirii noastre. Există priviri fugitive, vioaie, insistente, întâmplătoare, absente, 

persistente, stinse, profunde, fermecătoare, etc. Ochii exprimă viaţa interioară a persoanei”
3
. 

De asemenea, mâinile au limbajul lor propriu prin care omul cere, promite, ameninţă, 

imită, imploră, neagă, acuză, regretă etc. Un alt element important în comunicarea non- 

verbală este zâmbetul care poate fi fermecător, prietenos, perfid, rictus, rece, tăios, ironic, 

respectuos etc. 

„Comunicarea non-verbală este o comunicare bazată pe imagine, foarte importantă este 

vestimentaţia persoanei, care oferă indicii privind: statut, imaginea de sine, valori, venit, 

profesia, preocupări, preferinţe de culori, grup de apartenenţă, referinţă, background etc.”
4
 

O mare importanţă în comunicarea non-verbală o are semnificaţia culorilor: albul înseamnă 

onestitate, puritate; albastrul – sinceritate, loialitate, onestitate; negrul - control, siguranţă, 

sobrietate; roşul - vitalitate, interes, forţă; griul - succes, detaşare, profesionalism; verdele - 

optimism, viaţă, speranţă etc. 
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Prin comportamentul nonverbal, oamenii transmit permanent mesaje pe care receptorii le 

transformă în informaţii. Aşadar, comunicarea non- verbală reprezintă un schimb permanent 

de informaţii. Corpul omenesc comunică informaţii şi fără vreo mişcare; abţinerea de la 

gesturi este mai elocventă decât anumite reacţii. De asemenea, faţa, mâinile şi picioarele sunt 

tot atât de semnificative în repaus, ca şi în mişcare. În opinia lui Pantelimon Golu, mijlocul de 

realizare a comunicării non-verbale îl constituie următoarele trei elemente: aparenţa fizică, 

expresia feţei (mimica) şi gesturile. Acestea joacă un dublu rol în procesul comunicării: 

nuanţează şi precizează ideile şi sentimentele transmise, ajută persoana să se exprime, să se 

facă înţeleasă. Prin aparenţa fizică, o persoană arată şi transmite semnificaţii şi mesaje. 

Psihanalistul Sigmund Freud a explicat anumite manifestări simptomatice şi anumite 

gesturi care apar la toţi oamenii; acestea nefiind întotdeauna o bază pentru un diagnostic 

psihiatric. Ele permit însă tragerea unor concluzii asupra unor sentimente şi motive 

necunoscute, precum şi asupra unor mecanisme defensive. 

Miles. L. Patterson (1991) explică diferenţierea cea mai comună a mişcărilor corpului 

folosite în discuţiile asupra comunicării nonverbale. El împarte comportamentul non-verbal în 

următoarele categorii: privirea interpersonală la distanţă; atingerile; mişcările şi orientarea 

corpului; dilatarea pupilei; expresiile faciale; mişcările mâinilor şi picioarelor; poziţia şi 

modificarea ei în funcţie de situaţie.
5
 

Capul poate, de asemenea, să transmită un număr mare de informaţii, la fel ca şi receptarea 

unei priviri. Înclinările capului pot avea o mulţime de înţelesuri, ca şi în cazul ochilor. 

Septimiu Chelcea, sintetizează axiomele comunicării non-verbale afirmând că aceasta, 

reprezintă un element în sistemul comunicării umane şi nu trebuie analizată independent de 

comunicarea verbală realizându-se printr-un sistem de semne şi semnale ( discrete şi 

analogice), de coduri şi de canale de transmitere a informaţiilor şi trebuie analizată în context. 

În relaţiile interpersonale directe, este imposibil să nu comunicăm nonverbal. 

„În comunicarea nonverbală, semnificaţia semnelor transmise prin multiple canale trebuie 

stabilită în termenii probabilităţilor şi în funcţie de contextul socio- cultural concret”
6
. 

