
Academia de Studii Economice Bucuresti 

Facultatea de Relatii Economice Internationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrare de diploma 
 

 

 

 

 

Indrumator stiintific: 

asist. univ. drd. Mihai-Vladimir TOPAN 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 2005 

Autor : 
Olivian-Claudiu BREDA 

 



 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negocierea comerciala internationala. 

Strategii si tehnici 

 



 - 3 - 

Cuprins 

ABSTRACT - 5 - 

INTRODUCERE - 6 - 

MOTIVATIA ALEGERII TEMEI - 6 - 
CE REALIZEZ PRIN LUCRARE - 6 - 
CE CÂSTIGA CITITORUL IN URMA PARCURGERII LUCRARII? - 6 - 
CE AM INVATAT EU? - 7 - 

CAP I. NEGOCIEREA - 7 - 

CONSIDERATII GENERALE - 7 - 
NEGOCIEREA CONFLICTUALA - 11 - 
MANIPULAREA - 11 - 
ESTE CORECTA APLICAREA TERMENULUI DE MANIPULARE METODELOR DE NEGOCIERE? - 11 

- 
EFICIENTA METODELOR DE MANIPULARE - 13 - 
CARACTERUL LOGIC AL NEGOCIERII - 14 - 
PROBLEMA LUI NASH - 16 - 
PARTILE DINTR-O NEGOCIERE - 17 - 
OMUL – PERSOANA SAU MECANISM? - 18 - 
DECIZIILE STRATEGICE IN NEGOCIERI – DE LA STRATEGIE LA TACTICA - 20 - 
DECIZIILE STRATEGICE - 20 - 
STRATEGIA - 21 - 
NEGOCIEREA PE POZITII VS. NEGOCIEREA PE INTERESE - 23 - 
TIPURI DE NEGOCIERE - 24 - 
TIPURI DE NEGOCIATORI - 25 - 
CELE 6 PRINCIPII DE BAZA ALE BUNELOR MANIERE IN AFACERI - 26 - 

CAP II. PROBLEMATICA STRATEGIEI IN NEGOCIERI - 28 - 

CONSISTENTA CONCEPTUALA A TEORIEI STRATEGIEI IN NEGOCIERI (STRATEGIE, 

TEHNICA, TACTICA) - 28 - 
CONTRACARAREA TACTICILOR TIPICE - 28 - 
TACTICI UTILIZATE IN AVANTAJ PROPRIU - 30 - 
STRATEGIA, TACTICA SI TEHNICA DE NEGOCIERE - 34 - 
ARMELE NEGOCIATORULUI DE GHERILA - 47 - 
O METODA EFICIENTA: PORNIREA DE LA PRESUPUNERI - 48 - 
STILUL IN NEGOCIERI - 49 - 
TIPURI DE OAMENI DE AFACERI - 52 - 
ECHIPA DE NEGOCIATORI - 56 - 
NEGOCIEREA AGRESIVA SAU NEAGRESIVA INTRE MEDIUL PRIVAT SI STAT (COMBINARI)

 - 58 - 
CAZURI PATOLOGICE - 59 - 
NEGOCIERE SI ETICA - 60 - 
MITA IN NEGOCIERI - 62 - 



 - 4 - 

CONCLUZII - 63 - 

DESPRE TIPOLOGIA OAMENILOR DE AFACERI SI EXISTENTA METODELOR DE PERSUASIUNE - 

63 - 
DESPRE STRATEGII - 64 - 
DESPRE TACTICI - 65 - 
DESPRE TEHNICI - 66 - 
DESPRE OFERIREA UNEI RETETE - 67 - 
REFERITOR LA ECHIPA DE NEGOCIATORI - 68 - 

ANEXA: PROGRAMAREA NEURO-LINGVISTICA IN NEGOCIERI - 68 - 

CONSIDERENTE GENERALE - 68 - 
ORIGINILE NLP - 68 - 
ISTORIA NLP - 69 - 
INAPOI LA INCEPUTURI - 70 - 
INFLUENTA LUI MILTON ERICKSON - 72 - 
DENUMIREA DE “N.L.P.” - 73 - 
PRESUPOZITIILE NLP. - 76 - 
APLICATII NLP - 80 - 
NLP IN NEGOCIERI - 81 - 
PROCEDEE - 81 - 
SITUATIE CONCRETA - 83 - 
APLICATIE NLP: OPERATORII MODALI - 86 - 
DEFINIRE - 86 - 
TIPOLOGIE - 87 - 
LEGATURI - 89 - 
LEGATURI OPTIONALE - 90 - 
MIC DICTIONAR NLP - 94 - 
BIBLIOGRAFIE - 96 - 



 - 5 - 

Abstract  

In partea intâi – “Negocierea” – am prezentat fundamentele teoretice ale lucrarii. 

Desi are un caracter mai degraba descriptiv, am inclus propriile comentarii, sau pe cele 

notate la discutiile cu domnul profesor coordonator, la majoritatea temelor dezbatute in 

acest capitol. Pentru inceput, am vorbit despre cuvântul “Negociere” – origini si 

intelesuri –, si am dezbatut posibilitatea ca denumirea de “negociere conflictuala” sa fie 

folosita in sensul sau propriu. Referitor la manipulare, termenul propriu-zis nu exista, 

manipularea fiind fie orice tine de comportament uman, fie nimic. Privitor la singura 

lucrare in care am intâlnit dezbaterea unor cazuri concrete, am prezentat rezultatele unor 

cercetari referitoare la metoda piciorului-in-usa. Am incercat apoi sa descriu caracterul 

logic al negocierii, cu pragul minim pentru vânzator si pentru cumparator si sa prezint 

grafic problema lui Nash. Faptul ca negocierea poarta amprenta comportamentului uman 

este prezentat in “Partile dintr-o negociere”. Libertatea omului de a actiona si 

posibilitatea stiitelor umane de a intelege complexitatea unor fenomene sunt analizate 

intr-o parte separata. In continuare, sunt prezentate strategiile, tacticile si tehnicile. 

Diferenta dintre negocierea pe pozitii si cea pe interese este analizata intr-o sectiune 

dedciata. Spre finalul acestui capitol sunt prezentate tipurile de negociere si de 

negociatori. Capitolul se incheie cu cele 6 principii de baza ale bunelor maniere in 

afaceri. 

Cea de-a doua parte a lucrarii - “Problematica strategiei in negocieri”- a avut un 

caracter majoritar analitic. Am prezentat, pentru o buna intelegere, aspectele pe care 

doream sa le analizez, apoi am continuat prin analizarea acestora. Partea cea mai 

importana a lucrarii de diploma se intituleaza “Consistenta conceptuala a teoriei 

strategiei in negocieri (strategie, tehnica, tactica)” In ea am incercat sa arat ca multi 

dintre autorii lucrarilor pe care le-am consultat au incercat sa furnizeze solutii de-a 

dreptul hilare referitoare la procesul negociere. In acest subcapitol am analizat 

strategiile, tacticile si tehnicile prezentate in câteva carti si am incercat chiar sa furnizez 

variantele proprii de asemenea metode presupuse a fi manipulative. “Stilul in negocieri” 

se refera la clasificarea dominare-cedare si cooperare-evitare si la necesitatea de a 

imparti comportamentul intr-o negociere in asemenea tipare. “Tipurile de oameni de 

afaceri” difera de tipurile de negociatori doar partial: cartea pe care am ales sa o analizez 

referitor la aceasta tema prezinta intr-un mod de-a dreptul amuzant, si, dintr-un punct de 

vedere, trist, tipologia oamenilor de afaceri. In “Echipa de negociatori” am incercat sa 

testez validitatea teoriei conform careia o echipa de negociatori trebuie sa contina cât 

mai multi membri, din domenii diferite. Combinatiile de negociere intre mediul privat si 
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Stat pot fi agresive sau neagresive. Am incercat, intr-un subcapitol dedicat, sa analizez 

aceasta situatie. Spre final am lasat erorile masive ale unor autori (“Cazuri patologice”) 

si o sectiune dedicata eticii in negocieri, cu o parte axata pe “Mita in negocieri”. 

Concluziile referitoare la strategii, tactici si tehnici au rubrici separate, ca si 

tipologia oamenilor de afaceri. Oferirea de retete si echipa de negociatori sunt si ele 

analizate. 

Ca anexa, programarea neurolingvistica in negocieri consider ca este un domeniu 

de viitor si ar trebui sa i se acorde mai multa atentie. 

Introducere  

Motivatia alegerii temei 

Am ales ca tema pentru lucrarea de diploma “Negocierea” pentru ca a fost cea 

mai apropiata tema de un domeniu pe care il apreciez foarte mult – psihologia. In clasa a 

XI-a aflasem despre programarea neuro-lingvistica (NLP) de la un prieten. Am citit 

câteva aplicatii ale acestei proceduri in domeniul… seductiei. Am fost impresionat 

pozitiv de NLP si, când in anul II de facultate am aflat ca NLP se poate aplica in 

negocieri, am aprofundat tema. Citind despre NLP in negocieri, mi-a placut si 

negocierea in general si asa am ales “Negocierea” ca subiect pentru tema de diploma. 

Ce realizez prin lucrare 

Prin lucrare incerc sa ofer o imagine de ansamblu asupra eficacitatii metodelor de 

manipulare, asupra corectitudinii majoritatii strategiilor si tehnicilor. De asemenea, 

incerc sa arunc o privire asupra metodologiei realizarii unor lucrari in domeniul 

negocierilor. In unele cazuri, ma axez asupra justetii folosirii unor termeni. Incerc, in 

plus, sa vin cu argumente pentru care programarea neuro-lingvistica sa isi aiba rolul sau 

in cadrul analizelor asupra negocierii. 

Ce câstiga cititorul in urma parcurgerii lucrarii? 

Poate cel mai important câstig pentru cititor este o intelegere mai profunda atât 

asupra fenomenului negocierilor, asa cum este descris si inteles el de unii autori români 

si straini, cât si a intelegerii punctului pâna la care metodele de self-improvement pot, 

intr-adevar sa mearga. Punctual, câstigurile prin parcurgerea acestei lucrari pentru o 

persoana de nespecialitate sunt, alaturi de cele deja prezentate: 

 O analiza viitoare probabil mai atenta asupra felului in care simple 

comportamente umane sunt prezentate drept "metode de manipulare"; 
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 Intelegerea adecvata a termenului de "manipulare"; 

 O perceptie mai buna asupra caracterului logic al negocierii; 

 De ce negocierea bazata pe interese este net superioara celei bazata pe pozitii; 

 Care sunt lucrurile fundamentale din punct de vedere etic in ceea ce priveste 

afacerile; 

 Motivatia pentru care echipa de negociatori nu trebuie sa contina prea multi 

membri; 

 Distinctia intre negocierile intre mediul privat si Stat (cele trei combinari posibile 

cu repercusiunile lor asupra caracterului negocierii); 

 Ce rol poate juca programarea neuro-lingvistica in negocieri. 

Ce am invatat eu? 

Citind si scriind la aceasta lucrare si discutând cu d-l profesor coordonator, am 

invatat lucruri noi despre negociere. Cel mai mult m-au impresionat discutiile despre 

posibilitatea mintii umane de a fi manipulata. Practic, toate cercetarile in domeniu si 

orice cercetare se dovedeste ineficienta in fata unei unei persoane care timp de 10 ani a 

studiat un anumit proces de negociere. Apoi, parcurgând “Getting to YES” am invatat ca 

a iti manifesta liber opinia nu este un lucru condamnabil. Dimpotriva, cea mai eficienta 

metoda de a ajunge la un rezultat este sa spui liber ce iti doresti, cu un pic de tupeu. E 

important insa a separa ideile de persoane si a sti sa discerni intre ce este flexibil si ce e 

inflexibil in cerintele tale. Partea flexibila poti sa o dezvolti cât poti de mult in timpul 

negocierii, iar partea inflexibila trebuie analizata cu atentie: este ea atât de inflexibila? In 

ceea ce priveste lucrurile pe care le-am scris, m-am distrat pe cinste gasind noi metode 

de manipulare sau de a cataloga oamenii. Procesul mi-a deschis un pic ochii referitor la 

un domeniu pe care credeam ca il cunosc mai bine. 

Cap I .  Negocierea  

Considera t i i  genera le  

Conform “Dictionarului de comunicare” al d-nei Sultana Craia
1
 negocierea 

reprezinta un “demers comunicational interpersonal sau de grup, având ca scop 

incheierea unei intelegeri”. Se poate derula in comunicarea familiara, cotidiana si in 

comunicarea administrativa (politico-economica) intre doua institutii, organisme, 

grupuri de interese”. Exemple de negociere sunt: “negocieri intre sindicate si patronat, 

                                                 
1
 “Dicţionar de comunicare”, Sultana Craia, Ediţia a II-a, Editura Ager, 2002 
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ori sindicate-guvern”. Mai mult decât atât, “orice negociere presupune inalte competente 

comunicationale si o anumita tactica”. De asemenea “fiecare partener urmareste sa 

obtina maximum de avantaje, conform intereselor sale”. 

Pentru Christian Thuderoz
2
, conceptul de negociere are doua semnificatii 

complementare, doar una dintre acestea fiind dominanta. Astfel, el “indica fie o 

activitate sociala, ce consta in schimbarea de obiecte, astfel incât sa rezolve un litigiu, 

sau in schimbarea de bunuri ori de servicii in cadrul unei relatii comerciale – negocierea 

este negot, schimb comercial, iar termenul englez bargaining “tocmeala” il 

caracterizeaza pe deplin –, fie o activitate sociala, care rezida in stabilirea colectiva a 

unor reguli”. Autorul afirma ca cele doua activitati tind sa se suprapuna. In ce sens? Ei 

bine, o negociere colectiva a salariului intr-o intreprindere, desi se limiteaza doar la 

schimbarea unui efort de productie contra unei remunerari, este inscrisa intr-un cod de 

reguli definite, in marea lor majoritate, in afara sa (dreptul la negociere, Codul Muncii si 

urmareste stabilirea unor reguli, mai mult sau mai putin generale si ocazionale de fixare 

a salariilor. De asemenea, negocierea unui tratat international, care limiteaza utilizarea 

unui anumit fel de armament nu se reduce doar la elaborarea unui ansamblu de reguli, ci 

implica negocieri inter-statale si guverne, indepartate deseori de obiectele explicite ale 

negocierii si care permit adoptarea textului. 

In fine, pentru Gheorghe Pistol
3
, “prin negociere se intelege actiunea de purta 

discutii, in vederea ajungerii la o intelegere”. Aceasta este definitia generala cu care 

debuteaza cartea. Este insa o definitie care nu este universal valabila. Sa presupunem ca 

sunt un tânar absolvent de facultate care imi lansez o afacere ce ar avea mai mult succes 

daca as avea experienta in negocierea cu furnizorii si cu creditorii. Pentru a avea mai 

multa experienta, mi-as cauta niste parteneri de afaceri cu care sunt sigur ca nu voi 

incheia vreodata un contract. Unul dintre oamenii sau companiile pe care le visez sa 

zicem ca ar avea si el un interes ascuns in unele dintre negocierile pe care le efectueaza. 

Aceste scopuri pot fi: 

 ca si in cazul meu, simpla acumulare de cunostinte; 

 dorinta de a vedea live un negociator recunoscut pentru abilitatile sale si rata 

ridicata de incheiere a unei intelegeri; 

 crearea unei imagini de om dur care are o multime de pretentii, renunta greu si 

cere compensatii pentru oricare dintre ele, pulseaza intotdeauna si in general 

                                                 
2
 “Negocierile. Eseu de sociologie despre liantul social”, Christian Thuderoz, Editura Ştiinţa, 

2002, traducere de Olga Moraru 
3
 “Tehnica şi strategia negocierilor. Uzanţe şi protocol”, Gheorghe Pistol, Editura Universitara, 

2002 
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când se indreapta spre usa trebui se faci mari concesii pentru a il determina sa se 

intoarca din drum. 

Asadar, putem presupune existenta unei negocieri intre un student in cautare de 

experienta si un negociator care doreste exclusiv, din aceasta negociere, crearea unei 

imagini de “baiat rau”, ceea ce inseamna ca se poate negocia fara ca vreuna dintre parti 

sa doreasca incheierea cu brio a negocierilor. O definitie riguros exacta a procesului de 

negociere ar putea fi “comunicare in scopul cel putin aparent recunoscut de toate partile 

implicate de a incheia un acord”. Din aceasta definitie sunt excluse negocierile simulate 

constient de toate partile implicate. Experienta in negocieri poate fi obtinuta si prin 

simulari convenite intre parti, dar acestea sunt definite prin chiar numele lor: simulari de 

negocieri, nu negocieri propriu-zise. 

Conform Dictionarului Explicativ al limbii române
4
, a negocia presupune “a trata 

cu cineva incheierea unei conventii economice, politice, culturale” sau “o actiune de 

intermediere, de mijlocire a unei afaceri”. Chiar si cei care negociaza la un moment dat, 

fac asta pentru a isi dezvolta abilitatile de comunicare. In multe cazuri, scopul este 

perfectionarea abilitatilor de negociere pentru a putea creste o rata de succes sau un 

raport intre lucruri câstigate si lucruri pierdute. Mai sunt insa doua situatii in care poti sa 

negociezi atât fara scopul de a incheia o afacere, cât si fara interesul de a dezvolta niste 

indemânari inerente experientei unei negocieri. 

a. negocierea pentru structurarea ideilor sau comunicarea in general sau abilitatea 

de a face fata unor intrebari cheie sau capacitatea de a se documenta despre adversar sau 

cresterea cercului de cunostinte sau eliminarea tracului de a vorbi in public ori in fata 

unor straini sau rezistenta la stres, sau abilitatea de a urma un fir logic sau, in fine, 

dezvoltarea stilului de purtare a unei dezbateri; si exemplele ar putea continua, dar cred 

ca deja am impins limita la care mai pot scrie “sau” un pic prea mult; 

b. negocierea dintr-o placere bizara de a face echipa adversa sa-si piarda, odata 

cu tine, timpul sau placerea conversatiei. 

Cazurile acestea le consider insa rare, nu doar prin faptul ca, din experienta mea, 

oamenii nu doar ca refuza sa iasa din tipare sau definitii ori comportament de “turma” 

sau regulile bunului-simt, ci si pentru ca se pune intrebarea – cine ar pune pe cineva intr-

o functie de negociator daca persoana respectiva nu doreste incheierea de afaceri sau 

cine ar purta negocieri cu o persoana despre care rezultatele negocierilor trecute 

dovedesc ca nu are mare interes in incheierea de afaceri, ci pare doar sa piarda timpul 

ambelor parti implicate? 

                                                 
4
 Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Româna, Institutul de Lingvistica “Iorgu 

Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998 
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Revenind la definitie, daca A ar fi un negociator ce doreste incheierea unei 

afaceri, iar B are alte interese si daca B nu ar ascunde fata de A faptul ca de fapt nu au 

nici o sansa in incheierea unei intelegeri, negocierea nu ar putea avea loc. Daca ambele 

parti joaca teatru si sunt constiente de jocul celeilalte parti, este doar o simulare de 

negociere. 

In articolul “Negocierea in relatiile economice internationale”
5
, d-na Zaharia 

vorbeste despre elementele definitoriu ale termenului de negociere: 

 In primul rând, termenul, provenit din latina (negotiari), trimite la ideea de 

comert, de tranzactie intre parti care au interese distincte sau chiar conflictuale. 

In general, se negociaza pentru a acomoda interese sau pentru a rezolva un 

conflict. 

 Apoi, negocierea implica existenta unui proiect comun al partilor. Ea nu poate fi 

conceputa fara existenta unor factori de convergenta a intereselor partilor, iar 

punerea in valoare a acestor interese comune in folosul reciproc este insasi 

finalitatea negocierii. 

 De asemenea, negocierea inseamna comunicare intre parti, adica transferul 

reciproc de informatii (mesaje) prin intermediul limbajului. Prin comunicare se 

stabileste starea de negocieri ce permite armonizarea intereselor proprii ale 

partenerilor cu proiectul lor comun. 

 In fine, negocierea prezinta o multime de forma, se realizeaza intr-o diversitate 

de domenii si este in egala masura cunoscuta pe plan local, national si 

international. 

Conform dictionarului Merriam-Webster
6
, verbul to negotiate (a negocia), 

provenit din latinul negotiatus, are trei sensuri: 

 de a se descurca cu, a face fata unei chestiuni sau afaceri care solicita anumite 

abilitati si b. de a aranja sau a aduce la un rezultat prin intermediul unor 

conferinte, discutii si compromisuri (negocierea unui tratat); 

 de a transfera (ca moneda de schimb) unei alte persoane prin livrare si b. de a 

converti in bani cash sau valoare echivalenta (a negocia un cec); 

 de a calatori cu succes alaturi de o persoana sau b. de a implini, realiza, termina 

(a negocia o calatorie in doua ore). 

