
Cuvânt introductiv 
 
 
Volumul de faţă este rezultatul unui atelier de lucru al cadrelor didactice care predau în 
programul de Master în Comunicare în Afaceri Internaţionale al universităţii noastre, ce a  avut 
loc la Covasna, în septembrie 2011. După două zile de discuţii şi dezbateri cu privire la modul de 
îmbunătăţire a programului de studiu pentru a-l face cât mai relevant  pentru nevoile studenților 
şi cerinţelor pieţei, cei prezenţi au decis că unul dintre cele mai bune lucruri ce trebuie făcute este 
acela de a stimula comunicarea între diferiţii purtători de interese din cadrul programului: 
studenți, cadre didactice, administratori şi publicul larg. Una dintre posibilităţile de a face acest 
lucru este de a îmbunătăţi competenţele noastre de comunicare şi de a deveni mai deschiși prin 
publicare. Am decis să inițiem o serie de publicații intitulată Spre Stăpânirea Artei de a 
Comunica  prin intermediul căreia să găzduim o varietate de produse de comunicare, care aparţin 
în egală măsură studenţilor la masterat şi profesorilor acestora. 
 
Volumul de faţă este rezultatul acestei decizii şi este primul produs din serie. Se intitulează 
Aspectele Comunicării Contează, deoarece, pe de o parte, este o colecţie eclectică de articole şi 
studii şi, pe de altă parte, pentru că, într-adevăr comunicarea contează foarte mult, mai ales 
atunci când este făcută prost. Şi este făcută prost, atunci când nu este vorba de manipulare, mai 
ales din cauza lipsei de educaţie şi a lipsei de resurse.  
 
Mediul internaţional de afaceri nu poate exista fără o comunicarea clară, transparentă, eficientă. 
Dezvoltarea durabilă nu poate fi imaginată fără oameni care iau parte activă la discuţiile şi 
deciziile care vor afecta viaţa lor. Dezvoltarea economică se bazează foarte mult pe comunicare: 
obținerea unui loc de muncă mai bun, negocierea contractelor de afaceri internaţionale, accesarea 
unor fonduri europene, comercializarea produselor dumneavoastră şi intrarea pe pieţele externe, 
toate sunt posibile numai printr-o comunicare profesională, care este înţeleasă de către toate 
părţile co-interesate în proces. 
 
Comunicarea contează, de asemenea, în politică, deoarece este țesătura ce susține  dezvoltarea 
democratică a societăţii. Ceea ce este vital necesar este gradul de conştientizare a factorilor de 
decizie politică, a afacerilor, a societății civile, a oamenilor în general, în privința nevoii de a 
avea informaţie deschisă, transparentă şi fluxuri comunicaționale naturale, nerestricţionate 
politic. Nu este vorba doar despre accesarea informației, ci și despre capacitatea de a procesa 
informaţia  într-un mod educat, în scopul de a face auzită vocea cuiva în comunitate şi dincolo de 
aceasta. Mijloacele de comunicare de astăzi au proliferat dramatic şi au schimbat modul în care 
persoane, organizaţii şi guverne relaționează şi se folosesc in comun de informaţii şi cunoştinţe. 
Misiunea acestui program de master este de a-şi ajuta studenții să devină o parte semnificativă a 
acestui proces universal de schimbare prin dezvoltarea capacităţilor lor personale şi creşterea 
gradului de conştientizare a revoluţiei informaţionale şi de comunicare, care se propagă în lume. 
Şi, desigur, odata cu studenții noştri, noi, cadrele didactice şi administratorii programului,  ne 
schimbăm și ne adaptăm noului context. 
 
Prin urmare, am invitat diferite persoane, studenţi, cadre universitare, cercetători şi 
administratori, să participe la acest volum, fie în română, fie în engleză. Conceptul integrator 



pentru toate aceste contribuţii este - comunicare. Prezentarea textelor se face în ordine alfabetică 
după numele autorilor acestora, cu scopul de a evita orice tip de ierarhizare. 
 