Acelaşi autor consideră că „Decodificarea comunicării nonverbale trebuie să aibă în vedere 

contextul cultural, informaţiile culturale asociate unui act de comunicare. Unele culturi sunt 

înalt contextuale ( se acordă o importanţă deosebită contextului în stabilirea sensului unei 

comunicări), altele sunt slab contextuale”.
7
 

Totodată, specialiştii, în marea lor majoritate, sunt de părere că, de asemenea, comunicarea 

umană are la bază imagini şi simboluri (care au diverse semnificaţii) şi de aceea este 

important să ştim să le descifrăm corect şi în funcţie de context. 

În lucrarea „Noi şi Eu”, Vladimir Levi enumeră mai multe caracteristici legate de poziţie, 

voce, mers, privire, mimică şi semnificaţiile lor psihologice. Pentru descifrarea corectă a 

mesajului comunicării trebuie să se aibă în vedere că întotdeauna comportamentul unei 

persoane este dependent, în general, de două categorii de factori: factori obiectivi (care 

reflectă personalitatea reală) şi factori subiectivi, care reflectă atât personalitatea auto-

atribuită, cât şi personalitatea proiectată (ansamblul gândurilor, sentimentelor, aprecierilor pe 

care crede un individ că le are). 

Cele două forme ale comunicării, verbală şi nonverbală, diferă între ele deoarece prima are 

la bază gândirea (cu funcţiile ei de comentare, cenzurare şi elaborare a mesajului), iar cea de a 

doua formă - gestul, imaginea,mimica, pantomimica. În umbra comunicării nonverbale se 

ascunde toată fiinţa noastră care arată de fapt ce este, ce simte, şi ce vrea prin gesturi.
8
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3. Comunicarea politică 

 

Comunicarea nonverbală joacă un rol important şi în comunicarea politică , deoarece 

oamenii politici vor să cucerească în primul rând prin imagine şi apoi prin mesaj. În mod 

frecvent, o imagine îi cucereşte pe oameni şi ei nu ştiu de ce. Specialiştii în marketing politic 

utilizează o metodă prin care imaginea unui personaj să rămână în memoria cetăţenilor. 

Este cunoscut de publicul larg puterea zâmbetului lui Ronald Reagan (G. J. McHugo et al., 

,,Emotional Reactions to a Political Leader's Expressive Displays”, Journal of Personality and 

Social Psychology 1985). Dar inteligenţa şi comunicarea emoţională a lui Reagan aveau şi 

părţile lor slabe, deoarece nu a fost întotdeauna conştient de sine însuşi, iar deseori se şi 

autoamăgea. Se comporta uneori ca şi cum nu putea să facă întotdeauna deosebire între 

filmele pe care le văzuse sau poveştile auzite şi faptele reale. Preşedintele Reagan l-a 

înduioşat o dată în asemenea măsură încât l-a făcut să lăcrimeze pe Yitzhak Shamir, premierul 

Israelului. I-a povestit despre activitatea sa de pe vremea când făcea parte din U.S. Signal 

Corps şi înregistra atrocităţile din lagărele de exterminare germane la sfârşitul celui de Al 

Doilea Război Mondial. Problema era că Reagan nu a făcut niciodată parte din U.S. Signal 

Corps. Întreaga perioadă a războiului el a recrutat la Hollywood personal pentru unităţile de 

cineaşti ale U.S. Army. Vizionase unele filme despre eliberarea lagărelor hitleriste şi se 

convinsese că, într-adevăr, chiar fusese la faţa locului
9
.  

Comunicarea politică este acum o disciplină deşi termenul respectiv (de comunicare 

politică), precum şi un prim model structurat, apare pentru prima oară în mass-media 

americane, fiind preluat apoi şi de societăţile şi democraţiile occidentale. Comunicarea 

politică este legată de actorii politici având drept scop păstrarea şi dezvoltarea unei legături cu 

cetăţenii, folosindu-se un ansamblu de mijloace de exprimare; ea este acţiunea destinată să 

asigure climatul de bunăvoinţă şi de înţelegere între organizaţie şi public având drept scop 

influenţarea. De fapt şi organizaţiile economice procedează similar în acelaşi scop. 