                                                 
5
 “Negocierea în relaţiile economice internaţionale”, Valentina Zaharia, aparut în suplimentul 

publicaţiei “Economistul”, nr. 1584 (2610), 29 martie 2004, Supliment nr. 387 
6
 Pagina web: “Merriam-Webster OnLine" [http://www.m-w.com/cgi-

bin/dictionary?book=Dictionary&va=negotiate] sau [http://tinyurl.com/eykj6] [Accesat 24.07.05] 
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Dupa Fisher si Ury
7
, orice metoda de a negocia poate fi judecata dupa trei 

criterii: 

 ar trebui sa produca o intelegere care sa fie corecta, daca acest lucru este posibil, 

dupa regulile bunului simt 

 ar trebui sa fie eficienta 

 si ar trebui sa imbunatateasca sau cel putin sa nu strice relatiile dintre parti. 

O intelegere care sa urmeze regulile bunului simt poate fi definita drept una care 

iese in intâmpinarea intereselor legitime ale fiecarei parti, in limita posibilitatilor, care 

rezolva interesele aflate in conflict in mod corect, este durabila si ia interesele 

comunitatii in seama. 

Negocierea conflictuala 

In lucrarea d-lui Popa
8
 se vorbeste depsre negocierea conflictuala ca fiind una 

tipica pentru situatiile de lupta deschisa. In acestea partile devin adversari: conflicte 

sociale (greva), concurenta “salbatica” intre firme (ex. dumping), conflicte militare 

(razboi). In cazurile acestea, conditiile negocierii prezinta o serie de trasaturi 

caracteristice: 

 factorul determinant al conflictelor poate fi ruperea, de catre unul din parteneri, a 

crodului prestabilit; 

 raportul dintre parti este o miza majora pentru fiecare dintre adversari, deoarece 

interesele legate de obiectiv sunt in opozitie; 

 cadrul general este de ura si nincredere, adversarii recurgând la amenintari; 

Termenul “conflict” nu este folosit insa in termen propriu in literatura de 

specilitate, ci in sens metaforic. “Conflict” inseamna, in cadrul negocierilor, incalcarea 

regulilor. Ar putea fi denumit chiar “negociere inetica”.  

Manipularea  

Este corecta aplicarea termenului de manipulare metodelor de 

negociere? 

Pentru doamna Sultana Craia
9
, prin manipulare se intelege “actiune sau complex 

de actiuni comunicationale urmarind inducerea unor opinii cu continut eventual ambiguu 

sau obscur, care sa determine o atitudine conforma cu interesele emitatorului”. Conform 

                                                 
7
 “Getting to YES”, Roger Fisher şi William Ury, Penguin Group, 1991 

8
 “Tranzacţii de comerţ exterior”, Ioan Popa, Editura Economica, Bucureşti, 2002 

9
 “Dicţionar de comunicare”, Sultana Craia, Ediţia a II-a, Editura Ager, 2002 
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acestei definitii, daca spun “Buna ziua!” in scopul de a provoca un raspuns, atunci 

manipulez. Imbracându-ma la costum pentru un interviu provoc un raspuns initial 

pozitiv din partea intervievatorului. Asadar, manipulez. Vorbind, provoc o parte dintre 

emotiile pe care mi le-am propus sa le trezesc in auditoriu. Manipulez si in acest caz. Imi 

este imposibil sa gasesc o actiune care sa nu trezeasca un raspuns. Chiar daca ma imbrac 

in rosu tipator pentru a fi speaker la o conferinta importanta, iar scopul meu nu este de a 

trezi o reactie, acea reactie va fi, totusi prezenta – foarte probabil multi oameni vor fi 

indignati. Prin urmare, o prima definitie a manipularii ar putea fi: totul este manipulare. 

Strategiile, tacticile si tehnicile nu mai au nici un sens. Orice faci, manipulezi. Chiar 

daca nu te misti, tot incerci, intr-un fel, sa manipulezi. Partea finala a definitiei (“care sa 

determine o atitudine conforma cu interesele emitatorului”) ridica insa urmatoarea 

problema: este necesar ca reactia pe care doresc sa o produc chiar sa se produca pentru a 

fi considerata manipulare? Asadar, daca eu ma imbrac in rosu tipator si doresc ca sala sa 

nu reactioneze in nici un fel, dar când ma prezint pe scena se aude un murmur puternic, 

atunci inseamna ca nu am manipulat? Sa presupunem ca da. In acest caz, prezentarea 

unor strategii, tactici si tehnici, fara prezentarea unor rezultate care sa dovedeasca 

eficienta lor este doar o incercare de manipulare. Am fi fost manipulati sa credem ca 

autorii dau niste metode (posibil) eficiente de reusita a unor negocieri doar daca am fi 

vazut niste exemple concrete din trecut. Am putea cere chiar exagerat de mult prin 

dorinta de a vedea cum s-ar comporta niste negociatori care au citit si ei cartile de 

negocieri ce ar furniza si tehnici, dar si dovezi ca acestea functioneaza, esuând 

lamentabil in a gasi niste contra-masuri. Adica: daca eu vorbesc despre tehnica 

piciorului-in-usa intr-o carte despre manipulare si dau exemple din trecut, iar 

negociatorii A si B citesc fiecare cartea, atunci când A incearca sa ii aplice lui B tehnica, 

B sa cada in capcana intinsa de A, cu toate ca stia ca exista posibilitatea ca A sa ii aplice 

aceasta tehnica. Dar pentru ca in nici un material consultat de mine nu se prezinta dovezi 

asupra eficacitatii acestora (fie si trecute, in care unul din negociatori nu a citit nici un 

material despre metoda respectiva), atunci inseamna ca nici unul dintre materialele 

despre negocieri nu este manipulativ. Este doar o incercare de manipulare – o tentativa 

si nimic mai mult. 
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Eficienta metodelor de manipulare 

Referitor la masurarea eficientei metodelor de manipulare, in lucrarea “Tratat de 

manipulare”
10

 am intâlnit singurele mentionari ale unor cercetari in domeniul metodelor 

de manipulare prezentate. Autorii prezinta doar câteva metode – amorsarea, piciorul-in-

usa si usa-in-nas –, insa acorda o importanta deosebita intelegerii corecte a acestor 

metode prin furnizarea unor exemple ipotetice foarte amanuntit descrise si, apoi, 

analizate, ca si prezentarii unor cercetari in domeniu. Capitolul dedicat piciorului-in-usa 

si intitulat chiar astfel contine urmatorul tabel explicativ al diferentei intre metoda 

clasica de picior-in-usa si cea cu cerere implicita. Diferenta dintre primul si cel de-al 

doilea este ca in cazul celui din urma comportamentul asteptat este solicitat de 

circumstante, dar nu este cerut in mod explicit, câta vreme in cazul primului primul 

comportament este foarte legat de cererea asteptata real. Tabelul prezentat in carte este 

urmatorul: 

 

Un prim 

comportament 

putin costisitor 

(cerere initiala) 

pregateste 

un al doilea 

comportament mai 

costisitor 

(comportament 

asteptat) 

Picior-in-usa clasic 
semnarea unei 

petitii 
a doua cerere 

distribuirea 

fluturasilor 

Picior-in-usa cu 

cerere implicita 
pastrarea rândului oportunitate 

ajutorul dat 

angajatei 

O prima cercetare, citata in carte, a fost realizata la Palo Alto, in California de 

catre Freedman si Fraser (1966). Intr-o prima experienta cercetatorii intentionau sa 

convinga niste gospodine sa primeasca acasa, chipurile, intr-o ancheta asupra 

alimentelor consumate in mod obisnuit de familiile americane, o echipa de 5 sau 6 

oameni. In prealabil fusesera avertizate ca ancheta era relativ lunga (2 sau 3 ore 

aproximativ), si ca anchetatorii trebuiau sa aiba libertatea de a cotrobai prin casa pentru 

a stabili lista completa a produselor de consum curente care se gasesc acolo. 22,2% 

dintre gospodine au raspuns solicitarii in mod spontan. Apoi au luat un alt focus-grup, 

asupra careia au aplicat urmatoarea metoda: li s-a cerut sa raspunda la 8 intrebari asupra 

consumurilor alimentare obisnuite. Trei zile mai târziu gospodinele erau sunate pentru a 

le cere, de aceasta data, sa accepte sa primeasca acasa echipa de anchetatori. Freedman si 
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 “Tratat de manipulare”, R. V. Joule şi J.L. Beauvois, Editura Antet, traducere de Nicolae-

Florentin Petrişor 
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Fraser au reusit sa obtina o rata de acceptabilitate de 52%. De la 22,2% la 52% câstigul 

este aproape de 30 de puncte procentuale. Un al doilea experiment al celor doi 

cercetatori a fost solicitarea unor gospodine sa accepte instalarea in gradina lor a unui 

panou inestetic si deranjant, care indemna automobilistii la prudenta. Inainte de aceasta 

se obtinuse de la un grup de gospodine un comportament preparatoriu in acelasi sens: 

lipirea pe masinile personale a unui autocolant care indemna automobilistii la prudenta. 

Grupul caruia i s-a cerut comportamentul preparatoriu a avut o rata de raspuns afirmativ 

de 76%, câta vreme grupul caruia nu i s-a cerut altceva decât instalarea panoului a avut 

un raspuns afirmativ de doar 16,7%. Intr-unul alt exemplu, prin cartierele orasului 

Toronto, la inceputul anilor 1970, o tânara merge din casa in casa. Ea lucreaza pentru 

asociatia care lupta impotriva cancerului si cere persoanelor care au avut bunavointa sa ii 

deschida usa sa poarte a doua zi la rever o narcisa de plastic, ca sa faca putina publicate 

colectei de fonduri care trebuie organizata. Toata lumea din esantionul ales a acceptat 

propunerea. A doua zi, o alta femeie se prezinta la aceleasi persoane. Ea declara ca 

aduna fondurile pentru organizatia respectiva, care lupta impotriva cancerului. 

Actionând astfel, 74,1% dintre persoanele solicitate au acceptat sa contribuie la colecta, 

suma medie a donatiei fiind de 0,98 dolari. In conditia control doar 45,7% dintre 

persoanele contactate au acceptat sa faca o donatie, cu o suma medie de 0,58 dolari. In 

fine, intr-o experienta dintr-un supermagazin din Kansas City, cercetatorii Smith, Gier si 

Willis, in 1982, au observat ca se obtine o crestere de la 51 la 79% prin atingerea 

antebratului unor persoane, crestere a acceptarii de a gusta pizza. O alta persoana cerea 

evaluare de catre subiectii experimentului a pizzei gustate. Nu se observa nici o 

diferenta. Comportamentul ulterior de cumparare indica altceva: persoanele atinse au 

fost semnificativ mai amatoare (39%) decât celelalte (19%). 

Caracteru l  log ic  a l  negocier i i  

Dragos Vasile
11

, vorbind despre caracterul logic al negocierii, furnizeaza 

exemplul unei vânzari de o masina de ocazie. Vânzatorul ar dori pe masina 3.500 de 

dolari, dar ar fi multumit si cu 3.200 de dolari, cât este “pretul pietei”, adica un nivel la 

care ar putea sa o vânda destul de usor oricarui alt client. Cu toate acestea, ii trebuie 

urgent doar 3.000 de dolari, pentru a isi putea completa suma totala necesara sa cumpere 

o alta masina de la altcineva, care i-a dat termenul final pentru a aduce banii a doua zi 

dimineata. Prin urmare, afirma d-l Vasile, daca ar primi banii in aceeasi zi, vânzatorul ar 

fi dispus sa vânda si cu 3.000 de dolari, dar nu mai putin. Sub aceasta limita nu va vinde, 
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 “Tehnici de negociere şi comunicare”, Dragoş Vasile, Editura Expert, 2000 
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preferând sa pastreze masina si sa incerce alta solutie pentru a face rost, la rândul sau, de 

bani. 

Apar câteva niveluri de pret care au semnificatie in negociere. In primul rând, 

este cel de 3.500 de dolari, care reprezinta nivelul maxim sperat. Vânzatorul poate 

demara tratativele de la acest punct, acesta devenind punctul de intrare in negociere. In 

al doilea rând, nivelul de 3,000 de dolari este numit punctul de ruptura, deoarece 

depasirea lui nu este posibila, negociatorul preferând sa intrerupa discutiile si sa renunte 

la afacere. 

Cumparatorul vrea sa aiba masina pentru ca ii place foarte mult. Cercetând piata, 

el stie ca poate gasi modele asemanatoare la 3.100-3.2000 de dolari. Totusi, i-ar placea 

sa o cumpere de la colegul sau, fiindca nu ar avea grija unor eventuale vicii ascunse si 

pentru aceasta ar fi dispus sa plateasca chiar peste “pretul pietei”. Insa nu dispune decât 

de 3.100 de dolari si nu are posibilitatea sa faca rost de alti bani. Ar prefera sa ii mai 

ramâna vreo 200 de dolari pentru cheltuielile ulterioare (un alt casetofon). Nivelul de 

2.900 de dolari este cel maxim (care poate fi sau nu punctul de intrare in negociere), iar 

3.100 de dolari reprezinta punctul sau de ruptura, peste care nu poate sa incheie 

intelegerea. 

Negocierea intre vânzator si cumparator este posibila, deoarece apare o 

suprapunere a punctelor de ruptura ale partenerilor, ca in figura de mai jos: 

Vânzator

 

Cumparator 

Daca situatia initiala ar fi diferit de cea descrisa, punctul de ruptura al 

cumparatorului fiind de 2900 de dolari (al vânzatorului este acelasi, de 300 de dolari), 

atunci punctul de ruptura al cumparatorului este mai mic decât al vânzatorului si 

negocierea nu se poate finaliza printr-un acord: 

 

2.900                  3.100 

2.800     2.900  

3.000                                                           3.500 

3.000                                                            3.500 
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Intre 2.900 si 3.000 exista o diferenta de 100 care nu permite realizarea unui 

acord. 

Problema lui Nash  

Din perspectiva continutului logic, mecanismul de negociere poate fi inteles prin 

teoria jocurilor, cum este jocul de negociere formulat de Nash. Problema lui Nash este o 

problema a schimburilor economice, conceputa pentru a se studia comportamentul 

monopolurilor bilaterale. Ea este insa relevanta si in domeniul negocierii, deoarece 

descrie o situatie asemanatoare: doua parti, context interdependenta/divergente, 

motivatie mixta (cautarea interesului propriu si cooperarea). 

Cele doua parti fiind A si B, se vor realiza urmatoarele notatii: 

 U1 (U2) – câstigurile (utilitatile) realizabile; 

 C1 (C2) - cea mai dezavantajoasa situatie. 

Este evident ca negociatorii vor accepta orice solutie care este mai avantajoasa 

decât C1 si respectiv C2. Domeniul solutiilor posibile este urmatorul: 

 

Solutiile posibile ale negocierii, ce indeplinesc conditia de a fi superioare 

nivelurilor C1 si, respectiv, C2, se afla, toate, in zona AMB a cercului. Este insa evident 

ca solutiile satisfacatoare care conduc la un câstig global maxim se afla pe cercul AB. 

Problema care se pune este: exista o solutie unica optima pentru ambii negociatori? Nash 

a demonstrat matematic ca aceasta exista, este in punctul U0, aflat pe bisectoarea OU0 si 

pe curba IJ, ale carei asimptote sunt U1=C1 si U2=C2 sau, altfel spus, la intersectia dintre 

cercul solutiilor posibile si curba IJ. 

Prin urmare, negociatorii incearca sa identifice punctul U0 pentru care se obtine: 

M

0 

B 

U

0 

I 

C

2 

J 

A 

C

1 

C

2 

B 

A 

C

1 
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max (U1-C1)*(U2-C2). 

Calculul logic al negocierii este bine insa sa fie inteles din perspectiva dinamica. 

In cursul discutiilor se pot ivi perspective noi asupra situatiei. Sa presupunem ca 

vânzatorul adauga un avantaj suplimentar, neasteptat (de pilda, ii va da si un 

radiocasetofon nou); atunci s-ar putea ca si celalalt sa reflecteze si sa-si modifice punctul 

de ruptura (deplasându-l de la 3.150 de dolari). Este, de asemenea, posibil sa intervina 

aspecte noi – proprietarul masinii pe care vânzatorul dorea sa o cumpere ii telefoneaza si 

ii spune ca a vândut-o deja. Vânzatorul poate atunci sa modifice punctul de ruptura la 

3.100 (afacerea se poate incheia) sau la 3.200 de dolari (afacerea nu se incheie). In 

concluzie, domeniul de negociere sufera presiuni din partea fiecarui negociator si se 

deplaseaza pe masura ce avanseaza tratativele. 

Par t i le  d in t r -o  negociere  

Potrivit Ruxandrei Rascanu, negocierea porneste de la faptul ca fiecare parte are 

nevoi si interese directe sau indirecte pe care vrea sa si le satisfaca. Intotdeauna când 

partenerii au avut in vedere in mod tacit dorintele reciproce, negocierea s-a incheiat cu 

succes si contactele au putut continua; atunci insa când nevoile unei parti au fost 

ignorate si negocierea a reprezentat un simplu joc cu invingator si invins, rezultatele 

acesteia - in special cele de negociere si satisfacerea nevoilor - imbraca forma unor 

tranzactii care de regula trebuie sa fie reciproc avantajoase. Negocierea este o tranzactie 

ale carei conditii nu au fost fixate. Daca, spre exemplu, pretul este fix si nu poate fi 

modificat, cum este cazul vânzarilor in magazine, vânzatorul si cumparatorul nu vor 

avea de negociat. In acest caz cumparatorul este acela care hotaraste daca va cumpara la 

pretul oferit sau va merge sa cumpere din alta parte, de la alt magazin.  

Comportamentul uman poate determina evolutia negocierii prin alterarea relatiei 

de cooperare sau prin conflictul produs pe parcursul procesului. Aceste stari vor evolua 

in functie de comportamentul negociatorilor, care la rândul sau este functie de natura 

umana si de pozitia subiectilor ce participa la negociere. Negocierea presupune in cadrul 

interrelatiei un set de concesii reciproce repetate pâna la atingerea echilibrului, pe care 

fiecare il apreciaza in functie de informatiile de care dispune si de nevoile sale.  

Clasificarea negocierilor prin prisma comportamentului uman si a tipului de 

interese ce intra in joc ne conduce la concluzia ca exista doua mari categorii de 

negocieri: personale si colective. Daca se urmareste comportamentul unui negociator 

care trateaza vânzarea casei sale, in care s-a nascut si a crescut, in raport cu 

comportamentul aceleiasi persoane in cazul când negociaza produse ale muncii 
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colective, se pot descoperi unele diferente de comportament cu implicatii directe asupra 

rezultatului negocierilor ca si asupra propriilor trairi.  

Diferente de comportament se pot intâlni nu numai functie de relatia dintre 

negociator si obiectul negocierii, dar si functie de raportul dintre negociator ca membru 

al societatii si societatea insasi. Foarte interesante din acest punct de vedere sunt 

negocierile dintre sindicate si conducere sau patronat.  

Negocierea are drept obiectiv principal realizarea unui acord de vointa, a unui 

consens si nu a unei victorii. In negociere exista parteneri si nu adversari. Ambii 

parteneri trebuie sa incheie procesul de negociere cu sentimentul ca au realizat maximul 

posibil din ce si-au propus. De aceea, negocierea trebuie definita ca un amplu proces 

cooperant. Deoarece acest proces este realizat de oameni, iar acestia sunt purtatorii 

factorilor individuali si emotionali proprii, vor fi prezentate câteva idei privind relatia 

dintre cooperare si negociere prin prisma personalitatii partenerilor.  

Negocierea poarta amprenta distincta a comportamentului uman, deoarece este 

un proces realizat chiar de oameni. Rolul determinant al comportamentului este dat de 

faptul ca scopul principal al negocierilor consta in satisfacerea unor nevoi, necesitati 

umane, relatia dintre scop si mijloace fiind elocventa in cazul negocierilor. Astfel, 

negocierea ajunge sa fie inteleasa ca metoda de intercomunicare umana. 

Sunt autori care considera comunicarea interumana drept obiect de studiu de o 

importanta mult mai mare decât aceea a studierii altor sfere ale comportamentului uman. 

Patrunderea si intelegerea sistemului de comunicare deschid si inlesnesc drumul 

autocunoasterii si a celor din jur, fiind in masura sa clarifice ierarhizarea oamenilor in 

societate dupa criterii de valoare. 

Omul – persoana sau mecanism? 