Volumul se constituie într-o invitaţie de a explora faţetele multiple ale comunicării din 
perspectiva și implicarea în domeniul ştiinţelor sociale, al management-ului, al afacerilor, 
administraţiei, comunicării medicale, educaţiei şi politicii educaţionale, filosofiei, istoriei, 
ideologiei, studiilor de traducere, reţelelor sociale şi a blogurilor. 
 
Sperăm că prin citirea critică a textelor care au fost prezentate în acest volum, putem cu toții 
beneficia de sinergiile creative ale multitudinii de poziții și idei prezentate de autorii noștri, 
putem să ne îmbunătățim propria modalitate de comunicare și putem, de asemenea, să oferim 
exemple de texte variate pentru studiul următoarelor generaţii de studenţi ai masterului. Și, 
pentru că suntem profund convinși că o bună comunicare are loc numai atunci când toate vocile 
sunt auzite, vă invităm pe dumneavoastră, cititorii noștri, să ne trimiteți feedback sub formă de 
comentarii sau sugestii critice la adresa următoare: mastering.communication@ gmail.com. 

 

Coordonatorii 

 

București, Februarie 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foreword 

The present volume is the result of a workshop that the academics teaching in the Master's 
 Programme in International Business Communication of our university held in Covasna in 
 September 2011. After two days of discussions and debates on how to improve the Programme 
and make it more relevant to the needs of the students and the requirements of the market, the 
participants decided that one of the best things to do is to foster communication among the 
various stakeholders in the programme: students, teaching staff, administrators and the general 
public. One of the ways to achieve this is to improve our communication competencies and 
become more transparent by publishing our ideas. We decided to start a series of publications 
entitled Mastering Communication in which to accommodate a variety of communication 
products that belong to both master students and their instructors.  

The present volume is the result of that decision and is the first issue in the series. It is entitled 
Communication Matters because, on the one hand, it is an eclectic collection of articles and 
studies and, on the other, because communication matters. Indeed, it matters very much 
particularly when it is done badly. And it is done badly mostly because of lack of education and 
lack of resources.  

International business cannot exist without good, clear, transparent communication. Sustainable 
development cannot be imagined without people taking active part in the discussions and 
decisions that will affect their lives. Economic development heavily relies on communication: 
getting a better job, negotiating international business contracts, accessing European funding, 
marketing your products and entering foreign markets, are all possible only through professional 
communication that is understood by all the stakeholders in the process.  

Communication matters also in politics as it is the fabric for the democratic development of 
society. What is needed is the awareness by political decision makers, businesses, civil society, 
and people in general for the need to have open and transparent information and natural and 
politically unrestricted communication flows. This is not only about accessing information. It is 
about being able to process that information in an educated way in order to make one’s voice 
heard in one’s community and beyond. Today’s means of communication have increased 
dramatically and have changed the ways individuals, organisations and governments relate to 
and share information and knowledge. The mission of our Master's Programme is to help our 
students become a meaningful part of this universal process of change by developing their 
personal capabilities and raising their awareness of the information and communication 
revolution that is happening in the world. And of course along with our students we, the 
academics and the administrators of the programme, change ourselves. 

We have invited various people, students, academics, researchers and administrators, to submit 
their contribution to this volume in either Romanian or English. The unifying concept for all 



these contributions is communication. The presentation of texts is done alphabetically by the 
name of their authors in order to avoid any type of categorisation.  

The volume is an invitation to explore the multiple facets of communication involved in social 
sciences, management, business, administration, medical communication, education and 
educational policies, philosophy, history, ideology, translation studies, social media and 
blogging.   

We hope that by critically reading the texts that have been presented in this volume we all can 
benefit from the creative synergies of the many issues and ideas presented by our authors, we can 
improve our own communication and, also, provide valuable samples of diverse texts for study 
to the next generation of master students. And because we are deeply convinced that good 
communication takes place only when all the voices are heard we invite you, our readers, to send 
us your feedback in the form of comments or critical suggestions to the following address: 
mastering.communication@gmail.com.  

 

The Coordinators  

 

Bucharest, February 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