Prin comunicarea politică se influenţează în primul rând publicul şi apoi aceasta se 

transformată în acţiune. 

Apare, astfel, ideea de spaţiu politic, unde se cristalizează acţiuni focalizate cu scopuri bine 

definite, transmise prin mesaje ale receptorilor, cu ajutorul unui ansamblu foarte variat de 

tehnici şi metode. D. Wolton, a definit original acest fenomen, separându-l de marketingul 

politic. Astfel, comunicarea politică apare ca un: „spaţiu în care se schimbă discursurile 

contradictorii a trei actori care au legitimitatea de a se exprima public asupra politicii şi care 

sunt: 1. oamenii politici; 2. ziariştii (mass-media); 3. opinia publică prin intermediul 

sondajelor de opinie”
10

. 

Fiecare dintre aceşti actori se manifestă printr-un mod specific de legitimitate în spaţiul 

public: una reprezentativă (pentru oamenii politici); alta statistică (ştiinţifică) pentru sondaje 

şi opinia publică; legitimarea deţinerii şi utilizării informaţiei (pentru ziarişti). Pe lângă rolul 

lor de difuzare a informaţiilor, mass-media au şi rolul de formator de opinii şi păreri, prin 

conturarea unui anumit tip de profil, printr-un anumit tip de mesaj politic, cât şi unul de 

focalizare al informaţiilor, pe anumite grupuri ţintă. 

Mijloacele de comunicare în masă sunt benefice pentru că ele îşi aduc aportul la realizarea 

legăturii reciproce dintre actorii politici şi opinia publică, aceea care are un rol esenţial în 

menţinerea şi dezvoltarea sistemelor democratice.
11

 Comunicarea politică este un produs al 

                                                 
9
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spaţiului public întrucât mediatizarea este un proces constitutiv tuturor practicilor publice, 

inclusiv politicului.
12

 

 

4. Comunicarea inteligentă 

 

Comunicarea inteligentă este arta de a influenţa pe ceilalţi şi care ajută să aplanăm 

conflictele şi să comunicăm mai bine pe baza fenomenului de influenţare reciprocă. 

După fuziunea a două firme, unul dintre directori a comunicat angajaţilor: „Să nu vă 

aşteptaţi să mă port cu mănuşi. Sunt nevoit să concediez jumătate dintre voi”, ceea ce a 

generat o nemulţumire colectivă. Omologul său, de la cealaltă firmă a avut un mesaj foarte 

bun: „Credem că această nouă firmă va fi o platformă foarte incitantă pentru activitatea 

noastră şi avem norocul de a lucra cu o seamă de oameni talentaţi din ambele companii ...” 

Acest mod de comunicare ţine de inteligenţa emoţională, care a determinat angajaţii să devină 

mai productivi şi să accepte că, deşi îşi puteau pierde slujba cândva, decizia era corectă.
13

 

Totul depinde de felul cum te porţi cu oamenii imediat după fuzionare” şi de modul în care 

comunici cu ei. Inteligenţa comunicării este cheia succesului firmei. Arta de a comunica 

emoţional presupune să ştii să te porţi cu sentimentele interlocutorilor. „Performerii de calitate 

au arta de a transmite semnalele emoţionale, comunică cu intensitate, pot stăpâni un întreg 

auditoriu – pe scurt, sunt lideri.”
14

 

Aşadar, prin comunicare influenţăm sentimentele interlocutorilor, iar influenţarea stării 

emoţionale poate fi în bine sau în rău. Transmiterea, prin comunicare, a stărilor interioare pot 

fi semnale vitale de supravieţuire sau invers, de decepţie şi de prăbuşire. Emoţiile sunt mesaje 

puternice care focalizează atenţia, transmiţând informaţii esenţiale chiar şi în cazul 

neformulării datelor în cuvinte, ci prin exprimare nonverbală. Rezultă că „emoţiile sunt un 

mod de comunicare de o extraordinară eficienţă”
15

. 