Diferenta dintre oricare dintre stiinte si psihologie este ca stiintele lucreaza cu 

lucruri concrete si care, de fiecare data, functioneaza la fel. Un mar a cazut la pamânt si 

in timpul lui Newton si si de atunci de fiecare data când cineva l-a lasat liber. Insa in 

privinta stiintelor sociale lucrurile stau diferit. Daca iei 1,000,000 de oameni din 

România si ii intrebi “Credeti in Dumnezeu?”, si toti raspund “Da” este imposibil sa spui 

cum vor raspunde urmatorii 10 oameni. Daca in cazul unui studiu se constata ca 

eficacitatea unui anumit principiu de manipulare este de crestere 10% fata de grupul-

pilot, este imposibil sa spui cum vor reactiona alti oameni. Sa presupunem ca persoanele 

sunt informate despre studiu. Sau, fara ca intervievatorii sa stie, au trecut prin experiente 

manipulative recente si au invatat mecanismul. In orice caz, este imposibil sa precizezi 

cum va reactiona X. In psihologia umana cauze diferite pot duce la acelasi efect (afli ca 
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ai câstigat o masina si râzi, afli ca unui dusman al tau i-a fost furata masina si râzi) sau 

aceeasi cauza produce efecte diferite (pierzi 100 de euro in vremea studentiei, sau 100 de 

euro când esti intr-o pozitie de management). Mintea umana este imprevizibila si 

complexa. Stiinta nu a gasit solutia la “De ce gândim in felul in care gândim?” Izolat, s-

au obtinut rezultate de genul “Medicamentul X este util pentru a creste performanta 

memoriei sau scaderea starii de depresie sau mari usurinta de a adormi”. Insa nu se stie 

care ar fi masurile pentru a nu mai avea niciodata depresie, memoria este imbunatatita 

doar partial, iar usurinta de a adormi este doar un pic crescuta. In pofida acestui fapt 

(negasirea de catre stiinta a modalitatii in care functioneaza mintea umana) cartile de 

self-improvement, lucrarile despre manipulare sau cartile despre negocieri furnizeaza 

solutii despre care nu se spune niciodata “Exista probabilitatea ca aceasta tehnica sa nu 

functioneze in nici un fel, eventual sa produca efecte adverse gen cresterea agresivitatii 

persoanei asupra careia se aplica”. Se pun alaturi tehnici trecute prin numeroase teste cu 

tehnici niciodata testate. Poate parea greu de crezut, dar acest lucru este corect. Chiar 

daca in 10 teste s-au obtinut cresteri cu 50% a profiturilor fata de negocieri-pilot, acest 

lucru nu presupune faptul ca la cel de-al 11-lea test se va obtine acelasi rezultat. Ar 

trebui insa precizat la inceputul cartii, sau cu un indice in dreptul fiecarei tehnici: 

“Rezultatele obtinute sunt pur istorice. Nu garantam eficacitatea tehnicii”. 

In lucrarea “Actiunea umana. Un tratat de teorie economica”
12

, d-l Mises afirma 

ca: 

 Actiunea umana este intotdeauna in mod necesar rationala si ca 

 “Termenul de «actiune rationala» este de aceea pleonastic si trebuie respins ca 

atare” 

E posibil insa sa actionezi irational in unele cazuri, cum ar fi: influenta unor 

substante, sau o varsta prea mica, ori stare de nebunie. 

In opozitie la comportamentul rational ar fi nu raspunsul irational, ci un 

comportament ca raspuns la unii stimuli. Se poate raspunde la otravire prin 

comporamente reactive (raspunsul organelor), dar si prin actiune (intrebuintarea de 

contraotravuri). 

Stinta naturala si cea rationala nu ar fi despartite, afirma d-l Mises, de antiteza 

rational-irational. Atât cele naturale, cât si cele rationale pot explica lumea pana la un 

anumit punct. Inca nu stim cum functioneaza mintea umana, insa cativa pasi in acest 

                                                 
12

 Pagina web: “Acţiunea umana. Un tratat de teorie economica”, capitolul “Raţionalitate şi 
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domeniu s-au facut. A reprosa unei stiinte sociale ca e pur rationala prin furnizarea 

argumentului ca nu ar tine cont de infinita varietate a fenomenlor si incearca sa 

sistematizeze acest complex in scheme rationale si abstractiuni este o eroare. Stiinta 

trebuie sa mearga pana in punctul in care explicatiile se pot obtine cu ajutorul 

mijloacelor rationale. Si aici ar trebui sa se opreasca. 

In opinia mea, literatura referitoare la negocieri pe care am consultat-o, ca si cea 

referitoare la self-improvement incearca sa treaca peste mijloacele rationale. Se 

furnizeaza solutii bazate pe instinct, nu sunt fundamentate pe cercetari si nu se incearca 

demonstrarea afirmatiilor. De asemenea, daca un mar cade azi, ca si acum câteva sute de 

ani, inseamna ca o teorie este valida. Daca nu ar mai cadea, ar aparea un semn serios de 

intrebare asupra metodei in care a fost conceputa legea atractiei universale. Dar daca o 

cercetare invalideaza rezultatul unei cercetari trecute in domeniul psihologiei, o 

invalideaza? Posibil, insa nu am remarcat nimic in acest sens in cartile de manipulare. 

Apoi, probabil ca se admite ca daca subiectii ar fi informati despre metoda de 

manipulare, rezultatele ar varia. Cum literatura de specialitate este liber disponbila oricui 

vrea sa se informeze despre manipulare, iar un specialist in negocieri este constient ca 

pentru a avea succes trebuie sa fie cât mai informat, nimic nu il opreste pe acel specialist 

sa se documenteze despre teoria manipularii pe care vrem sa o aplicam asupra lui. Prin 

urmare, ar trebui precizat in cadrul teoriilor de manipulare: “Se bazeaza pe urmatorul 

studiu”, dar si “E posibil ca o persoana care lucreaza in domeniu sa aiba un raspuns 

diferit” si “E posibil sa obtineti un rezultat cu totul diferit decât cel asteptat. Inca nu am 

aflat misterul mintii umane”. Cum asemenea precizari lipsesc, consider ca exista erori de 

metodologie in ceea ce priveste cercetarile in domeniul manipularii. 

Deciz i i le  s t ra teg ice  in  negocier i  –  de  la  

s t ra teg ie  la  tac t ic a  

Deciziile strategice 

In “Tranzactii de comert exterior”
13

 se afirma ca strategiile sunt orientari si 

optiuni mari care se refera la ansamblul negocierii. Ele cuprind un orizont de timp 

indelungat si exprima interesele de baza ale firmei. Strategiile adoptate in negocieri 

reflecta, pe de o parte, optiunile fundamentale in afaceri ale managementului, iar pe de 

alta parte, conditiile in care are loc negocierea (caracteristicile produslui, structura pietei, 

raportul de forte dintre parteneri, experienta anterioara in afaceri directe etc.). In 
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clasificarile concrete ale strategiilor am observat ca se merge fie pe ideea de cooperare, 

fie pe cea de conflict, fie pe un stil ofensiv, fie pe unul defensiv s.a.m.d. Eu consider ca o 

strategie ar trebui sa fie un cumul de mici elemente, adica sa fie in acelasi timp 

cooperanta, si deschisa, sau cooperanta si inchisa. Un ajutor in acest sens l-ar putea 

constitui un tabel cu posibile optiuni, prin care un negociator sa isi poata contura mai 

bine strategia generala. 

Tehnicile sunt modalitati de a actiona pentru a realiza obiectivele pe care o firma 

si le propune pentru negocieri. Tehnicile se adapteaza in raport cu evolutia procesului de 

negociere. Ele sunt subordonate optiunilor strategice. Daca strategia ar fi una complexa, 

este posibil ca s-ar subordona si in realitate, nu doar in teorie, insa am observat ca nu 

exista nici o clasificare de genul “tehnici cooperative, adaptative si scurte”. Daca aceasta 

clasificare nu este facuta de cartile despre negociere, atunci ramâne in datoria 

negociatorilor sa realizeze acest lucru. Insa o clasificare ar fi fost utila. 

Manevrele sunt combinatii abile de mijloace. Ele vizeaza valorificarea unor 

circumstante in folos propriu si inducerea unor decizii ale partenerului care sa avantajeze 

firma negociatoare. Nu tin minte sa fi intâlnit descrierea efectiva a unor mijloace, nici 

macar in cartea in care am inttlnit aceasta definitie. 

Tacticile sunt actiuni punctuale de valorificare a unor conditii sau oportunitati in 

cursul tratativele. Având un caracter versativl, pot fi schimbate frecvent. Orizontul de 

timp in folosirea lor este unul redus. Daca strategia iti impune o anumia conduita, de ce 

nu se pune precizarea “cu conditia ca tactica sa se incadreze in strategia propusa”? 

Consider ca aceasta adaugire ar fi una necesara.  

Stratagemele sunt tactici de manipulare, prin care se urmareste surpinderea 

partenerului, valorificarea unor slabiciuni pe care acesta le dovedeste, intarirea proprie 

pozitii in tratative. Intarirea propriei pozitii este urmarita probabil de orice metoda de 

manipulare prezentata. 

Strategia 

In lucrarea “Arta negocierilor”
14

 se definesc elementele de baza necesar a fi 

luate in consideratie inainte de inceperea oricarei negocieri: 

 Cu cine? In ce mod ne alegem coechipierii? 

 Cât de sus ne stabilim obiectivele? 

 Ce tip de obiective dorim? 

 Ce stil de negociere vom utiliza? 
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 Ce probleme si ocazii speciale exista? 

Mai mult decât atât, exista sase elemente care influenteaza alegerea strategiei: 

a. repetabilitatea. Aceasta este foarte importanta in alegerea stilului si a tacticilor 

utilizate. Daca va trebui sa mai incheiem afaceri cu organizatia respectiva, atunci est 

necesara construirea unor relatii cât mai bune cu ei. Este, in opinia mea, un element 

injositor. Adica daca mai am nevoie de un om, ma voi purta frumos, iar daca nu, voi fi 

un nenorocit. Este o stare de oportunism si prefacatorie care nu este pe gustul meu. 

b. puterea celorlalti. Aceasta putere este data si de situatia in care ne aflam, in 

sensul ca, daca ei sunt singurii cu care se poate face afacerea, atunci se afla pe pozitie 

puternica, iar daca sunt doar unul dintre posibilii parteneri, atunci puterea lor se 

diminueaza. Autorul pune accent pe putere. Intr-adevar, este un element ce trebuie luat 

in seama, insa a pune pe locul I repetabilitatea si pe locul doi puterea partenerului spune 

ceva despre nivelul etic al celui ce negociaza pornind de la aceste principii. 

c. puterea noastra. In privinta pozitiei pe piata, vom fi puternici in cazul in care 

dominam piata. Acest lucru se intâmpla fie ca vânzatori, fie ca si cumparatori. De 

asemenea, vom fi slabi daca suntem doar unul dintre competitori. Cunostintele mele 

despre economie imi permit sa spune ca vom fi puternici daca vom fi mai multi pe piata, 

deoarece vom avea un stimulent puternic sa fim competitivi si, prin urmare, atractivi 

pentru cumparatori. Vom avea insa, ce-i drept, o forta de negociere mai mare daca vom 

fi singurii prezenti pe piata. Dar acest fapt este o dovada de necompetitivitate si, prin 

urmare, un punct in minus la credibilitate. Daca clientul are posibilitatea sa apeleze la 

import, se va gândi de doua ori intre a cumpara de la noi sau a importa. 

d. importanta afacerii. Daca se negociaza o afacere de câteva milioane de lire, 

vom avea o cu totul alta strategie decât in cazul acesta este de câteva sute. Sau daca se 

lanseaza un produs nou pe o piata nou, vom fi cu mult mai interesati decât in cazul 

lansarii unui produs consacrat pe o piata deja cucerita.  

e. timpul disponibil. o afacere ce trebuie incheiata rapid va avea o alta strategie 

fata de cazul in care nu exista presiunea timpului. Probabil ca este asa, insa tendinta nu 

va fi de creare a unei strategii mai slabe sau ineficiente. Se va dori in continuare crearea 

unei strategii excelente, dar se va renunta la unele etape in procesul de realizare a ei sau 

se vor scurta unele dintre acestea. Oricine isi doreste cea mai buna rezolvare pentru o 

problema data, dar, in lipsa unei atare solutii, se poate multumi si cu mai putin. 

f. resursele de care dispunem. Daca exista doar câtiva negociatori buni si mai 

multe proiecte de negociata, atunci nu se poate acorda prea mult timp pentru o anumita 

afacere. 
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Negocierea  pe  poz i t i i  vs .  negocierea pe  

in terese  

Referitor la a nu negocia pe pozitii, ci pe interese, in lucrarea “Getting to Yes”
15

 

se prezinta un tabel comparativ intre negocierea pozitionala si negocierea bazata pe 

interese. 

Problema 

Negocierea bazata pe pozitii: Ce rol ar trebui sa joci? 

Solutie: schimba jocul: 

negociaza pe merite 

Blând Dur Pe principii 

Participantii sunt prieteni Participantii sunt adversari Participantii sunt 

rezolvatori de probleme, 

prin negociere 

Scopul este intelegerea Scopul este victoria Scopul este un rezultat 

intelept, atins eficient si 

amiabil 

Se fac concesii pentru a se 

mentine relatia 

Se cer concesii ca o 

conditie a relatiei 

Separa oamenii de 

problema 

Fi blând asupra oamenilor 

si problemei 

Fii dur atât asupra 

oamenilor, cât si asupra 

problemei 

Fii blând cu oamenii, dur 

cu problema 

Ai incredere in altii Nu te increde in nimeni Actioneaza independent de 

incredere 

Schimba-ti pozitia cu 

usurinta 

Agata-te de pozitie Axeaza-te pe interese, nu 

pe pozitii 

Fa oferte Fa amenintari Exploreaza interese 

Prezinta-ti limita sub sau 

peste care nu negociezi 

Inseala in privinta limita 

de negociere 

Evita sa ai o limita sub sau 

peste care nu negociezi 

Accepta pierderi de o 

singura parte pentru a 

obtine o intelegere 

Cere câstiguri de o singura 

parte ca pret pentru 

intelegere 

Inventeaza optiuni pentru 

câstig mutual 

Cauta un singur raspuns: 

cel pe care ei il vor accepta 

Fii in cautarea unui unic 

raspuns: cel pe care tu esti 

dispus sa il accepti 

Dezvolta optiuni multiple 

din care sa alegi; decide-te 

mai târziu 

Insista pe intelegere Insista pe pozitia ta Insista pe folosirea unui 
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criteriu obiectiv 

Incearca sa eviti un 

concurs de vointa 

Incearca sa câstigi un 

concurs de vointa 

Incearca sa ajungi la un 

rezultat bazat pe standarde 

independente de vointa 

Rezista la presiuni Aplica presiuni Rationeaza si fii deschis la 

argumente rationale; 

axeaza-te pe principii, nu 

pe presiune 

 

T ipur i  de  negociere  

Pentru Tim Hindle
16

, tipurile de negociere in organizatii se impart in: 

Tipuri Exemple Parti implicate 

De zi cu zi/manageriale 

Privesc problemele interne 

si relatiile de munca dintre 

grupurile de salariati 

)> Fixarea salariilor si a 

conditiilor de munca 

)> Definirea profilurilor 

profesionale si a zonelor de 

raspundere 

)> Cresterea productiei prin 

ore suplimentare 

)> Administratia 

)> Subalternii 

)> Colegii 

)> Sindicatele 

)> Consilierii juridici 

Comerciale 

Factorul-cheie in aceste 

negocieri purtate de obicei 

intre o organizatie si un 

partener extern este câstigul 

banesc 

)> Câstigarea unui contract 

de furnizare 

)> Planificarea livrarii de 

bunuri si servicii 

)> Acordul asupra calitatii 

si pretului produselor 

)> Administratia 

)> Furnizorii 

)> Beneficiarii 

)> Reprezentantii 

guvernului 

)> Sindicatele 

)> Consilierii juridici 

Juridice 

Sunt negocieri indeobste 

oficiale si cu valoare de 

lege. Disputele pe marginea 

precedentelor pot deveni la 

)> Respectarea avizului 

local si a legislatiei 

nationale 

)> Comunicarea cu agentii 

de reglementare (de pilda, 

)> Factorii locali 

)> Reprezentantii 

guvernului 

)> Agentii de reglementare 

)> Administratia 
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fel de importante ca 

problemele principale 

autoritatile antitrust) 

Tipur i  de  negocia tor i  

Hassan Souni, in “Manipularea in negocieri”
17

, se definesc patru tipuri de 

comportamente ale negociatorilor. Acestea sunt: 

 cooperare sau atitudine pasnica, 

 conflict sau adversitate, 

 afectivitate sau rational, 

 demagogie sau manipulare. 

In mod cu totul bizar, autorul ofera combinatii (sunt luate toate combinatiile 

posibile intre aceste patru tipuri) in care se gaseste si stilul semi-cooperare cu semi-

conflictual. Alegerea este aproape la fel de bizara cu plasarea cooperarii cu demagogia. 

In opinia mea, o buna clasificare pornind de la principiile enuntate de autor ar fi fost de 

genul: negociator cooperant sau conflictual, afectiv sau rational, demagogic sau sincer.  

Pentru d-l Pistol
18

, exista patru tipuri de negociatori: 

a. autoritar. Acesta, crede d-l Pistol, este pasionat de activitatea desfasurata, are 

un caracter rigid, putin receptiv la argumentele sau informatiile partenerului, in schimb 

este un buno organizator. In pofida acestui fapt, este lipsit de initiative. Apoi, pe 

parcursul negocierii intervine sporadic cu idei sau cu propuneri, dar odata ce face acest 

lucru, incearca, cu orice pret, sa-si impuna parerea. Bizar mi se pare ca i se aplica 

atributul de “pasionat” unui tip autoritar si numai lui. Apoi daca ar interveni frecvent, si 

nu sporadic, cu idei sau cu propuneri, nu ar mai fi incadrat in tipul autoritar? 

b. cooperant. Negociatorul cooperant este un sentimental, dar incearca si, de cele 

mai multe ori, reuseste sa fie realist. Apoi are o dorinta interioara de a fi util si satisfacut 

atunci când poate depasi momentele conflictuale. Mai mult decât atât, este preocupat in 

clarificarea neintelegerilor, pentru evitarea blocarii negocierii si gasirea unor solutii 

conciliante. In fine, un negociator cooperant este un bun cunoscator al spiritului de 

echipa, civilizat, placut si sociabil, este un partener ideal de echipa si de negociere. Sa le 

luam pe rând. Tipul cooperant este, invitabil, sentimental? Eu cred ca un tip cooperant 

este in primul rând rational. Este foarte logic sa fii cooperant. Câstigul poate fi obtinut 

indeosebi prin cooperarea partilor. Partea cu “partener ideal de echipa, dar si de 

negociere” m-a uns la suflet. Impartasesc intru totul aceasta opinie. 

                                                 
17

 “Manipularea în negocieri”, Hassan Souni, Editura Antet, traducere de Teodor Atanasiu 
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c. permisiv. In ceea ce priveste tipul permisiv, acesta nu tine neaparat sa fie 

convingator, dar nu accepta nici ipostaza de invins. Are un stil flegmatic, desi este un 

sentimental. In plus, are abilitatea de a tolera ambiguitatea si conflictele, accepta 

dezordinea, raspunsurile partiale sau evazive. Mai mult decât atât, nu face uz de 

autoritate si este iubit de colaboratori, iar de cele mai multe ori nu rezista pâna la 

sfârsitul negocierii. Un indicator excelent in ceea ce priveste eficienta unui manager ar 

trebui sa fie, cred eu, dat de catre raspunsul subalternilor la banala intrebare “Cum vi se 

pare comportamentul sefului?” S-ar rezolva o multime de probleme daca sefii s-ar gând 

si la alte lucruri decât la succesul pe termen scurt, pentru ca impopularitatea completa nu 

iti poate aduce succes, in majoritatea situatiilor, decât pe durate scurte de timp. 

d. creativ. Tipul creativ este, intâi de toate, un vizionar, si abia apoi un 

organizator eficient. Nu este preocupat neaparat de problemele concrete ale ordinii de zi, 

dar vine, de foarte multe ori, cu solutii concrete. Creativitatea in negocieri a ajuns sa fie 

incadrata ca tipologie. Exista tipul “negociatorului creativ”. Caracterizarea mi se pare 

eronata. Daca ar fi fost facuta o comparatie negociator creativ – negociator inflexibil in 

gândire, atunci, poate, ar fi existat o modalitate de evaluare. Când insa negociatorul 

creativ este o grupa separata de celelalte, lucrurile devin un pic complicate. 