„Fiecare ins dintr-un lanţ de comunicare activează această stare emoţională subliminală în 

veriga umană următoare, transmiţând astfel mesajul ...”. Acest impuls transmis de la om la om 

intră în funcţiune ca un mecanism de îndată ce se aude ceva alarmant sau invers – ceva 

mobilizator, adică o ameninţare sau, dimpotrivă, o încurajare. Ca sistem de transmitere, 

emoţiile nici nu au nevoie de cuvinte şi totuşi ne fac să ne simţim într-un colectiv mai bine 

sau mai rău în cadrul diferitelor contacte care le avem, ceea ce ar putea fi extrem de benefic în 

afaceri sau în mediul organizaţional, sau dimpotrivă, în cazul răspândirii fricii, ameninţării 

etc. 

Profesorul Sigal Barsade de la Şcoala de Management de la Universitatea Yale a făcut o 

demonstraţie ştiinţifică cu privire la  manierele în care emoţiile se propagă într-un grup şi 

afectează prestaţiile indivizilor. În acel grup, profesorul Sigal Barsade a infiltrat în secret un 

actor în calitate de „manager” pentru a transmite emoţii diferite. S-a constatat că „stările de 

bună dispoziţie s-au răspândit mai intens decât cele proaste”. Efectele au întărit cooperarea şi 

performanţa grupului experimental. Grupul a devenit mai eficient când actorul argumenta cu 

veselie şi căldură deoarece se propaga o atmosferă din ce în ce mai pozitivă. 

Aşadar, în mediul organizaţional, indiferent de natura afacerilor, factorul emoţional joacă 

un rol esenţial în transmiterea/comunicarea eficientă a semnalelor pozitive şi în succesul 

acţiunilor prin contagiune emoţională. 

Aşa, de exemplu, un preşedinte al unui lanţ de hoteluri spunea: „Doamna de la recepţie 

care-şi cucereşte clientul cu un surâs nu poate fi cuantificată, dar poţi verifica avantajele. (Se 

constată că zâmbetul este semnalul emoţional cel mai contagios dintre toate, având o putere 

                                                 
12

 Ibidem. 
13

 Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, cheia succesului în viaţă, Editura ALLFA, Bucureşti, 2004, p. 163. 
14

 Ibidem, p. 164. 
15

 Ibidem, p. 165. 
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aproape irezistibilă de a-i face pe ceilalţi să zâmbească, la rândul lor. Zâmbetul în sine dă 

naştere unor sentimente pozitive)”
16

. 

Emoţiile reprezintă o modalitate de comunicare eficientă, care ne transmit unde să ne 

focalizăm atenţia şi când să fim pregătiţi de acţiune. Orice comunicare sinceră, din inimă, se 

reflectă în expresia feţei, a intonaţiei, a gesturilor şi transmite celorlalţi emoţia subiectului. 

Aceasta este o comunicare emoţională care are darul de a transmite sentimentele proprii şi 

celorlalţi, de a-i „contamina” şi a-i inspira. Astfel, un manager inteligent poate să-şi exprime 

emoţiile şi, mai ales, poate să şi le controleze şi să le dea chiar o expresie adecvată pentru a 

rămâne mereu carismatic. 

De aceea managerul de succes trebuie să aibă un comportament plin de tact faţă de 

emoţiile angajaţilor/salariaţilor, ceea ce se cheamă sociabilitate. El îi poate influenţa pe 

ceilalţi prin persuasiune, reuşind să le capteze atenţia  şi să-i convingă să facă ceea ce el 

doreşte. În acest fel poate obţine consensul şi îşi asigură succesul. 

Comunicarea inteligentă nu îşi are izvorul în capacităţile intelectuale, ci în cele emoţionale 

ale unei persoane care este capabilă să resimtă emoţiile şi sentimentele interlocutorilor pentru 

a le transmite anumite mesaje din punctul lor de vedere (bazându-se pe ceea ce se cheamă 

empatie). Aceasta înseamnă „a intra în rezonanţă” cu ceilalţi. La aceasta mai adăugăm şi 

sociabilitatea, calitatea necesară unui leader de succes care poate folosi comunicarea cu 

ceilalţi pentru a întreţine relaţii prietenoase cu ei.  

În acest sens este necesar ca el să procedeze mereu cu tact, să aplaneze conflictele, să 

coopereze şi să lucreze mereu în echipă. Prin urmare, comunicarea inteligentă trebuie să fie şi 

empatică ceea ce presupune că managerul/leaderul trebuie să aibă o acurateţe empatică 

suficient de înaltă care să-i asigure abilitatea de a-i influenţa pe ceilalţi. 

Organizaţiile care ştiu cum să lucreze cu mijloacele inteligenţei emoţionale sunt şi vor 

rămâne fiabile şi dinamice pe piaţa competitivă viitoare. Ele trebuie să dispună de persoane 

care au calităţi precum: autocunoaştere, empatie, arta de a comunica şi a conduce, comunicare 

inteligentă, înţeleaptă şi deschisă, dublată de încredere reciprocă şi colaborare dezinteresată. 

„Liderii de succes au fost estimaţi de către subordonaţi ca fiind carismatici şi flexibili. 

Păreau să iradieze în jur încredere şi competenţă şi impulsionau oamenii să fie mai 

imaginativi, mai adaptabili, mai inovatori”
17

. Prin utilizarea pe scară largă a inteligenţei 

emoţionale şi a comunicării inteligente se poate transforma organizaţia economică într-o 

organizaţie-care-învaţă. 

 

5. Concluzii 

 

În esenţă, comunicarea inteligentă (smart communication) reprezintă o serie de abilităţi 

personale, emoţionale, psihice şi sociale, care influenţează capacitatea unei persoane de a 

satisface cerinţele şi presiunile mediului ambiant şi de a comunica prin transmiterea unor 

emoţii şi impulsuri pozitive, mobilizatoare în orice situaţie. 

Există cel puţin 14 abilităţi-cheie necesare unei comunicări inteligente , dar care pot fi 

grupate în cinci categorii principale: abilităţi intrapersonale (a fi conştient de sine, a-ţi înţelege 

propriile emoţii şi a-ţi estima corect propriile sentimente şi idei care-i pot influenţa pe 

ceilalţi); abilităţi interpersonale (a înţelege sentimentele celorlalţi, a fi preocupat de ceilalţi şi 

a stabili relaţii emoţionale strânse); adaptabilitatea (capacitatea de a-ţi verifica propriile 

sentimente şi a le compara cu ale celorlalţi, de a-ţi modula sentimentele şi modul de gândire în 

raport cu ceilalţi, de a rezolva problemele ivite prin negocieri); strategii de management al 

stresului (abilitatea de a putea, pe timpul comunicării cu ceilalţi, să facă faţă stresului, să fie 

                                                 
16

 Robert W. Levenson, Anna M. Ruef, Emotional Knowledge and Rapport, în William Ickes (ed.), Empathic 

Accuracy (New York: Guilford Press, 1997), p. 167. 
17

 Daniel Goleman, op. cit., p. 197. 
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calm şi să-şi domine emoţiile puternice); factorii motivaţionali şi generali ai stării de spirit 

(capacitatea de a fi optimist şi a transmite acest sentiment, de a te simţi bine cu tine însuţi şi 

cu ceilalţi şi de a-i face şi pe ei să înţeleagă acest sentiment, de a fi mulţumit şi de a exprima-

verbal şi nonverbal această stare de spirit). 

Printr-o comunicare inteligentă se poate stimula inteligenţa emoţională a întregului colectiv 

în scopul creşterii performanţei în afaceri. Dar pentru aceasta este nevoie de acurateţea 

empatiei, de citirea corectă a emoţiilor pe feţele celorlalţi şi de îmbunătăţire continuă a 

relaţiilor interpersonale pentru a obţine o conlucrare armonioasă a membrilor organizaţiei 

economice. În acest sens, indivizii progresează dacă: îşi stăpânesc emoţiile şi impulsurile, pot 

să se motiveze, să-şi cultive empatia şi flexibilitatea socială, sau, pe scurt, să se maturizeze. 
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