 

Cele  6  pr inc ip i i  de  baza  a le  bune lor  

maniere  in  a facer i  

Am lasat spre finalul capitolului I aceasta parte pentru ca am dorit ca cititorul sa 

aiba un reper in localizarea ei (“Era partea de la sfârsitul capitolului I”) si sa o retina. 

Pentru mine politetea reprezinta o coordonata esentiala, iar tinând cont de faptul ca 

exista carti despre in care reguli elementare ale bunului simt sunt incalcate flagrant, nu 

ar strica, pentru autorii acelor carti, ca si pentru cititorii acestora, sa fie (re)citite si 

asemenea texte. 

Asadar, dupa George Grisham si Sandra Lee
19

, exista câteva principii, anume 

sase, care pot fi considerate “de baza” in ceea ce priveste bunele maniere in afaceri. 

Acestea sunt: 

1. Politetea. Aceasta ar fi, spun autorii, necesara oriunde si oricând. Unele din 

primele cuvinte ale acestei carti sunt: “ne place sa fim tratati politicos atunci când 

suntem in rolul de clienti, de ce nu am fi la fel de politicosi si atunci când primim 
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 “Manipularea în afaceri”, George Grisham şi Sandra Lee, Editura Antet, traducere de Vasile 

Negura, an apariţie neprecizat 
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clientii?” Eu consider ca nu este necesar sa simtim pe pielea noastra cum e sa fii tratat 

rau, pentru a putea sa te porti bine. Este un obicei al autorilor: a considera ca nu 

principiile, etica, onoarea ar trebui sa joace rolul fundamental in relatiile interumane, ci 

pur si simplu motivatia data de faptul ca daca nu te vei comporta intr-un anume fel, e 

posibil sa suferi in urma repercusiunilor. Câteva rânduri mai jos autorii isi continua 

logica: “un simplu «multumesc» sau un «te rog frumos» […] nu costa absolut nimic, dar 

pot sa-ti aduca atât de multe”. De ce interesul direct, profitul, ar fi legat de maniere? Nu 

cred ca acele cuvinte ar aduce ceva. Eventual, daca nu le rostesti poti sa pierzi ceva - 

respectul persoanei cu care comunici, insa câstigul in a spune “multumesc” il consider 

nul. Un alt exemplu se refera la un caz practic: “in timp ce Mike tocmai discuta cu un 

eventual nou angajat, a uitat de prezenta sefului si si-a ridicat picioarele pe birou, 

ingrozindu-si superiorul”. Din descrierea acestei situatii eu am inteles ca problema era 

data de prezenta superiorului in camera si nu de faptul ca discuta cu un eventual nou 

angajat cu picioarele pe masa. 

2. Discretia. Privitor la acest aspect, autorii afirma ca “aparitia e-mail-ului si a 

Internet-ului a marit dramatic necesitatea respectarii acestui principiu”. Explicatia pentru 

aceasta aparenta necesitate vine un pic mai târziu in carte. Referindu-se la câteva reguli 

de utilizare a Internet-ului si email-ului, autorul face o afirmatie pe care eu o consider 

depasita: “nimeni nu poate garanta confidentialitatea mesajului”. De ani buni exista 

algoritmi de criptare folosind chei publice (cu care orice persoana poate cripta un mesaj) 

si chei private (cu care doar persoana care primeste mesajul poate descifra mesajul). 

Acest sistem, al cheilor publice si private, este unul pe care eu il consider a fi unul foarte 

sigur. Apoi, securitatea oferita de realizarea unui fisier text si arhivarea cu un program 

de arhivare obisnuit, cu punerea unei parole lungi. In momentul de fata algoritmii de 

decriptare bazeaza, din cunostintele mele, exclusiv pe incercarea bruta de dezarhivare a 

fisierelor - incearca toate combinatiile posibile, combinatii formate fie doar din litere, fie 

litere si cifre, fie toate acestea din urma plus caracterele speciale de pe tastatura, fie 

absolut orice caracter. Pentru parole de mari dimensiuni, decodarea bruta a mesajului ar 

lua foarte mult timp, asadar criptarea fisierelor este o metoda pe care tind sa o consider a 

fi destul de sigura. 

3. Amabilitatea in relatiile cu clientii. Intr-o buna traditie a mesajului transmis de 

carte, se afirma “in general, nu te costa mai nimic daca esti putin amabil cu clientii sau 

cu ceilalti colegi”. 

4. Punctualitatea. Poate exagerând in scopul de a impresiona cititorii, autorii 

afirma despre punctualitate ca “este chiar chintesenta succesului in afaceri”. Ce se poate 
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spune insa despre culturile in care timpul nu este asa important? Cât de naiv sa fii sa iti 

inchipui ca la o intâlnire la birou respectiva persoana a stat asteptându-te cu infrigurare, 

in loc sa isi gaseasca ceva de facut? Apoi la intâlnirile in oras exista telefon mobil, iar 

pentru cele in birou telefon. Poti afla din timp daca respectiva persoana intârzie. A pune 

ora 15:00:00.0 ca ora de capatai mi se pare nu doar absurd, ci chiar lipsit de 

profesionalism. Pentru mine profesionalismul in rezolvarea uneia sau mai multor nevoi 

este de fapt esenta afacerilor. Experienta in cadrul organizatiei de voluntari din care fac 

parte imi spune ca exista oameni care au tendinta de a intârzia mereu. Au insa, de fiecare 

data, un motiv relativ important, sau pur si simplu au ajuns cu zece minute mai devreme, 

dar au asteptat in fata usii trecerea a 40 de minute, pentru a sosi la intâlnire cu o 

intârziere de exact 30 de minute? Personal, tind sa vin la fix plus 5 minute, datorita 

obisnuintei de la scoala, ca si neplacerii de a trebui sa astept mai mult de 5-10 minute. 

5. Infatisarea. O opinie la care subscriu din toata fiinta mea este ca “o infatisare 

ingrijita ajuta intotdeauna, alaturi de politete, amabilitate si limbajul folosit”. 

6. Un limbaj adecvat. Acesta, considera George Grisham si Sandra Lee, “este 

extrem de important si va ajuta sa faceti o prima impresie cât mai buna”. Un lucru firesc. 

Am dubii cu privire la acuratetea cuvântului “adecvat”. Ce nu ar trebui sa fie adecvat? 

Mersul, salutatul, punctualitatea? Consider ca termenul “adecvat” se aplica intregului 

comportament al unei persoane atunci când vine vorba despre o intâlnire. 

Cap I I .  Problematica strategiei  in 

negocier i   

Consis ten ta  conceptua l a  a  teor ie i  

s t ra teg ie i  in  negocier i  (s t ra teg ie ,  tehnic a ,  

tac t ica )  

Contracararea tacticilor tipice 

Tim Hindle, in “Cum sa negociem”
20

, afirma ca exista metode de contracarare a 

tacticilor tipice. Tema pe care o propun eu nu este daca metode de contracarare a 

tacticilor tipice exista, ci daca acele tactici exista cu adevarat. 

Tacticile propuse sunt: 
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 “Formularea de amenintari” – varianta: “Amenintarea cu o oferta mai buna” 

Tactica consta in “avertizarea celuilalt ca vor exista consecinte neplacute daca nu 

va accepta conditiile oferite”. 

Daca amenintarile pot fi afirmatii prin aplicarea carora exista repercusiuni, de ce 

nu ar putea exista afirmatii in urma carora sa existe efecte pozitive? 

 “Proferarea de insulte” – varianta: “Excesul de «multumesc» si «va rog»” 

”Contestarea randamentului firmei la care lucrati si a competentei personale”. 

Separarea problemei de persoana este evident incalcata aici. Tot o incalcare ar 

putea fi si sa fii prea riguros in aplicarea regulilor politetii, afirmând 

«multumesc» si «va rog» mai des decât ar putea fi considerat tipic. 

 “Mersul la cacealma” – varianta: “Urmarea sfaturilor din cartile de negocieri: 

oferta «cinstita»” 

”Amenintarea cu actiuni punitive fara a fi precis”. 

Sfaturile din cartile de negocieri pe care le-am citit afirma clar ca a nu merge la 

cacealma, a exprima o oferta care sa nu fie exagerata, a incerca sa mergi pe 

metoda “un pic mai cinstit decât ti s-ar parea la prima vedere normal” poate sa 

functioneze. 

 Folosirea intimidarii” – varianta: “Folosirea unor cadouri” 

”Tinerea ca pe ghimpi, in asteptare; mentinerea dumneavoastra intr-un loc 

neconvenabil; primirea de telefoane si de musafiri in timpul negocierilor.” 

Asa cum un negociator poate sa foloseasca tehnici murdare, un altul poate sa 

incerce sa iti faca viata mai usoara. Asadar, ar trebui sa existe o tehnica speciala 

in acest sens. 

 “Conducerea prin dezbinare” – varianta: “Prietenia ca scop de negociere” 

”Exploatarea eventualelor neintelegeri din echipa dumneavoastra si apelul la acel 

echipier care pare mai intelegator fata de pozitia adversarului”. 

Asa cum poti sa fii rautacios si sa pui rezultatul negocierii mai presus de relatia 

care, vrei sau nu, ti-o faci cu echipa cealalta, poti sa fii si prietenos si sa pui 

prietenia ca scop principal al negocierii. 

 “Folosirea intrebarilor dirijate” – varianta: “Folosirea intrebarilor” 

”Formularea mai multor intrebari menite sa va faca sa recunoasteti o slabiciune a 

pozitiei la masa negocierilor”. 

Slabiciunea exista. A o evidentia sau nu ar trebui sa fie tactica. Si aceasta tactica 

se incadreaza in strategia generala a echipei de negociatori. Tactica consta in a 

folosi intrebarile, dupa cum poti folosi afirmatiile, exclamatiile sau enumeratiile. 
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Afirmatiile se pot imparti in afirmatii fata de coechipier in asa fel incât sa te auda 

si adversarul, rostirea lor in soapta, vorbirea cu negociatorul-sef al celeilalte 

echipe, afirmatii facute unei persoane mai firave sau a uneia dominante din 

echipa adversa. Asadar, o multime de tactici care pot sa fie afirmatii dirijate. 

Tactica insa ar trebui sa fie ghidata de strategie. 

 “Recurgerea la apeluri emotionale” – varianta: “Vorbitul” 

”Acuzarea dumneavoastra de incertitudine pentru refuzul de a incheia un acord”. 

Aceasta acuzatie este o lovitura sub centura. Poate sa fie insa facuta si sub alta 

forma: afirmatia ca o companie este slaba pentru ca acum 3 ani era slab cotata la 

Bursa (atac asupra companiei, nu persoanei). Sau: afirmatia conform careia 

negocierea nu poate continua pentru ca nu sunt asigurate conditii 

corespunzatoare in sala, desi este evident ca compania a facut eforturi deosebite 

in acest sens. Asadar, strategia ar putea fi: influentarea echipei adverse prin 

apelarea la metode necinstite. Se poate face acest lucru vorbind, sau mimând 

nemultumirea, sau scriind un mesaj in timpul pauzei sau… 

 “Testarea limitelor” – varianta: “Comportamentul normal” 

”Obtinerea de concesii suplimentare prin mici incalcari ale conditiilor convenite, 

având ca rezultat un câstig substantial pe o perioada indelungata”. 

A testa limitele unui contract este un lucru in firea umana. Spune-ti-i unui copil o 

afirmatie de genul “Nu varsa apa pe jos” si va dori sa vada daca eventuala 

adaugire “altfel nu iti voi mai da astazi ciocolata” se va indeplini sau nu. 

Se observa cu usurinta ca numarul de tactici ce poate fi gasit pe baza tacticilor 

propuse poate sa fie cel putin egal cu cel al tacticilor initiale.  

Tactici utilizate in avantaj propriu 

In a sa “Arta a negocierilor”
21

, Bill Scott incearca sa arate cum niste tactici pot 

fi utilizate in avantaj propriu. Este de observat aici ca tacticile nu sunt utilizate in 

avantajul reciproc al echipei care le aplica si al celei asupra careia sunt aplicate, ci doar 

in favoarea primei. 

 “Cum sa te prefaci” – varianta: “Cum sa ai cel putin o sansa sa câstigi 

negocierile” 

”Daca am constata ca obiectivul principal urmarit de ei este pretul, in timp ce 

pentru noi esential este termenul de livrare, atunci se va insista pe termenii de 

plata pentru inceput, distragând atentia lor de la problemele esentiale (pentru noi) 
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ale negocierii”. 

Cât de naiv ar trebui sa fie negociatorul celalalt ca, dupa ce multa vreme o 

persoana insista pe atingerea unui anumit scop si la un moment dat isi schimba 

radical punctul de vedere, sa nu inteleaga ca aceasta ar putea fi o tehnica de 

manipulare? Literatura de specialitate poate fi consultata de oricine. Insa 

urmarile incercarii de inselare a celeilalte parti ar putea avea urmari foarte urâte. 

Daca eu as vedea o asemenea tehnica aplicata, as face ce imi sta in putinta pentru 

a incheia negocierile… 

 “Lipsa de imputernicire” – varianta: “Nebunie temporara” 

”Atunci când negociatorul isi da seama ca este fortat sa cedeze mai mult decât ar 

dori, se poate argumenta ca nu are imputernicirea de a semna un acord in 

termenii ce au fost discutati.” 

Pur si simplu, prin aplicarea acestei tehnici, partenerul va fi deranjat profund de 

catre tendinta celeilalte parti de a nu juca cinstit. O alta varianta ar fi pur si 

simplu ca negociatorul nu a fost in deplinatatea facultatilor mentale când a luat 

decizia de a accepta acele conditii. Toata companie stie acest lucru: respectiva 

persoana nu gândeste intotdeauna lucid, ba dimpotriva, are uneori niste apucaturi 

bizare (cedeaza prea usor la negocieri). Prin urmare, e cât se poate de firesc sa nu 

conteze opinia sa la negocieri. Dupa cum este si firesc sa fie concediat sau sa nu 

mai faca vreodata vreo negociere din partea acelei companii. Dar cum nu se 

intâmpla lucruri firesti in literatura de specialitate, mizam pe faptul ca va putea 

aplica aceasta tactica ori de câte ori doreste. 

 “Uliul si porumbelul” – varianta: “Oamenii conteaza” 

”Aceasta tactica este simpla: intr-o echipa formata din doi negociatori, unul din 

ei va conduce etapele introductive ale negocierii si apoi va lasa apoi conducerea 

celuilalt coleg pentru fazele finale”. 

Cum poate un autor sa afirme asemenea lucru: schimbarea negociatorului in plin 

proces de negociere este un lucru firesc, atâta timp cât scopul final (cresterea 

eficacitatii negocierii) este atins? Banii sau câstigarea negocierii sunt scopul 

final, de la ei porneste si inspre ei merge totul? E posibil ca aceasta tehnica sa fie 

eficienta. Ar putea fi insa eficient pentru societate in general realizarea unui cod 

etic al negociatorilor in care, daca o companie doreste sa schimbe negociatorii in 

plin proces de negociere, sa piarda din reputatie… 

 “Schimbarea obiectiilor in afirmatii” – varianta: “Comportamentul uman” 

”In momentul in care Ceilalti (sic!) sunt ostili si au o pozitie negativista, vom 
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incerca sa punem intrebari la care sa poata raspunde doar cu «Da»”. 

Este, consider, total inuman sa te transformi intr-un robot care sa monitorizeze 

constant numarul de “Da”-uri pe care echipa cealalta le spune. Premisa de la care 

se porneste este ca echipa adversa nu a citit nimic despre negocieri, nu stie ca 

daca va spune “Da” la niste intrebari simpliste are, in afara de posibilitatea de a 

se enerva teribil pentru ca intelege ca echipa cealalta aplica tehnici ieftine, o 

probabilitate care, in medie, s-a dovedit mai mare in a raspunde “Da” si la o 

propunere consistenta. 

 “«De ce?» “ – varianta: “De-aia!” 

”O intrebare constanta poate fi aceea care priveste motivul, si apoi motivul 

motivului”. 

Meta-limbajul in psihologie joaca un rol important. Este de multe ori util sa se 

determine cauzele pentru care o situatie a intrat in impas privind chiar la cauze. 

Insa exagerarea in folosirea acestei tehnici nu este un lucru bun. Sa stai sa dai 

explicatii pentru orice faci e un lucru absurd. Este, in acest sens, utila o replica 

scurta, dar cuprinzatoare: “De-aia!” 

 

In cadrul gruparii generale “Tactici comune” autorul vorbeste despre urmatoarele 

tactici: 

 “Intreruperile” – varianta: “Continuarile” 

Scopul lor este de a “da ambelor parti posibilitatea de a-si reordona gândurile si, 

eventual, de a-si schimba pozitia sau de a-si modifica tacticile utilizate pentru a 

obtine un avantaj, astfel incât ambele parti sa fie satisfacute”. 

Autorul a dat, pentru tacticile descrise anterior, niste contra-tactici (modalitati 

prin care o persoana se poate apara la vederea unor tactice aplicate asupra sa). In 

cadrul tacticilor comune, nu sunt prezentate insa. Este evident ca pot fi gasite 

foarte usor asemenea contra-tactici. 

 “Stabilirea termenului-limita” – varianta: “Gândirea flexibila” 

”[…] aceasta este o tehnica ce conduce partile sa caute depasirea obstacolelor cu 

cât se apropie mai mult termenul limita al desfasurarii negocierilor, trecând peste 

nivelul scazut al energiei manifestate la mijlocul perioadei de negociere”. 

Stabilirea de termene limita poate fi o solutie. Este un obicei bun sa ai o durata 

orientativa, de la care sa poti apoi dezvolta un alt deadline. Insa sa faci in mod 

constant setarea de termene limita, inflexibile, este un obicei pagubos. Termenele 

limita ar trebui sa fie pur orientative. 
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 “Dar daca…?” – varianta: “Tactica lui «Buna ziua!»” 

”Tactica utilizarii «Dar daca?» in faza negocierii ofertelor se face pentru a 

intelege mai bine care sunt punctele ce ii pot satisface pe Ceilalti.” 

Asa cum simpla incercare de explorare de noi posibilitati nu este considerata a fi 

ceva firesc, care intervine inevitabil in negocieri, a spune “Buna ziua!” in 

momentul intâlnirii dintre negociatori ar trebui considerata o tactica in sine. 

 “Dezvaluirea completa” – varianta: “Cinstea ca mod de comportament” 

Asa cum majoritatea tacticilor de pâna acum porneau de la premisa ca un 

negociator, pentru a avea succes, trebuie sa incalce reguli normale de etica, 

obtinând in acest fel (cred autorii acestor tactici) cresterea probabilitatii de a 

incheia cu succes o negociere, renuntarea la tactici josnice este dusa si ea pâna la 

extrem: nu doar ca nu se mai folosesc mecanisme presupuse a fi manipulatoare, 

ci se incearca demonstrarea faptului ca nu se foloseste nici o tehnica. Autorul 

considera ca a spune mai mult decât este necesar despre afacere este o tactica. Eu 

o consider o strategie. Strategia optima ar fi, pentru mine, neaplicarea nici a 

tehnicilor presupuse a fi manipulatoare si nici a unor metode care sa scoata in 

evidenta ca esti extraordinar de cinstit. Pur si simplu fii cinstit fara sa faci din 

asta un element de bravura. 

 “Va pot oferi doar 60 la suta” – varianta: “Realizarea cu succes a negocierii” 

”[…] oferirea doar a 60 la suta din pret confera o pozitie mai puternica in raport 

cu Ceilalti” 

Sau nu ofera acest lucru. Fisher si Ury
22

 ar vedea in insistarea pe un anumit pret 

negocierea de pe pozitii si nu bazata pe interese. Bill Scott vede insa in 

incapatânarea de a obtine un pret (nemotivata decât de dorinta de a obtine un pret 

mai bun, chiar cu riscul pierderii complete a negocierii sau a increderii in bunele 

intentii ale echipei care se incapatâneaza in obtinerea unui pret cu 60% mai mic) 

un lucru care da putere. Riscul pe care si-l asuma un negociator aplicând aceasta 

tehnica ma indeamna sa cred ca o alternativa la aceasta ar fi realizarea cu succes 

a unei negocieri. 

 “Mituirea” – varianta: “Terorismul sau rapirea copilului negociatorului-sef al 

echipei adverse” 

”Pe cât de importanta pe atât de semnificativa”. 

Nu sunt de acord cu autorul: in loc sa mituiasca adversarul ar putea sa trimita o 

banda de strada care sa ii vandalizeze apartamentul sau sa ii rapeasca copilul. 
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Alte solutii ar putea fi: legarea adversarului la un aparat de tortura, santajul, 

inscenarea unei casete in care sa se vada ca ar fi un pedofil, patrunderea in 

reteaua de calculatoare a companiei. Exista si solutii superioare mitei. 

 “Clubul de golf” – varianta: “Viata in societate” 

”Chiar daca se negociaza in avantaj propriu, fiecare parte poate incerca sa 

bluffeze”. 

A vedea in câstigul celuilalt o tactica de manipulare, un bluff, este ca si cum am 

vedea lucrurile exclusiv din perspectiva câstigului pentru compania noastra. 

Ceilalti nu conteaza, câstigul lor este un lucru inerent rau pentru noi. 

 

Strategia, tactica si tehnica de negociere 

Strategiile, tacticile si tehnicile de negociere raspund, pentru domnii Georgescu 

si Caraian
23

, la intrebari precum “Ce trebuie facut?” (strategiile), “Cum trebuie procedat 

la un moment dat?” (tacticile) sau “Cum trebuie sa se actioneze?” (tehnicile).  

Strategiile descrise in cartea domnilor Georgescu si Caraian sunt: 

 “Stimulare-reactie” – varianta: “Strategia tipica” 

”[…] urmareste atingerea obiectivelor: 

a. trezirea atentiei clientului potential; 

b. crearea dorintei de a poseda acel produs; 

c. determinarea clientului de a-l cumpara” 

”Strategia tipica” ar putea fi o varianta de denumire a acestei strategii. Cum poate 

fi denumita “strategie” realizarea unui plan in care scopul principal este vânzarea 

produsului? Practic, tot ce isi propune aceasta asa-zisa strategie este sa vânda un 

produs. Nu vad nici o alta strategie care sa isi propuna orice altceva, numai 

vânzarea produsului nu. Vânzarea marfii ar trebui sa fie un punct pe orice 

strategie, nu o strategie speciala, dedicata. 

 “Necesitate-satisfactie” – varianta: “Strategia voluntarilor” 

”[…] urmareste atingerea obiectivelor: 

a. aflarea necesitatilor clientilor potentiali; 

b. oferirea a ceea ce doreste clientul; 

c. asigurarea satisfactiei clientului si stabilirea de relatii durabile” 

Exista probabil companii care in procesul unei anumite negocieri sa doreasca 

satisfactia nevoilor clientilor. O asociatie de voluntari va cauta sa negocieze 
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astfel incât clientul sa fie cât mai satisfacut. Insa pentru mine, aceasta strategie a 

voluntarilor este una care ar trebui sa aiba o prioritate foarte scazuta, in 

concordanta cu utilizarea ei practica. 

 “Strategia activa” – varianta: “Strategia manageriala” 

”[…] urmareste achizitionarea produsului in perioade conjuncturale optime” 

Cum poate fi considerata o strategie care tine de conjunctura pietei drept o 

strategie de negociere? Strategia de negociere este cumva o strategie care nu este 

luata ca urmare a unor decizii de management? Este normal sa includem in 

categoria “Strategii de negociere” decizia de implantare pe o piata straina? Nu! 

De ce ar fi atunci firesc sa se includa in aceasta categorie strategia de cumparare 

a unui produs in perioada de conjunctura optima? 

 “Strategia pasiva” – varianta: “Strategia expansiva” 

”[…] urmareste cumpararea in mod esalonat in functie de necesitatile de 

consum” 

Ar putea exista o campanie care sa constea din cumpararea indiferent de 

necesitati, in mod neesalonat. Iar intre termenul “strategie” si “neesalonat” nu ar 

trebui sa existe nici un paradox. 

 “Strategia mixta” – varianta: “Strategia bursei” 

”[…] imbina aprovizionarea ritmica cu achizitii ale produsului in perioade 

conjuncturale optime” 

S-ar putea face un mega-mix: cumpararea la momentul optim t1, vânzarea la 

momentul optim t2, aprovizionarea la momentul t3, livrarea marfurilor t4 si 

documentarea despre ce inseamna termenii “strategie”, “productie” si 

“negociere” la momentul t4, dupa care mega-mix-ul strategiei de negociere se 

prabuseste. 

 “Strategia deciziei rapide” – varianta: “Strategia falimentului” 

”[…] contracararea imediata a produsului când asteptarea ar duce la conditii 

dezavantajoase (preturi in crestere pe piata);” 

Alternativa la aceasta strategie – neaplicarea repetata a acestei strategii –, va 

duce in mod evident compania spre un viitor glorios. 

 “Strategia de asteptare” – varianta: “Asteptarea eterna” 

”[…] când conditiile pot fi imbunatatite prin trecerea timpului si majorarea 

numarului ofertantilor (preturi cu tendinta de scadere pe piata)” 

Cum se poate determina care este pretul viitor al apartamentelor din Bucuresti? 

Prin analiza contextului – România. Insa de ce ar fi anul 2010 mai bun decât 
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2005 pentru vânzarea unui apartament? De ce nu ar fi mult mai bun anul 2090? 

Sau 3090? Poate asteptarea eterna nu ar trebui subestimata. Când indienii au 

vândut Manhattan-ul pe un pret de nimic, au facut de fapt o afacere buna. Daca 

ar fi pus acei bani la o banca cu o dobânda fixa sub media acelor vremuri ar fi 

avut in prezent o valoare egala cu valoarea prezenta a terenurilor. Asadar, 

cumparam astazi sau peste 1.000 de ani? Greu de zis… 

 “Strategia «Cum» si «Unde»” (forma a. participarea) – varianta: 

“Neparticiparea” 

”[…] obtinerea sprijinului unor terti (in cazul unor negocieri multilaterale sau 

acordare de credite, investitii, desfacere etc.);” 

Când se imbina doar strategia activa (cumpararea la momente optime) cu cea 

pasiva (cumpararea ritmica in functie de necesitati), atunci se obtine, evident, o 

strategie mixta. Când insa se imbina mai multe forme ale strategiei “cum” si 

“unde” strategia nu devine una complexa. Este pur si simplu o strategie tipica, 

nici prea complexa, nici prea simpla. 

Esecul in obtinerea sprijinului acelor terti ar trebui sa constituie, el insusi o 

varianta a acestei strategii. 

 “Strategia «Cum» si «Unde»” (forma b. asocierea si dezasocierea) – varianta: 

“Pachetul de carti” 

”[…] conditionarea vânzarii sau cumpararii unor produse, de cumpararea sau 

vânzarea altor marfuri in sortimente mai slabe, sau de prestarea de servicii, 

scolarizarea gratuita, credite etc.;” 

In perioada comunista, daca cineva cumpara o anumita carte, era obligat sa 

cumpere, de multe ori, un intreg pachet de carti ce erau considerate “de 

umplutura”. In “Getting to YES” aceasta solutie arata creativitate si cred ca ar fi 

considerata de autori drept o solutie viabila. Insa a avea o strategie exclusiv din 

furnizarea de solutii variate este un lucru, pentru mine, bizar. 

 “Strategia «Cum» si «Unde»” (forma c. intersectia) – varianta: “Conditionarea 

zâmbetului” 

”[…] conditionarea unui import de exportul unor marfuri in barter, sau obtinerea 

unor conditii avantajoase de credit” 

Autorii conditioneaza orice. Se poate conditiona zâmbetul la o negociere de 

spunerea ulterioara a unei glume care sa justifice acel zâmbet. Se poate 

conditiona cumpararea in euro de furnizarea acelor monede in cash, in valori de 

sub 1 euro. Absolut orice se poate conditiona, posibilitatile sunt infinite. 
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 “Strategia «Cum» si «Unde»” (forma d. patura) – varianta: “Plata prin cambie” 

”[…] diversificarea in mare masura a surselor de aprovizionare, operatiuni de 

hedging sau semnarea contractului de cumparare dupa ce si-a asigurat in 

prealabil vânzarea marfii cu un profit” 

Plata prin cambie ar putea fi foarte bine o strategie de negocieri. 

 “Strategia «Cum» si «Unde»” (forma e. hazardarea) – varianta: “Jocul la LOTO” 

”[…] utilizarea legilor probabilitatii matematice, «ori câstigi totul ori pierzi 

totul» adica strategia norocului; speculatii de tipul «la hausse» sau «la baisse»” 

Loteria cu banii companiei ar putea constitui o modalitate de investitie eficienta. 

De ce sa nu fie si o strategie de negociere? 

 “Strategia «Cum» si «Unde»” (forma f. testarea reactiei) – varianta: “Sample-uri 

defecte” 

”[…] expunerea unor exponate create special, la târguri si expozitii” 

Propun companiei sa se gândeasca cât se poate de serios in a testa piata prin 

furnizarea de obiecte defecte. Bineinteles, create special. 

In ceea ce priveste tacticile, acestea sunt: 

 “Tactici ofensive” – varianta: “Tactici pasive” 

”[…] utilizeaza intrebarile urmarind descoperirea punctelor slabe ale 

oponentului” 

Tacticile pasive ar putea consta in punerea de intrebari pur si simplu când se 

doreste aflarea de informatii. Bineinteles, nu se poate spune ca a pune intrebari 

atunci când ai o nelamurire sau o banuiala este doar un sfat de urmat in orice 

negociere, el este evident o tactica, ce poate fi aplicata distinct. 

 “Tactici defensive” – varianta: “Repetarea e mama invataturii” 

”[…] urmaresc ca partenerul sa repete expunerea sub pretextul ca punctul de 

vedere al acestuia nu a fost bine inteles” 

Un negociator care isi obliga partenerul sa se repete in scopul (afirmat de autori) 

de a crea o pauza pentru o analiza profunda sau obosirea partenerului, ori 

posibilitatea ca prezentarea sa fie mai putin elocventa sau, in fine, existenta 

posibilitati de depistare a punctelor slabe este, pentru mine un negociator slab. 

Repetând o afirmatie sau un discurs pot exista si puncte bune, cum ar fi o 

intelegere mai buna a descrierii. Insa consider metoda a fi inetica. Daca 

negociatorul cunoaste tactica, poate fi si enervanta, deci ineficienta. 

 “Tactica «da, dar…»” – varianta: “Tehnica piciorului-in-usa” 

”[…] La o intrebare directa la care negociatorul nu doreste sa raspunda negativ, 
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va da acest raspuns, conditionând acordul sau” 

Tactica “da, dar…” se foloseste de un principiu din psihologie. Conform 

acestuia, oameni au tendinta sa anuleze partea formata inainte de cuvântul “dar”. 

Este, in cele din urma, o reactie fireasca. Ce este deranjant este insa urmatorul 

lucru: se ia un principiu descoperit de psihologi si se afirma ca ar fi o tehnica din 

negocieri. Cred ca i-ar sta bine acestei “tactici”, alaturi de “metoda” piciorului-

in-usa s.c.l., intr-un manual de psihologie, sau intr-o rubrica speciala: aplicatii ale 

psihologiei in negocieri. Sa mi se infunde insa pe gât ca aceasta ar fi o tactica a 

negocierilor, neprecizând si sursa sau fundamentul e un pic inetic. 

 “Contra-intrebarea” – varianta: “Solicitarea de timp” 

”[…] permite pastrarea initiativei in situatiile critice de incordare si punerea 

partenerului in defensiva, solicitând noi explicatii fata de unele intrebari dure la 

care nu dorim sa raspundem nediplomatic” 

Jocul de-a soarecele si pisica poate deveni frustrant. De ce sa fie preferabil sa 

mimezi o intrebare când poti, pur si simplu, sa soliciti putin timp? Apoi autorii 

pornesc cu ideea ca daca celalalt vorbeste, tu poti sa fii atent la alte probleme. 

Este si un gest foarte politicos, de altfel. 

 “Probleme «de paie»” – varianta: “Raspunsuri de foc” 

”[…] pretentii exagerate si nefondate ridicate cu intentia de a fi oferite in 

schimbul unor concesii reale” 

De ce nu ar fi inclinata echipa adversa sa raspunda taios si acid la asemenea 

incercari, miselesti, de subminare a lor? 

 “Intreruperea tactica” – varianta: “Intreruperea. Punct” 

”[…] se utilizeaza când cursul negocierii nu este favorabil in dorinta de a câstiga 

timp pentru analiza” 

Stiu ca voi parea extremist, dar le voi propune autorilor urmatoarea metoda de 

intrerupere a unei negocieri: solicitarea de intrerupere a negocierii. Este mult 

inferioara metodei propuse de dumnealor, anume “servirea de cafele sau 

racoritoare”. Ca un fel de sub-tactica, autorii vad si aceasta alternativa – 

solicitarea de pauze, dar, fiind extremista, o plaseaza dupa servirea de cafea sau 

racoritoare. 

 “Obosirea partenerului” – varianta: “Simpla prezenta a unor negociatori care nu 

au auzit de termenul «etica»” 

”[…] prin prelungirea deliberata a negocierilor, absenta momentelor de relaxare, 

prelungirea mesei de seara la bar dupa miezul noptii, lipsa de caldura, ore 
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nepotrivite de sedinta, asezarea acestuia cu fata spre lumina puternica, alegerea 

unei sali zgomotoase de negocieri, asezarea pe scaune neconfortabile, cazare 

necorespunzatoare, vizite prelungite in uzine, folosirea abuziva a bauturilor 

alcoolice etc.” 

Lectura acestor metode de “tactici” (termen evident impropriu, chiar cu 

ghilimele) m-a determinat sa includ in partea dedicata analizei literaturii 

referitoare la metode de negocieri o sectiune speciala referitoare la cazuri 

patologice. In orice caz, prin prezenta lor, persoanele care s-ar deda la asemenea 

tactici ar trebui sa oboseasca suficient partenerul. La urma urmei, aplicând alte 

asemenea “tactici” poti la fel de bine sa enervezi partenerul. Accentul trebuie pus 

pe etc.-ul din text. Se intelege asadar ca metode de obosire a partenerilor de 

negocieri sunt multiple. Cititorul e liber, nefiind infrânat decât de invechitele 

principii etice, sa gaseasca alte metode de obosire a partenerului 

 “Raporturi de incredere reciproca” – varianta: “Increderea si când nu exista un 

câstig propriu” 

”[…] aratarea deschisa a greutatilor intâmpinate in satisfacerea unor cerinte ale 

partenerului datorita legislatiei, conjuncturii, forta majora etc.” 

Autorii considera ca daca esti sincer in aratarea problemelor in a aplica cerintele 

partii opuse, acest lucru semnifica faptul ca ai incredere in celalalt. Este de 

inteles, tinând cont ca ei vad in obosirea partenerului o simpla tactica. 

 “Amânarea discutiilor” – varianta: “Amânarea luarii deciziei de a enerva tabara 

adversa” 

”[…] se aplica când apar probleme greu de rezolvat sau partenerul este incorect” 

Probabil faptul ca tabara adversa nu isi oboseste partenerul de negocieri face ca 

tabara adversa sa para a fi incorecta. Mai degraba decât sa amâne discutiile, ar 

putea amâna decizia de a face tot ce ii sta in putinta ca sa enerveze tabara 

adversa. 

 “Tacticile care nu au drept scop manipularea interlocutorului” – varianta: 

“Tactica aplicarii de tactici” 

Acestea sunt: 

a. angajamentul (o promisiune credibila si ferma) – daca nu ar fi ferma, ar deveni 

tactica? 

b. jocul cu cartile pe fata – tactica e fie sa joci ascuns, fie sa spui mai mult decât 

trebuie? 

c. intrebarea – mitul meu conform caruia o intrebare ar putea fi o tactica s-a 



 - 40 - 

ruinat 

d. reciprocitatea in acordarea avantajelor – tactica ar fi jocul necinstit sau ultra-

cinstit? 

e. reformularea – cum? nu este tactica? 

f. propunerile constructive – doar cele distructive sunt tactici, am inteles 

g. aducerea in discutie a unor elemente noi pentru ca negocierea sa progreseze – 

oprirea negocierilor e o simpla tactica 

h. abtinerea (reprezinta amânarea unui raspuns) – daca insa s-ar abtine de la 

amânare, nu ar mai amâna abtinerea de la aplicarea de tactici 

 “Tacticile de convingere a partenerului” – varianta: “Tacticile comportamentului 

firesc in negociere” 

Autorul le enumera ca fiind: 

a. promisiunea conditionata folosind “daca” – Sau “si” si “sau”? Dar “ori” ori 

“dar”? 

b. aprecierea pozitiva a partenerului – s-au dus toate modelele pe care poti sa le 

recunosti ca fiind modele in timpul negocierii 

c. apelul la norme de standardizare – aceasta ar putea fi foarte bine o strategie, 

cum este cea din “Getting to YES” 

d. propunerea unei testari privind oferta – sample-urile au devenit tactici de 

convingere? 

e. oferirea unei garantii – in naivitatea mea, credeam ca este o procedura standard 

f. propunerea unui arbitru sau mediator – o buna idee, insa de ce ar fi o tactica de 

convingere? 

g. cautarea unor aliante – ar putea fi o decizie de management, dar tactica? 

h. punerea intre paranteze a unei dificultati – daca pui un avantaj, nu mai este 

tactica? 

 “Tacticile folosite in negocierea distributiva” – varianta: “Comportamentul tipic” 

”[…] ele sunt alcatuite din initiative, interventii si propuneri ale partilor in scopul 

de a orienta negocierea catre un acord” 

Cele enumerate de autor sunt: 

a. punerea in fata unui fapt implinit – tactica demontarii cu chiar un fapt implinit 

ar putea constitui o alternativa viabila 

b. invocarea negativa a normelor – intrarea in starea parinte (din ciclul Parinte-

Adult-Copil) este, ea insasi, o tactica? 

c. supralicitarea sistematica – daca ceri mereu mai mult, celalalt nu ar putea sa 
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scada pragul care ti-l oferise initial? 

d. “Totul sau nimic” – as respinge aceasta tactica cu o contra-tactica: “Nimic” 

e. contestarea afirmatiilor partenerului – sa spui “Nu aveti dreptate” este, in sine, 

o tactica? Poate ca o tactica ar trebui sa fie doar un reminder: adu-ti aminte ca 

poti sa iti contrazici adversarul, ca poti aplica promisiunea conditionata… 

f. fortarea mâinii partenerului pentru a-l obliga sa ia o decizie – aceasta tactica ar 

putea avea ca rezultat incheierea negocierii prin parasirea, de catre un negociator, 

a mesei negocierilor, prin urmare creste riscul pierderii negocierii; 

g. utilizarea surprizei prin invocarea unor fapte noi – sau argumente noi, sau noi 

participanti la negocieri, sau elemente noi de decor, sau alt plan de negociere, sau 

alte mijloace de transport catre masa negocierilor sau… 

h. schimbarea planului decizional – autorul pare sa uite ca poti schimba mult mai 

multe lucruri; de asemenea, se poate schimba traseul sau pastra traseul; 

i. schimbarea brusca a situatiei – diferenta fata de tacticile anterioare este ca… se 

schimba, in general, situatia, pe când cele descrise anterior schimba doar anumite 

elemente? 

 “Tacticile axate pe factorul timp” – varianta: “Carpe Diem” 

”[…] “ 

a. timpul este utilizat ca o “frâna” in dinamica negocierii (temporizarea): 

i. gasirea unui alibi pentru a intrerupe negocierea – varianta: intreruperea 

motivata 

ii. pretexte ca: consultarea cu superiorul inainte de a lua o decizie – varianta: 

parasirea negocierii 

iii. retragerea sau “scaunul gol” – varianta: realmente lasarea scaunului gol 

iv. diversiunea, intoarcerea la punctele deja discutate – varianta: incheierea cu 

succes a negocierii 

v. cererea de a se repeta ceea ce s-a spus deja, mimarea ignorantei – varianta: 

mimarea inteligentei 

b. timpul utilizat ca accelerator: 

i. ultimatumul – varianta: ducerea la bun sfârsit a ultimatumului 

ii. tactici de incheiere rapida a negocierii – varianta: negocierea cu sens 

iii. mimarea propunerii ca acordul partial a fost deja obtinut – varianta: asteptarea 

opiniei taberei partenere 

c. alte tactici temporale: 

i. tacerea sau tactica non-verbala a abtinerii – varianta: mutenia si când e vorba 
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sa isi tachineze partenerul; 

ii. eschivarea – varianta: neeschivarea; 

iii. punerea sistematica intre paranteze a unei probleme – varianta: punerea intre 

paranteze de propuneri creative – solutii 

iv. asteptarea prelungita – varianta: stimularea placerii de a astepta taberei care 

practica aceasta taxa prin obligativitatea de a realiza niste contracte cu 

autoritatile române 

v. intâlnirea anulata sau amânata – varianta: citirea unei carti despre bune 

maniere 

vi. concesiile simetrice: “am putea…, daca…” – varianta: “Nu!” 

vii. amenintarile – varianta: implinirea amenintarilor; fiind o tactica de 

negocierea, amenintarea capata cumva legitimitate 

viii. avertismentul – varianta: simpla atentionare 

ix. disuadarea
24

 (contrara convingerilor partenerului) – varianta: disuadarea 

conforma cu convingerile partenerului 

x. amenintarea directa – varianta: atentionarea directa; diferenta fata de tactica 

“amenintarii” este ca…? 

xi. remarca “Renuntati la asemenea pretentii! Altfel veti regreta!” – varianta: 

ignorarea afirmatiilor preluate din cartile de negocieri, afirmatii ce nu au nici un 

sens 

 “Tactici «emotionale»” – varianta: “Actoria in mediul business” 

a. afectivitatea simulata – varianta: afectivitatea normala 

b. discursul-fluviu: invaluirea partenerului cu multe cuvinte – varianta: discursul 

coerent 

 “Tactici axate pe distorsiuni in comunicare” – varianta: “Tactici axate pe 

analfabetism” (se observa ca distorsiunile nu sunt la intâmplare, ci provocate) 

a. “bluff”-ul (“praful in ochi”) – varianta: deschiderea ochilor partenerului 

b. dezinformarea sistematica prin: 

- refuzul de a informa 

- refuzul de a asculta 

- ocolirea problemei 

- mascarea problemei: “Trebuie sa avem in vedere si alte aspecte, de alt ordin” – 

varianta: informarea partenerului, ca mod de negociere 

c. atacul la persoana – varianta: atacul problemei 

                                                 
24

 A disuada = A sfatui sa renunţe (la o intenţie); a deconsilia. 
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d. limbajul agresiv – varianta: limbajul agresiv in fata unei doamne 

e. lansarea unor zvonuri false – varianta: citirea Codului Penal 

f. argumentarea incorecta prin: 

- obiectiile sistematice 

- reaua credinta: “Nu ne-am inteles asa!” 

- reprosul cu reactie intârziata – varianta: Folosirea logicii 

g. minciuna sistematica prin: 

- nerecunoasterea angajamentelor luate 

- fentarea partenerului 

- mesaje contradictorii – varianta: Luarea de cursuri din partea unor servicii 

secrete 

h. manifestarea dispretului: 

- ironizarea sistematica a partenerului; 

- refuzarea legitimitatii partenerului – varianta: Pastrarea atitudinii dispretuitoare 

si in cazul contractelor in care partea respectiva e evident inferioara, ca putere, 

partii partenere 

i. adoptarea unei atitudini destabilizatoare pentru partener prin tactici non-

verbale, ca: 

- gesturi 

- mimica 

- postura corpului – varianta: Comparatia cu niste maimute 

 “Tactica tacerii” – varianta: “Tactica nemiscarii – a face pe mortul” 

”Tacerea este resimtita ca o situatie jenanta, care ii impinge pe oameni sa 

vorbeasca cu orice pret, uneori mai mult decât trebuie”. 

Poate una din cele mai putin lipsite de bun-simt tactici este aceasta: cel care o 

aplica pur si simplu nu mai spune nimic. Bineinteles, scopul nu este acela de a nu 

minti, sau manifesta dispret, ci de a determina partenerul sa vorbeasca primul. E 

posibil sa nu fie la fel de infantila precum tactica pe care o propun eu: sa faca pe 

mortul. Sa stea linistit, cu ochii inchisi, in mijlocul negocierilor, si sa mimeze 

moartea. In acest fel, punând partenerul in fata unor situatii extreme, va gasi cu 

siguranta suficiente elemente pentru a il caracteriza mai bine pe acesta. Exista 

posibilitatea ca autorii lucrarii sa gaseasca si pentru aceasta tactica niste 

argumente pro, bineinteles omitându-le pe cele contra. 

Autorii prezinta, de asemenea, numeroase tehnici de negociere. 

In primul rând sunt enumerate tehnicile de baza. Acestea sunt: 
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 “Tehnica mandatului limitat” – varianta: “Tehnica directorului executiv al 

propriei intreprinderi” 

”[…] urmareste printr-o atitudine inflexibila scaderea pretentiilor partenerului” 

Cu exceptia cazului in care un managing partner al propriei intreprinderi este cel 

care negociaza, mandatul este in orice caz limitat. 

 “Tehnica posibilitatilor limitate” – varianta: “Tehnica adevarului revelat la un 

moment inoportun” 

”[…] partenerul este informat ca bugetul la dispozitie este mai mic decât 

solicitarile acestuia” 

Absolut orice poate fi revelat la un moment inconvenabil: de la un pret sub care 

nu se poate discuta, pâna la conditii de livrare care, desi atipice fata de 

negocierile anterioare, nu sunt prezentate ca fiind diferite. 

 “Tehnica amplificarii concurentei” – varianta: “Apelarea la standardele pietei” 

”[…] prin organizarea unor negocieri simultane cu mai multi parteneri” 

Se poate face relativ ieftin un studiu de piata cu privire la pretul pietei pentru un 

anumit produs. Ar fi o metoda mai placuta pentru parteneri decât negocierea 

simultana cu mai multi dintre ei in acelasi timp. 

 “Tehnica negocierii rigide” – varianta: “Tehnica noului ambalaj” 

”[…] se aplica in cazul produselor de tehnologie inalta, când vânzatorul domina 

piata cu produse noi” 

O alternativa la denumirea aceasta ar putea fi legata de faptul ca negocierea unui 

nou ambalaj este, in cele din urma, o tendinta legata de moda – e la moda sa 

schimbi ambalajul unei bauturi. 

 “Tehnica «scurt-circuitarii»” – varianta: “Tehnica stingerii focului cu benzina” 

”[…] consta in ocolirea unui negociator dificil prin ridicarea nivelului negocierii” 

”Stingerea focului prin aplicarea de benzina”. Cum ar putea altfel denumita o 

tehnica in care, daca un negociator este dificil, se va creste nivelul pretului? In 

mod cert acesta va deveni si mai irita(n)t. 

 “Tehnica falselor concesii” – varianta: “Tehnica lui «si daca va intelege 

tehnica?»” 

”[…] consta in inventarierea unor obiectii si obstacole mari care apoi sunt 

«vândute» partenerului drept concesii majore” 

Autorii pornesc de la premisa ca un element din cadrul negocierii poate fi 

sustinut cu tarie, iar apoi se poate renunta la el, in cazul unor concesii importante. 

Insa modificarea de tarie a sustinerii obligativitatii de la “este imperios necesar” 
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pâna la “este posibil, totusi” nu se poate face decât printr-o schimbare de pozitie. 

Trecerea aceasta, in cazul in care este banuita a fi o tehnica, poate fi combatuta 

prin “pastrati-va acel lucru obligatoriu, dar cerem noi, la rândul nostru, concesii”. 

 “Tehnica intreruperii negocierilor” – varianta: “Tehnica artei de a avea 

comportament uman” 

”[…] in scopul temperarii unui partener iritat, dezorganizarii argumentatiei sale 

sau obtinerea unor concesii” 

Pauza intr-o negociere ar trebui, consider eu, sa aiba un simplu rol: acela de a 

permite relaxarea, destinderea, odihna. Sa afirmi ca pauza poate fi folosita pentru 

obtinerea unor concesii e ca si cum ai invita pe cineva la cina, dar i-ai cere ca 

pentru a putea sta jos sa inchirieze un scaun de la tine. 

 “Tehnica solicitarii unor variante” – varianta: “Gândirea flexibila” 

”[…] privind durata contractului, garantiile acordate, variatii de specificatie 

tehnica, marimea comenzii, mijloacele de plata, transport etc.” 

Daca simpla gândire a unor variante de atingere a unor solutii reciproc 

avantajoase este o tehnica, de ce nu ar fi tehnica propunerea unui pret, sau 

semnarea unui contract? Poate chiar negocierea directa comparativ cu cea prin 

mijloace de comunicare ar putea fi o tehnica. 

 “Tehnica negocierii «sterile»” – varianta: “Franchetea” 

”[…] urmareste semnarea contractului cu alt partener, solicitând concesii 

imposibile, evocând reglementari inexistente” 

Franchetea sau minciuna la negociere ar trebui sa tina de strategie. Insa autorii au 

gasit de cuviinta sa faca o tehnica din inventarea unor chichite, din 

imposibilitatea de a spune direct “am primit o oferta mai buna, in valoare de…” 

Consider ca ar fi si mai eficienta aceasta metoda (franchetea), deoarece permite 

partii care are o oferta mai slaba sa stie acest lucru si sa lucreze la indreptarea ei, 

fie prin prezentarea, imediata, a unei oferte mai bune, fie prin incercarea de 

eficientizare in viitor a activitatii, pentru reducerea costurilor. 

 “Tehnica falsei concurente” – varianta: “Tehnica ce functioneaza o singura data” 

”[…] consta in inselarea partenerului privind numarul si puterea concurentilor sai 

[…]” 

Sa spunem ca X vinde pere en-gros. Pe piata se mai afla alti doi vânzatori de 

pere. Cum poti sa te duci la X si sa ii spui ca ai obtinut o oferta de la ceilalti in 

valoare de y lei, când este evident ca X isi cunoaste piata mult mai bine decât 

tine? Eventual poate functiona, asemenea unui ulcior de lut intr-o fântâna cu apa, 
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de câteva ori. Insa pe termen mediu, increderea in compania care practica 

asemenea metode se va perima, in mod evident. 

 “Tehnica negocierii in spirala” – varianta: “Anti-tehnica celor ce gândesc cu 

capul limpede” 

”[…] consta in reluarea negocierii la un nivel superior unde aceasta «se reia de la 

capat» solicitându-se conditii mai avantajoase” 

O minte clara va avea totdeauna imaginate conditiile sub care nu va putea scadea. 

Va incerca, de asemenea, constant, sa nu accepte reluarea negocierilor de fiecare 

data când partea adversa a obtinut o concesie.  

 “Tehnica ofertei aparent atractive” – varianta: “Tehnica falsului contract” 

”[…] prin care se accepta initial o oferta, iar ulterior se solicita alte specificatii 

tehnice, conditii de livrare si de plata mai avantajoase etc.” 

 Atunci când stabilesti un lucru, iar apoi il modifici fara sa iti notifici partenerul 

de negocieri despre acest lucru, arati cât de putin iti pasa de ce parere au ceilalti 

despre tine.  

 “Tehnica falsei comenzi de proba” – varianta: “Tehnica falsului produs livrat” 

”[…] se cumpara o cantitate «de proba» cu pret redus (fara intentia unei comenzi 

importante) pentru a folosi contractul in negocierea cu alti parteneri” 

E imposibil de determinat când cineva iti cere o comanda de proba aparenta sau 

când are intr-adevar iti face o comanda de proba. O solutie ar fi sa nu vinzi 

niciodata sub un anumit prag, chiar daca vinzi de proba. De asemenea, ai putea 

sa ii furnizezi un fals produs, daca afli ca clientul face frecvent negocieri doar 

pentru a obtine un contract. In tabara celor care vad un contract la un pret 

incredibil, acestia se pot interesa la producator despre motivele pentru care pretul 

este, intr-adevar, incredibil. 

 “Tehnica faptului implinit” – varianta: “Descoperirea puterii contractului” 

”[…] sunt oprite livrarile de materii prime, piese de schimb, asistenta tehnica etc. 

fortând incheierea unui nou contract la un pret majorat” 

Nu vad de ce aceasta tehnica ar fi o tehnica de negociere. Este o strategie de 

management, inetica bineinteles. 

Contractul ar trebui sa determine o companie asupra careia se aplica aceasta 

tehnica sa forteze, legal, indeplinirea conditiilor contractuale. 

 “Tehnica «ostatecului»” – varianta: “Citirea contractului” 

”[…] prin care sunt oferite echipamente fara piese de schimb, asistenta tehnica 

etc. pentru care se negociaza ulterior separat fata de pretul convenit initial” 
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Daca partenerul de negociere nu apeleaza la sfaturile unui jurist in realizarea 

contractului, probabil aceasta tehnica este functionala. Insa pentru cineva cu 

experienta simpla citire a contractului se poate dovedi eficienta 

 “Tehnica alternarii negociatorului” – varianta: “Pastrarea echipei de negociatori 

pe tot parcursul negocierii” 

”[…] introducerea in negociere, pe parcurs, a unor contabili, juristi, ingineri etc. 

care printr-o pozitie «dura» sa creeze o presiune asupra partenerului cu scopul 

acceptarii propunerii «mai blânde» avansate de seful echipei de negociere” 

Daca motivatia ar fi una de moment, de genul “D-l inginer este proaspat sosit in 

echipa noastra. Consideram ca in urma prezentarii negocierii de pâna acum atât 

el cât si noi vom putea avea de câstigat”, ar fi poate de inteles introducerea unui 

nou membru in negociere. Insa când scopul cu care se introduce un nou membru 

este o enervanta incercare de influentare a opiniei, pastrarea echipei de 

negociatori ar putea reprezenta solutia optima. 

 “Tehnica actorului” – varianta: “” 

”[…] exprimarea deliberata a unor trairi afective de mare intensitate, urmarind 

impresionarea partenerului, exprimarea disperarii, pierderea pozitiei sau a slujbei 

pe care o are” 

Armele negociatorului de gherila 

Am decis sa pastrez denumirea originala a titlului subcapitolului cartii d-lui 

Levinson
25

 pentru a da mai multa tarie afirmatiei: autorul incearca sa prezinte niste 

banalitati drept arme ale negociatorului. De gherila. Aceste arme sunt prezentate 

alfabetic si sunt: 

 accesoriile – varianta: Lucrurile de baza 

 aliantele strategice – varianta: Politica 

 amanuntele – varianta: Totul este important. Si zâmbetul si oamenii 

 ambalajul mai putin obisnuit – varianta: De ce ar fi neobisnuit? 

 ambalajul original – varianta: Perserverneta! Daca ambalajul neobisnuit e o 

arma, de ce nu ar fi si ambalajul original una? 

 aspectul – varianta: Diferenta fata de amanunte fiind ... 

 asteptarile – varianta: In mod neasteptat, asteptarile sunt o arma! 

 avocatii – varianta: Când oamenii devin arme! 

 bagheta magica– varianta: Iepurasul magic sau porumbelul iesit din carte 

                                                 
25

 “Negocierea de gherila”, Jay Conrad Levinson, Editura BusinessTech Internaional Press, 

2004, traducere Lia Decei 
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 banii gheata – varianta: A avea bani gheata este deja o arma 

 creditarea – varianta: Probabil o subvarianta sau o varianta in completarea 

banilor gheata 

 casetofonul – varianta: pick-up-ul, cd-player-ul, mp3 player-ul, aspiratorul 

 cecurile postdatate – varianta: Cecurile in alb 

 cel mai bun pret al tau – varianta: Eu sunt de vânzare?  

 clauza de confidentialitate – varianta: Este doar o metoda, nu o arma 

 contractele – varianta: Hârtia din care e facut contractul 

 constumatia (sic!) – varianta: Pantofii 

Lista era lunga, dar enuntarea completa a cuvintelor care incep cu literele a, b si c 

este elocventa: daca un obiect este folosit in procesul de negociere, atunci acel obiect 

devine, invariabil, o “arma”, in mâna unui “luptator” “de gherila”. Orice obiect 

transformat in arma arata ca de fapt nici un obiect nu este norma: o scobitoare este arma, 

un fir de par este arma. Sau, cum cred eu, nici unul din cele prezentate nu este o arma. 

Chiar si sexul, despre care d-l Levinson spune ca “se intâmpla”, devine o arma. 

O metoda eficienta: pornirea de la presupuneri 

In lucrarea “Tehnica si strategia negocierilor”
26

 se spune despre presupuneri: 

“un rol deosebit de important in negociere il au prezumtiile”. D-l Pistol afirma mai 

departe ca majoritatea prezumtiilor sunt de natura intuitiva. Acestea se bazeaza mai 

putin pe rationamente, din care motiv se numesc si “ascunse”. Cu toate acestea, exista si 

prezumtii bazate pe rationamente si este bine ca mai ales acestea sa fie avute in vedere. 

Care sunt motivele care ma determina sa numesc presupunerile strategii 

eficiente? 

 Daca se porneste de la presupuneri gresite poti face o oferta gresita, exagerând 

proportiile reale. Aceasta poate duce la incheierea unor afaceri proaste; 

 Poti sa ai presupuneri, care sunt prejudecati, despre persoana cu care negociezi, 

pornind de la elemente ca infatisare, punctualitate la singura intâlnire pe care ai 

avut-o cu el s.a.m.d.; 

 Daca nu ai experienta, poti presupune ca o oferta pe care nu vezi sa scrie o durata 

determinata va fi valabila si peste 4 luni, desi emitatorul ofertei precizase de fapt 

cu litere mici ca oferta este supusa schimbarii in orice moment; 

 Un negociator iti face o oferta. Tu pornesti de la presupunerea ca nu vei putea 

obtine o reducere de peste 30% din aceasta oferta, astfel incât opresti negocierile 

                                                 
26

 “Tehnica şi strategia negocierilor. Uzanţe şi protocol”, Gheorghe Pistol, Editura Universitara, 

2002 
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in acest punct, desi, in realitate, negociatorul partener, obisnuit in a negocia in 

lumea araba, ar fi redus din pret pâna la 60%; 

Exemplele ar putea continua. Ce este important insa de retinut este ca 

presupuneri false pot face ca o negociere sa porneasca intr-un mod gresit. De asemenea, 

pot exista prezumtii false chiar in cadrul negocierii propriu-zise. 

Tot in cartea d-lui Pistol se vorbeste despre “intrebari cu tendinta”. Acestea 

constau din supozitii, de cele mai multe ori neplacute pentru cel care trebuie sa raspunda. 

Exemplele date in carte sunt: 

 De ce materialul acesta costa atât de mult? 

 Cine raspunde pentru aceasta dezordine? 

 Ce mai face nefericitul tau sef? 

Solutia la aceste intrebari consta in a ataca direct prezumtia. “Materialul nu costa 

mult”, “Nu e nici o dezordine”, “Seful meu este nefericit” sunt raspunsurile pe care le-as 

da eu daca as fi intrebat prin pornirea de la presupuneri false. 

In concluzie: presupunerile sunt metode eficiente, pur si simplu pentru ca sunt 

dezvoltate de psihologi. Este la fel de eficient ca si a zice “Buna ziua”, si la fel de 

ineficient ca a zice “Va urasc”. Este pur si simplu o observatie facuta de psihologi. Nu se 

poate spune ca vor fi eficiente in viitor, dar se poate spune ca au fost eficiente in trecut. 

St i lu l  in  negocier i  

In lucrarea “Manual de comunicare si negociere in afaceri”
27

, Stefan Prutianu 

prezinta in 45 de pagini exclusiv tactici, tehnici si trucuri de manipulare. Simpla 

enumerare a acestor tactici, fara explicarea lor pentru o mai buna intelegere din partea 

cititorului, mi-ar fi luat o parte insemnata din lucrare. Am preferat insa alegerea unei 

parti diferite fata de celelalte carti pe care le-am consultat: stilul in negocieri. 

                                                 
27

 “Manual de comunicare şi negociere în afaceri”, Ştefan Prutianu, Editura Polirom, 2000, 

partea a II-a, “Neogicerea" 
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Pentru d-l Prutianu, stilul personal al unui negociator se poate incadra intr-una 

din urmatoarele categorii: cooperare, compromis, dominare, cedare si evitare. 

In ceea ce priveste stilul dominant, atunci când acesta se manifesta, “stilul de 

abordare si relationare incepe treptat sa se bazeze pe autoritarism, pe atac, pe contra si 

razbunare, pe tendinta de a-si satisface doar interesele proprii, fara a tin seama de 

partenere”. Mai mult decât atât, in ipostaza de dominare, autorul considera ca o anumita 

persoana isi foloseste toata puterea de care dispune, toate caile si mijloacele care conduc 

la infrângerea adversarului: de la bani, pâna la aliante, trecând prin manipulare, farmec, 

inteligenta sau pozitie. Initial, aceasta descriere poate lasa impresia de “e ca si cum ai 

face un reportaj despre viata pe o strada oarecare si nu ai vorbi despre infractiuni. Este 

absolut firesc sa incluzi infractiunile in descrierea unei strazi”. Asadar, stilul dominant 

nu ar fi decât unul dintre cele 5 stiluri posibile, este o alternativa si nimic mai mult. Insa 

parcurgând textul, cititorul intâlneste urmatoarea afirmatie “Strategia (stilul) de 

DOMINARE este necesara, oportuna si recomandata atunci când: 

- avem de-a face cu adversarii (sic!) agresivi si neinduratori; […]” In continuare, 

autorul mai da patru exemple de cazuri in care, crede dumnealui, stilul dominant ar 

trebui sa fie optiunea optima. Pentru mine insa alegerea mi se pare bizara. Daca pentru a 

iti apara familia trebuie sa aplici forta, atunci este probabil alegerea cea mai inteleapta sa 

aplici acea forta. Insa atunci când cineva incearca sa fie dur cu tine intr-o negociere, mai 
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exista o optiune, alta decât cu a raspunde cu aceeasi moneda, pe care autorul pare sa o fi 

uitat: retragerea din negociere – parasirea câmpului de lupta. Imi dau seama ca acest 

lucru presupunerea pierderea unei posibile oportunitati, insa de aici si pâna la a afirma 

“daca cineva e dur intr-o negociere, trebuie sa ii raspunzi cu aceeasi moneda”. O 

alternativa si la aceasta propunere a mea ar putea fi: “el este dur, tu continui sa fii 

obiectiv sau blând”. Cu duritatea nu poate obtine nimic. In cele din urma, negocierea 

este un act intre cel putin doua parti. Daca el este dur, incisiv, nu rezolva nimic pâna 

când partea pe care o reprezinti nu spune, de buna voie, un “da!” categoric. Lucrul grav 

este ca se transforma stilul dominant, dintr-o tehnica posibila (care oricum incalca 

principiile etice prin metodele pe care le afirma ca fiind eficiente) intr-o actiune 

deliberata, recomandata chiar pentru anumite circumstante.  

In ceea ce priveste Stilul de cedare, autorul ofera niste recomandari in aplicarea 

acestui stil ce ar fi amuzante, daca nu ar fi furnizate pe un ton atât de serios, ca si cum 

autorul chiar s-ar astepta din partea cititorilor sa le aplice. Astfel, strategia sau stilul de 

cedare este necesara atunci când “merita sa faci concesii pentru a proba generozitate si 

noblete” sau “afacerea este mult mai importanta sau mai urgenta pentru partener, iar 

gestul generos va fi rasplatit in viitor”. Lista este mai lunga, ma voi opri insa din citarea 

din carte pentru ca aceste prime doua exemple, care enunta acelasi principiu general (“fa 

bine si vei fi rasplatit”), sunt suficiente in demonstrarea unui fapt: autorul considera 

cedarea o metoda de manipulare. Poti fi amabil, atâta timp cât esti constient ca vei avea 

de câstiga din acest lucru. Naivitatea pe care o afisezi lasând partenerul sa câstige in 

chestiuni importante are o singura motivatie: sa câstigi ceva din asta. Nu spun ca este 

bine sa fii slab, ca a ceda este o solutie. Spun insa ca a fi mai ingaduitor si a lasa de la 

tine pentru alt motiv decât profitul ar trebui sa nu fie un lucru cu care sa te rusinezi. 

Pentru ca, citind pentru lucrarea de diploma, cu acest sentiment sunt confruntat: o 

puternica rusine de a nu fi orientat spre profit. Am ca medicament la aceasta rusine 

urmatoarea afirmatie: “intre greseala de a fi orientat spre profit si cea de a fi orientat spre 

etica alegerea este una care tine si de lucruri care tin si de firea unui om; sa nu fiu 

orientat spre profitul obtinut cu orice mijloace tine de lucruri pe care o carte, la vârsta la 

care ajungi sa o citesti, cu greu ti le-ar putea influenta”. 

Evitarea se refera la persoana care nici nu se comporta a ca un Buldozer, 

impunându-se, dar nici nu se umileste ca un Papa-lapte. Respectiva(ul) nu accepta 

compromisul si nici nu coopereaza pâna la gasirea unei solutii. Comentariul d-lui 

Prutianu este elocvent “cel care se retrage din conflict complica lucrurile si mai mult”. 

Cu negociatori pentru care agresivitatea e doar un stil, pentru care mita este o metoda, 
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alaturi de obosirea fizica si psihica a partenerului, a renunta la negociere in sine in cazul 

in care lucrurile devin urâte reprezinta pentru mine o solutie viabila. “Complicarea” 

lucrurilor? Eu cred ca denumirea corecta este “solutionarea” lor. 

Cooperarea ar avea, pentru d-l Prutianu, un dublu rol: atingerea atât a 

obiectivelor personale, cât si pe acelea ale partenerului. Un lucru este in stare sa ma 

aduca intr-o pozitie de persoana supusa unui soc: cooperarea nu ar actiona “numai in 

interesul propriu, ci si in interesul partenerului de negociere, pe care nu-l percepe ca un 

adversar”. Stilul de cedare ar presupune sa te prefaci slab ca sa profiti de increderea 

partenerului in faptul ca nu joci teatru cu el, in scopul obtinerii unui profit. Prin urmare, 

daca ti-ai propus sa fii slab si sa iti lasi adversarul sa câstige pe moment cu scopul clar 

de a recupera mai târziu investitia, inseamna ca de fapt ti-ai propus ca tu sa câstigi, iar 

câstigul partenerului de negociere a fost unul conditionat de câstigul tau. Daca insa iti 

lasi partenerul sa câstige nu pentru a il imbuna, ci pur si simplu pentru ca vezi din 

câstigul sau un succes care pe tine te impresioneaza pozitiv, atunci acest lucru ar trebui 

sa fie un stil de negociere? Atât de josnic devine comportamentul unui negociator, incât 

daca isi propune sa isi lase partenerul sa câstige odata cu el in urma negocierii, sa fie 

considerat cooperant? Apoi, autorul nu spune nimic despre faptul ca a fi cooperant este 

strategia care este recomandata. Sa inteleg automat ca a fi cooperant mareste riscurile de 

a câstiga? In spusele autorului, strategia ideala “nu exista”. Pentru mine insa, exista: 

cooperare pâna in pânzele albe, daca partenerul nu ofera nimic si considera ca poate 

profita de pe urma interesului meu de a câstiga amândoi, atunci schimbarea in starea de 

evitare. 

In ceea ce priveste compromisul, aceasta pare a fi, dupa spusele autorului, “cea 

mai frecvent utilizata strategie de negociere”. In mod cu totul bizar, afirmatia privitoare 

la aceasta solutie este mini-win-mini-lose (câstig redus sau o pierdere limitata). Am 

inteles ca strategia dominanta sau cea de cedare (aplicata ad-literam, in sensul ca vei 

ceda doar daca te astepti la câstig viitor) duc la pierderi minime, dar de ce intrarea intr-o 

stare de compromis intre cooperare si evitare nu ar duce la câstig maxim nu inteleg. 

Tipur i  de  oameni  de  a facer i  

In lucrarea “Manipularea in afaceri”
28

 autorii (George Grisham si Sandra Lee) 

incearca sa realizeze o tipologie a oamenilor de afaceri. Este interesant de observat cum 

pot fi gasite, pornind de la o extrema, fie o exprimare a acelei extreme, dar in termeni 

                                                 
28

 “Manipularea în afaceri”, George Grisham şi Sandra Lee, Editura Antet, an publicare 

neprecizat, traducere de Vasile Negura 
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diferiti, fie extrema opusa, fie calea de mijloc. Existenta unei extreme presupune ca 

exista si celelalte categorii: extrema opusa sau calea de mijloc. 

 “Tipul care trebuie curtat” – varianta: “Tipul cu care trebuie sa filtrezi” 

”Acest gen de oameni trebuie curtati cu grija inainte sa ia orice fel de decizie.” 

Curtarea acestor persoane poate fi interpretata in multe feluri. 

 “Genul decis” – varianta: “Genul suparat” 

”In contrast (nota mea:!?) cu oamenii ce-si doresc sa fie curtati, cei de fata 

prefera sa decida totul pâna la finele intâlnirii”. 

Sa duci totul la extrem, inclusiv obligativitatea de a lua o decizie, poate fi 

interpretata drept lipsa de flexibilitate. 

 “Spionul” – varianta: “Genul care are o cât de mica curiozitate” 

”Cine va stoarce de informatii, sub pretextul ca-l intereseaza persoana 

dumneavoastra, dar care nu ofera nimic la schimb, este un spion. Aceasta va 

poate oferi unele informatii, insa ar putea fi false sau neconcludente.” 

Daca ar oferi informatii concludente la schimb, in mod evident nu ar mai fi 

spion. Orice persoana care pune o intrebare despre compania pe care o reprezinti 

poate fi considerata spion. 

 “Mentorul” – varianta: “Vedeta TV” 

”Spre deosebire de spioni, mentorii sunt acei oameni care se arata sincer 

interesati sa va vada reusind, uneori chiar pe cheltuiala lor”. 

Vedeta TV insa poate fi un model care sa nu fie interesata de motivele alegerii 

sale de catre un necunoscut in pozitia de mentor. 

 “Laudarosul” – varianta: “Ascultatori ai laudarosului” 

”Trebuie sa ascultati cu rabdare toate realizarile personale si profesionale ale 

laudarosului”. 

Sau nu trebuie. Orice laudaros are parte de oameni care, nefiind la rândul lor 

laudarosi, il asculta pe acesta. De ce sa nu aiba si acestia o grupa a lor? 

 “Vorbaretul” – varianta: “Mutulica” 

”Vorbaretul simte nevoia sa va spuna in detaliu tot ce s-a petrecut inainte 

intâlnirii voastre”. 

Tot? In detaliu? Iar cel care nu spune tot si in detaliu e un mutulica? 

 “Manipulatorul” – varianta: “Omul care e viu” 

”Aveti grija când dati peste o astfel de persoana, pentru ca totul, de la ce s-a 

discutat si pâna la cine a achitat nota de plata va fi manipulat de ea.” 

Un om care traieste, respira, bea apa, manânca, manipuleaza. Asadar, ar trebui sa 
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se denumeasca acest tip de oameni “Oameni care traiesc intr-un mod pe care il 

analizeaza mai mult decât o persoana tipica.” Eventual “Oameni care gândesc 

mai mult”. 

 “Dependentul de munca” – varianta: “Saracul independent de munca” 

”Dependentii de munca traiesc numai pentru ceea ce fac, asa ca s-ar putea sa fiti 

nevoiti sa-i auziti spunându-va cât de mult muncesc si ce sacrificii fac pentru 

postul pe care-l au.” 

O insemnata parte din saracii României sunt, totusi, dependenti de munca din 

punctul de vedere al populatiei franceze. 

 “Viclenii” – varianta: “Fraierii” 

”Acest gen de oameni va invita la o intâlnire pentru un motiv si de-abia pe 

parcurs veti descoperi ca de fapt este vorba de cu totul altceva.” 

Persoanele care asculta de invitatiile acestor persoane cum ar trebuie sa fie 

catalogate? Fraiere? 

 “Psihiatrul amator” – varianta: “Nebunul profesionist” 

”Genul acesta de oameni simte nevoia sa analizeze tot ce spuneti sau faceti”. 

Pentru ca un psihiatru amator sa aiba ce analiza, trebuie sa existe niste boli. Un 

psihiatru, spre deosebire de un psiholog, studiaza patologii. Este obligatorie 

asadar existenta unei grupe “speciale”, de nebuni profesionisti. 

 “Amfitrionul oficial” – varianta: “Gazda parazitului” 

”Aceasta este persoana care a convocat intâlnirea, insa daca vin mai multe 

persoane, este foarte posibil ca altcineva sa-si asume acest rol.” 

Involuntar, amfitrionul, oficial sau nu, devine o gazda o persoane pentru care ea e 

un parazit. 

 “Amfitrionul neoficial” – varianta: “Modestul” 

”Aceasta este persoana care-si asuma acest rol, desi altcineva este responsabil”. 

Restul persoanelor cum sunt, in comparatie cu acest tip de oameni? Evident, niste 

modesti! 

 “Nervosul” – varianta: “Morocanosul glumet” 

”Incercati sa nu râdeti atunci când nervosii trântesc paharele, isi vâra mânecile in 

cafea sau beau din cana altcuiva”. 

Ar fi interesant de observat un grup de oameni in care sa se afle mai mult de un 

nervosi. Paradoxul in existenta unei categorii dedicate acestor persoane este dat 

de faptul ca in limba româna nu exista nici un cuvânt care sa descrie o persoana 

care sa nu fie nici nervoasa, nici calma. “Nervosul calmat” sau “nervosul 



 - 55 - 

imblânzit” ar fi o categorie potrivita majoritatii oamenilor. De ce nu chiar 

“morocanosul glumet”? 

 “Tipul plin de succes” – varianta: “Tipul plin de el” 

”Sunt genul de persoane care au realizat ceva in plus fata de cei cu care se 

intâlnesc si simt nevoia sa impartaseasca ce au facut, fie ca sunteti gata sa-i 

ascultati sau nu.” 

Faptul ca este plin de succes si ceilalti stiu acest lucru din discutiile purtate cu el, 

arata ca, din acest punct de vedere, este si plin de el.  

 “Nemultumitul” – varianta: “Inventatorul” 

”Oricât de bine le-ar merge nemultumitilor, acestia se vor plânge in permanenta 

de câte ceva.” 

Autorii fac ca asta sa sune urât, ca si cum ar fi un defect. Cum ar aparea insa 

inventiile daca inventatorii nu ar considera insatisfactia utilizarii in continuare a 

unui obiect sau folosirea aceleiasi stravechi metode drept un lucru inferior 

alocarii timpului in incercarea de a imbunatati acel lucru? 

 “Parintele” – varianta: “Sfântul Nicolae” 

”Acest tip de persoana este atât de incântat de fiecare faza prin care trece copilul 

incât nu rezista tentatiei de a va povesti in amanunt, orice succes al progeniturii”. 

Ar putea sa fie incântat si de metodele de coercitie nerecomandate in viziunea 

moderna de educatie, precum cea a “Sfântului Nicolae” a lui Creanga. 

 “Tipul celor «gata de o aventura»” – varianta: “Tipul tuturor barbatilor” 

”Fiti foarte atenti atunci când dati peste o persoana de acest gen si evitati sa 

spuneti ceva ce ar putea fi interpretat gresit si i-ar putea alimenta fanteziile”. 

Nu ar trebui sa te comporti asa fata de toate persoanele? Exista vreun barbat care 

nu e gata de o aventura? 

Urmarirea variantelor propuse de autori, comparativ cu cele ale mele arata ca 

variantele autorilor sunt de fapt, fortate. Nu exista acele categorii, sau daca exista, atunci 

ar trebui sa existe si categoria celor care manânca pâine cu pepene verde purtând in acest 

timp un costum maro la o petrecere de fix 1.237 de persoane si categoria celor care nu 

fac acest lucru. Toate posibilitatile de descriere a unei persoane, pornind de la obiceiuri 

si pâna la profilul psihologic, pot fi considerate a fi categorii “speciale” de oameni de 

afaceri. Sau pot sa nu fie considerate nici unele dintre acestea sau dintre cele propuse de 

autor.  
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Echipa  de  negocia tor i  

In lucrarea “Cum sa negociem”, Tim Hindle
29

 incearca sa defineasca rolurile pe 

care le pot juca membrii echipei de negociatori. Voi incerca sa ofer versiunea mea 

asupra acestor roluri. Rolurile enumerate de d-l Hindle sunt: 

 “Liderul” – varianta: “Managerul” 

”[…] conduce negocierile, li se adreseaza celorlalti când e nevoie […]” 

Pentru coordonarea echipei e posibil sa fie nevoie de un lider. Insa este si mai 

posibil ca liderul din companie sa dea doar directia de mers a negocierii, prin 

precizarea unor obiective initiale. Sta apoi in seama unui manager sa gestioneze 

corect resursele echipei. In orice caz, intr-un singur punct sunt de acord cu d-l 

Hindle: este nevoie de o persoana care sa aiba responsabilitatea desfasurarii 

acesteia. Ca se numeste manager sau lider ramâne de dezbatut. 

 “Baiatul bun” – varianta: “O echipa intreaga de baieti buni” 

”[…] Exprima intelegere fata de punctul de vedere al opozitiei […]” 

A incerca sa intelegi punctul de vedere al echipei (atentie, nu sa il accepti, doar 

sa il intelegi) ar trebui sa fie una din trasaturile esentiale ale oricarui participant 

la negocieri.  

 “Baiatul rau” – varianta: “Impuscatul” 

”Este opusul Baiatului Bun si are rolul de a-l face pe adversar sa creada ca s-ar 

ajunge mult mai usor la un acord fara el. […]” 

Baiatul rau ar trebui impuscat. Cum isi poate propune cineva sa aduca un 

membru al echipei care “submineaza orice argument”? Este in regula sa critici, 

dar sa fie cu un motiv bun. Sa critici doar din dorinta de a critica, la gândul ca, 

cine stie? ai putea iesi cu 2% mai bine (la pret) dintr-o negociere, e un lucru 

bizar. 

 “Durul” – varianta: “Angajatul Statului” 

”Priveste toate lucrurile de pe pozitii de forta. Pune opozitia in situatii 

complicate, iar colegii ii dau cuvântul frecvent.” 

Singura diferenta dintre personajul ce se doreste a fi dur si un reprezentant al 

Statului, in ceea ce priveste modul cum percep negocierile, ar fi ca in urma 

manifestarii conform credintelor de genul “Noi avem forta. Noi aplicam forta. 

Noi câstigam.” i se da cuvântul de catre colegi. 

                                                 
29

 “Cum sa negociem”, Tim Hindle, editura Rao, 2000, traducere din engleza de Radu 

Paraschivescu 
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 “Mintea limpede” – varianta: “Sfatuitorul cu mintea limpede al managerului” 

”Identifica si pune cap la cap toate punctele de vedere exprimate, dupa care le 

prezinta sub forma unei pozitii unite si convingatoare” 

In opinia mea, liderul ar trebui sa fie persoana cu mintea limpede. Daca nu, cel 

cu minte limpede ar trebui sa joace rolul de sfatuitor al managerului. In primul 

rând cel care conduce negocierea are nevoie de sprijinul unei minti limpezi. 

Cu privire la alegerea unei strategii, autorul afirma ca asa cum o echipa de fotbal 

are nevoie de portar, asa si fiecare echipa de negociere reclama interpretarea numitor 

roluri “clasice” pentru bunul mers al negocierilor. Cele enumerate de autor sunt cel de 

Lider, Baiatul Bun, Baiatul Rau, Durul si Mintea Limpede (numele sunt perfect 

descriptive a rolurilor respective). Mai mult decât atât “Echipa ideala de negociatori ar 

trebui sa aiba intre 3 si 5 membri si sa asigure interpretarea tuturor rolurilor-cheie. 

Totusi, nu e obligatoriu ca fiecare rol sa fie jucat de o persoana – de multe ori acelasi 

echipier interpreteaza mai multe roluri complementare, care-i reflecta de fapt propriile 

trasaturi de caracter”. Experienta mea practica in domeniul negocierilor care ar solicita 

echipe de negociatori, documentare s.a.m.d. este, practic, nula. Cu toate acestea, nu pot 

sa nu imi exprim serioase rezerve cu privire la aceste afirmatii. In primul rând, cu 

exceptia impresiei data de neincadrare in tipicul negocierilor, nu vad de ce o negociere 

nu s-ar putea desfasura intre o singura persoana si o echipa de 10. Apoi, daca rolul mintii 

limpezi si a liderului il pot intelege, unul tinând de intelegerea corecta a procesului 

negocierii, iar celalalt de necesitatea ca o persoana sa aiba ultimul cuvânt si, eventual, 

drept de semnatura, rolurile baietilor si a durului le consider, pur si simplu, copilaresti. 

Personal gasesc absurda necesitatea ca la o sedinta sa existe, in interes pur manipulativ, 

doi indivizi care nu au alt rol decât sa faca adversarul sa aprecieze mai bine eventualele 

avantaje si concesii pe care le faci. Etic, diferenta intre a aduce cei doi Baieti si a da un 

cadou pe care sa lipesti o eticheta cu pretul mi se pare nula. Cu o documentare minima, 

fie si un membru din echipa adversa ar putea afla despre existenta in mentalitatea 

negocierilor a acestor personaje. Odata ce ar afla de acest lucru, consider ca echipa care 

aduce asemenea personaje in negocieri se injoseste. Apoi Durul, persoana care vede 

toate actiunile in pozitii de forta, foarte probabil exagereaza. Mintea limpede poate 

sesiza pozitiile de forta si anunta echipa adversa despre faptul ca, de exemplu, intr-un 

anumit context raportul de forte nu inclina de partea acestora din urma. In acest context, 

care ar fi rolul durului, daca nu de a provoca iritare ambelor parti? Intr-o carte care 

porneste de la premisa ca daca iti doresti situatii win-lose, tu fiind de partea win, este 

probabil sa pierzi, ce sens are sa vii la negocieri cu un tip care se incapatâneaza in 



 - 58 - 

succesul exclusiv al echipei tale un semn clar de succes? Echipa ideala de negocieri o 

vad bazata exclusiv pe competente, nu pe profil psihologic: o minte limpede, un lider 

(preferabil una si aceeasi persoana cu mintea limpede) si, in masura necesitatilor, 

specialisti din diverse domenii. “Ideal” nu este pentru mine numarul si profilul 

psihologic al membrilor echipei, ci atingerea rezultatelor prin prezenta de oameni 

calificati. 

Negocierea agres iva  sau neagres iv a  

in t re  med iu l  pr iva t  s i  S tat  (combinar i )  

In ceea ce priveste negocierile intre mediul privat si Stat, exista trei posibilitati de 

desfasurare a unor negocieri: 

 mediu privat – mediu privat (B2B); 

 mediu privat – companie de Stat (B2G); 

 Stat – Stat (G2G); 

Este interesant de observat cum simpla interactiune dintre aceste medii poate 

duce la crearea unor premise pentru niste raporturi de forta deformate. 

Primul exemplu ar putea sa ma contrazica. In cadrul B2B companiile pornesc de 

la acelasi raport de forte in ceea ce priveste abilitatea de a impune niste masuri. Este 

posibil ca intr-o tara corupta, o companie puternic financiar sa faca in asa fel incât 

primaria locala sa aplice masuri in favoarea sa sau in defavoarea celuilalt partener de 

negocieri sau poate ameninta partenerul de afaceri ca isi va folosi prestigiul pentru a 

impune o anumita lege in cazul in care afacerea pe care cele doua companii o negociaza 

nu se desfasoara in asa fel incât compania cu relatii sa iasa in câstig anormal de ridicat. 

Dar aceasta este doar o exceptie. De regula, companiile private, neavând nici o putere de 

a da legi sau de a fi in preferintele autoritatilor locale pâna acolo incât acestea sa 

actioneze in favoarea lor, nu pot avea o alta forta decât cea data de propriile abilitati de a 

conduce o afacere. Apoi, companiile private sunt tentate sa isi respecte una alteia dreptul 

de proprietate. 

In ceea ce priveste B2G, Statul poate avea o forta foarte mare. Sa presupunem ca 

o companie multinationala se implanteaza intr-un Stat si acel Stat doreste la un moment 

dat sa nationalizeze respectiva companie. Interesant este ca Statul nu trebuie sa aiba o 

justificare decât pentru pastrarea unei imagini sau pentru posibilele relatii internationale. 

Altfel, poate sa nationalizeze dupa bunul plac orice companie. Sa zicem insa ca avem un 

stat care doreste privatizarea unei companii cu capital integral de stat. Raportul de forta 

aici scade – daca o companie considera ca ii sunt impuse conditii anormale este libera 
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oricând sa se retraga din licitatie sau nu participe la privatizarea companiei. Insa un 

raport deformat exista, totusi: este vorba de raportul intre cetateni si stat. Chiar daca 

Statul ar face licitatie publica pentru alegerea unei companii private care sa organizeze o 

alta licitatie pentru privatizarea respectivei companii de stat, statul poate fi suspectat de 

folosire neadecvata a resurselor. Criteriile de selectie a companiei care sa organizeze 

licitatia sunt luate tot de catre stat, observarea eficientei si eventuala renuntare la 

serviciile companiei care sa organizeze licitatia sunt, si ele, realizate de catre stat. 

Situatia este similara pentru o companie de stat care apeleaza la serviciile unei companii 

private de consultanta pentru imbunatatirea serviciilor: atât alegerea respectivei 

companii, cât si urmarirea eficientei acesteia sunt realizate tot de stat. Conflictele apar 

aici intre populatia platitoare de taxe care ajung si in bugetul companiei si primitoare de 

servicii si produse din partea companiei si compania de stat sau intre angajati si 

compania de stat. Asadar, in relatiile B2G apar conflicte de forta datorita faptului ca 

Statul poate lua masuri care, in cele din urma, sunt decise unilateral. 

Raporturile realizate in cadrul negocierilor Stat-Stat (G2G) sunt, prin definitie, 

agresive. Fiecare parte tinde sa reprezinte interesele personale mai degraba pe cele ale 

salariatilor, actionarilor sau cetatenilor. Sau, daca totusi se ghideaza dupa interesele 

oamenilor care ii asigura la urma urmei postul, are in continuare o tendinta gresita: aceea 

de a ignora complet faptul ca cealalta parte are si ea drepturi. Interesul personal sau al 

companiei pot fi, pentru un manager al unei companii de stat, mult superior fata de 

simpla mentinere a unui nivel de forta de bun-simt cu cealalta parte. 

In concluzie, ambele relatii in care intervine Statul ca participant la negocieri au 

tendinta de a fi agresive. Daca numarul partilor participante ca reprezentanti ai Statului 

la o negociere creste, creste si riscul ca negocierea sa fie agresiva. Poate cel mai 

important motiv pentru care un angajat al Statului va abuza de pozitia pe care i-o confera 

statului de “reprezentant al Statului” este acela ca nu se simte amenintat cu a fi 

concediat. Poate sa stea linistit la gândul ca exista o populatie care il voteaza sau un 

sistem, prafuit, care gestioneaza pozitia sa in Stat. 

Cazur i  pa to logice  

 In aceasta sectiune se regasesc niste metode pe care autorii au indraznit sa le 

catalogheze drept strategii, tactici sau tehnici: 

 “Mituirea 

Pe cât de importanta pe atât de semnificativa.”
30

 

                                                 
30

 “Arta negocierilor”, Bill Scott, Editura Tehnica, Bucureşti, 1996 
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 “OBOSIREA PARTENERULUI - prin prelungirea deliberata a negocierilor, 

absenta momentelor de relaxare, prelungirea mesei de seara la bar dupa miezul 

noptii, lipsa de caldura, ore nepotrivite de sedinta, asezarea acestuia cu fata spre 

lumina puternica, alegerea unei sali zgomotoase de negocieri, asezarea pe scaune 

neconfortabile, cazare necorespunzatoare, vizite prelungite in uzine, folosirea 

abuziva a bauturilor alcoolice etc.” (se observa ca lista poate continua, cititorul 

fiind incurajat sa gaseasca propriile metode).
31

 

 mimarea ignorantei (tactica axata pe factorul timp, in care timpul este utilizat ca 

o “frâna” in dinamica negocierii);
 32

 

 Tactici axate pe distorsiuni in comunicare: atacul la persoana, limbajul agresiv, 

lansarea unor zvonuri false, manifestarea dispretului;
33

 

Negociere  s i  e t ica  

Tinând cont de faptul ca mituirea este o simpla metoda de manipulare pentru unii 

autori, etica in negocieri trebuia sa ocupe un rol in aceasta lucrare. Pentru d-l Ioan 

Popa
34

, privita intr-o perspectiva etica, negocierea da impresia de inscriere intr-un 

paradox. De o parte, in cadrul relatiilor sociale, comportamentul agresiv, atitudinea 

denigratoare si utilizarea tehnicilor de manipulare sunt neindicate (si) datorita 

incompatibilitatii acestora cu normele etice. Pe de alta parte insa, negocierea de afaceri 

este caracterizeaza prin doua tendinte. Una este integrativa, iar cea de-a doua este 

distributiva. Orientarea cooperativa tinde sa prevaleze in practica, dar in ciuda acestui 

fapt in practica se folosesc si tehnici care tin de orientarea conflictuala, inclusiv manevre 

si stratageme, in scop de manipulare. 

Specialistii in negocierea comerciala arata ca in negocieri respectarea cerintelor 

etice este o conditie de baza a reusitei, pentru realizarea de acorduri avantajoase si 

durabile nu se poate face prin incalcarea normelor morale. Mai mult decât atât, 

negocierea este un proces complex si dinamic, in cadrul caruia unul sau altul dintre 

parteneri pot sa recurga la tactici de manipulare. 

Motivele cele mai importante de aparitie a conflictelor de natura etica sunt: 

 raportul de forte dezechilibrat. Acesta poate duce la aparitia unei tendinte 

dominatoare din partea celui mai puternic. Aceasta tendinta, dusa la extrem, 

                                                 
31

 “Managementul negocierii afacerilor. Uzanţe – protocol”, Toma Georgescu, Gheorghe 

Caraian, Editura Lumina Lex, 1999 
32

 “Managementul negocierii afacerilor. Uzanţe – protocol”, Toma Georgescu, Gheorghe 

Caraian, Editura Lumina Lex, 1999 
33

 “Managementul negocierii afacerilor. Uzanţe – protocol”, Toma Georgescu, Gheorghe 

Caraian, Editura Lumina Lex, 1999 
34

 “Tranzacţii de comerţ exterior”, Ioan Popa, Editura Economica, Bucureşti, 2002 



 - 61 - 

poate depasi limitele impuse de etica in afaceri. O solutie la aceste situatii este 

una care precede inceperea negocierilor: stabilirea unor reguli de procedura in 

asa fel incât negocierea sa se desfasoare in conditii corecte si echitabile. “Forta 

dreptului” (regulile) va putea sa se impuna in raport cu “dreptul fortei” (puterea). 

 atitudinea in negocieri. Negociatorii se pot imparti, in functie de acest criteriu, in 

negociatori loiali sau manipulatori. Apoi pot fi sinceri sau ascunsi, morali sau 

imorali, agresivi sau impaciuitori. De fapt, aceste trasaturi definesc doua tipuri de 

negociatori: cel cooperativ (soft) si cel conflictual (hard). 

 diferentele culturale. Acestea determina modalitati diferite de raportare la 

obiectivul etic. In unele culturi “occidentale” regulile morale sunt, in general, 

explicite (conduri de conduita), in alte culturi “orientale” regulile morale sunt 

implicite (mod de a fi). Apoi in unele culturi cerintele etice se aplica pentru toti 

in acelasi fel, in altele ele depind de context. 

In literatura consultata de d-l Popa se propune o metoda bazata pe identificare 

“celei mai bune alternative la un acord negociat”, respectiv BATNA (Best Alternative To 

a Negociated Agreement). Autorii propun o abordare in termeni de costuri de 

oportunitate, pornind de la presupunerea ca motivatia negocierii este de a obtine ceva 

mai bun decât in lipsa negocierii. Astfel, rezulta ca raportul de forte in negocieri este 

dependent, in principal, de cât de atractiva pentru fiecare parte este optiunea de a nu se 

ajunge la un acord. Cu alte cuvinte, cel care poate renunta mai usor are putere de 

negociere mai mare. 

Raspunsurile la un comportament manipulator sunt variate. Acestea pot include: 

Atitudini de manipulare Modalitate de riposta 

 Afirmatie mincinoasa  Verificare si confruntare 

 Interpretare deturnata 

(rastalmacire) 

 Rectificare si confruntare 

 Atitudine vexatorie  Contracarare calma, atitudine 

pozitiva 

 Incitare la relatii conflictuale  Orientarea discutiilor spre 

obiectul negocierii 

 Tentativa de seducere (“victima”)  Denuntarea tentativei 

 Pretextarea unei oboseli bruste 

pentru a solicita acordul final 

 Amânarea discutiilor pentru alta 

data 
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Moto-ul care deschide primul capitol al partii a doua (“Negocierea orientata spre 

morala”) a cartii d-lui Thuderoz
35

 spune ca “El era un gentilom perfect si tinea la aceasta 

vorba: «Eu nu ma tocmesc niciodata.» Si aceasta fidelitate l-a dus la pierzanie. Daca ar fi 

putut sa se tocmeasca onorabil, ar fi inca in viata.” (Theodor Fontane, “Contele Petöfy”, 

1884). In opinia mea, merita analizata balanta intre compromis, practicat intens de 

negociatorii ce doresc a avea succes in urma negocierilor, si caracterul negociatorilor, 

adesea neglijat, deoarece un negociator cu caracter pare, si intr-o masura si este, 

inflexibil, iar rezultatele sale sunt slabe. Ei bine, consider ca exista inca oameni pentru 

care a nu negocia nimic, a duce totul in spate, chiar si moartea, doar din dorinta de a iti 

respecta niste principii pe care le consideri juste, este un lucru care arata mai degraba 

decât slabiciune, noblete. Slabiciunea consta in neatingerea aparenta a idealurilor. Este 

aparent doar ca un om cu principii nu isi atinge telurile: pur si simplu pentru acea 

persoana idealul nu consta in atingerea scopurilor obisnuite prin orice cai, ci numai prin 

anumite cai. In cazul in care acest lucru e imposibil, se renunta la obiectivele standard. 

Renuntarea la niste obiective ce pentru multi oameni constituie standard pentru niste 

motive pentru care putini oameni i-ar da dreptate, fac dintr-un om de caracter un om de 

succes (pentru cei care ii inteleg principiile) sau un ratat (pentru majoritatea oamenilor). 

Faptul ca in citat se precizeaza ca gentilomul perfect a fost dus la pierzanie de catre 

fidelitatea catre o vorba arata ca cel ce povesteste despre conte se incadreaza in categoria 

majoritatii oamenilor, anume cei care traiesc fara a face din unele lucruri normale niste 

lucruri opuse caracterului unui om. Personal, consider aceasta neintelegere drept o 

nedreptate, iar folosirea citatului, necontrazis in carte, arata ca autorul nu imi 

impartaseste opinia. 

Mita in negocieri 

D-l Rothbard
36

 considera ca mita nu ar trebui, in mod necesar, sa fie socotita 

drept ilegala. Dumnealui da exemplul d-lui Negru, care doreste sa vânda materiale catre 

compania XYZ. Pentru a câstiga acest contract, el plateste mita d-lui Verde, agentul 

companiei responsabil cu cumparaturile. Este dificil de vazut ce a facut Black, iar legea 

sa considere ilegal. De fapt, tot ce a facut a fost sa scada pretul platit companiei XYZ, 

platindu-i un comision Verdelui. Din punctul Negrului de vedere, acesta ar fi fost cel 

putin la fel de fericit sa ceara un pret mai mic in mod direct, desi este probabil ca nu a 

procedat astfel pentru ca directorii XYZ nu ar fi cumparat materialele de la el. Totusi, 

                                                 
35

 “Negocierile. Eseu de sociologie despre liantul social”, Christian Thuderoz, Editura Ştiinţa, 

2002, traducere de Olga Moraru 
36

 Pagina web : “The Ethics of Liberty" ("Etica libertaţii"), Murray N. Rothbard 

[http://www.mises.org/rothbard/ethics/seventeen.asp] sau [http://tinyurl.com/azf2l] [Accesat 25.07.2005] 
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crede autorul “ Eticii libertatii”, afacerile interne ale companiei XYZ nu ar trebui sa fie 

responsabilitatea Negrului. Din punctul sau de vedere, el pur si simplu a scazut pretul 

sau catre companie (desi, cred eu, putea pur si simplu sa creasca pretul catre companie si 

sa dea diferenta ca mita, neplatind nimic in plus) si, prin urmare, a câstigat contractul. 

Actiunea ilicita este aici, in schimb, realizata exclusiv de catre comportamentul 

Verdelui, cel care ia mita. Contractul de angajare a Verdelui cu angajatorii sai ii cere in 

mod implicit sa cumpere materialele care sunt cele mai bune pentru companie, in 

limitele posibilitatilor sale de analiza. In schimb, el a incalcat contractul cu compania 

XYZ prin necomportarea drept agentul lor: fie a realizat un contract cu o firma cu care in 

conditii normale nu s-ar fi realizat acest contract, sau a platit un pret mai mare decât cel 

obtinut in conditii normale. In orice caz, Verdele nu si-a respectat contractul si a invadat 

drepturile de proprietate ale anagajatorilor. 

Mai departe, autorul afirma ca nu este nimic ilegal din partea celui care plateste 

mita, in schimb este ilegal compotamentul celui care primeste mita. A trebui sa existe, in 

mod legal, dreptul de proprietate de a plati mita, dar nu de a lua una. Ar trebui pedepsit 

doar cel care ia mita. In contrast, liberalii au tendinta de a il considera pe cel care da mita 

drept mai condamnabil, ca si cum l-ar “corupe” pe cel care ia mita. In acest fel, ei neaga 

libera vointa si responsabilitatea fiecarui individ asupra propriilor actiuni. 

Concluzi i  

Despre tipologia oamenilor de afaceri si existenta metodelor de 

persuasiune 

Am incercat sa arat ca pentru strategii, tactici, tehnici, catalogarea negociatorilor 

in niste tipare fixe se cauta oferirea unor metode sau catalogari care ar trebui sa 

functioneze in practica sau sa descrie elocvent. Metodele insa nu isi respecta nivelul 

(adica, nu se porneste de la o strategie foarte incisiva, cu incalcarea regulilor de politete, 

se trece prin niste tehnici dure si se ajunge la tactici la fel de agresive ca si strategia si 

tehnica, ci se descriu pur si simplu niste tehnici, pornind de la premise din care cititorul 

trebuie sa inteleaga singur ce tip de strategie e folosita: agresiva, cooperanta s.a.m.d.). 

Apoi, pornesc de la premisa ca cel asupra caruia se aplica metodele sau cel despre a 

carui caracterizare se trag niste raspunsuri tipice e un analfabet surd si care nu intelege 

limbajul semnelor. Altfel nu imi pot explica cum pot sa ofere niste metode pe care cu un 

minimum de atentie poti sa le sesizezi. Apoi toate acele tipare fixe pot fi dezvoltate: se 

poate gasi cu usurinta o contra-metoda sau o metoda a caii de mijloc. De asemenea, pot 
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fi extinse: se poate merge pâna acolo incât a vorbi punând numai intrebari al caror 

raspuns sa fie “Da!” Descrierile psihologice pot fi dezvoltate cu usurinta in clasificari 

bazate pe termeni generici – de la introvertit pâna la negativist. Asadar, se poate spune 

ca realizarea unor tipologii de catre autorii pe care i-am analizat este gresita prin prisma 

faptului ca ei se limiteaza la câteva tipuri de personalitati. Se pot gasi insa mult mai 

multe. Ce ar fi interesant de vazut ar fi o prioritizare a acestora - doar cele mai 

interesante tipuri sa fie prezentate. Ce-i drept, autorii le aleg pe cele pe care le considera 

interesante. Insa ar trebui sa fie un criteriu mai bun decât acesta. Solutia mitei este una 

foarte interesanta. Mita nu mai este demult, pentru unii autori, un lucru ilegal, imoral sau 

inetic. Este pur si simplu o alta tactica de negociere. Daca m-as duce sa imi negociez 

cumpararea unui apartament si nu mi s-ar oferi mita ca sa cumpar acel apartament, l-as 

banui pe proprietar ca aplica o tactica asupra mea. 

Autorii lucrarilor pe care le-am consultat nu incearca niciodata sa prioritizeze 

strategiile, tacticile, sau tehnicile. Daca in clasificarea personalitatilor acest lucru poate fi 

inteles intr-o oarecare masura (ce clasificare este mai importanta: nervos-calm sau 

atragator-respingator?), in cadrul alegerii de strategii generale, apoi de selectare a unor 

tactici si in fine de reglarea fina a unor tehnici este de-a dreptul impardonabil. O varianta 

la caracterizarea “impardonabil” este: “neprioritizarea poate insemna si faptul ca autorii 

nu au fost capabili sa prioritizeze (si) pentru ca ei insisi nu si-au putut forma o parere 

obiectiva despre cât de importante sunt fiecare dintre metodele manipulatoare”. Aceasta 

din urma afirmatie ma face sa observ cât este de usor sa demonstrez ca se pot dezvolta 

infinit (sau cel putin un numar imens) de multe metode de manipulare. 

Despre strategii 

Am incercat sa gasesc o explicatie logica pentru care domnii Georgescu si 

Caraian au ales sa denumeasca vânzarea unui produs drept o strategie speciala. Din 

pacate, nu am reusit. Pentru mine, vânzarea unui produs ar trebui sa fie un punct, aflat 

intre primele, sa zicem, trei si atât. Daca aleg o strategie activa, una de asteptare sau una 

“când”, inseamna ca primul punct pe ordinea de zi nu mai este vânzarea marfii, ci a 

devenit, in mod subit altul? E posibil insa sa nu fie vânzarea marfii pe locul I. Exista 

posibilitatea ca o companie sa puna pe primul plan pastrarea reputatiei de negociatori 

care tin mult la pret, chiar cu riscul pierderii negocierii. Sau: un negociator care stie ca, 

de data aceasta, poate face o concesie substantiala, stiind ca partenerul de afaceri e in 

probleme financiare. Sau tine atât de mult la prietenia cu un cineva, incât accepta 

realizarea unei negocieri in pierdere substantiala pentru el. O alta varianta, dupa citirea 

unor carti de negociere, ar putea fi plasarea cu prioritate maxima a unui obiectiv care sa 
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reglementeze cât de jos sau de sus sa fie standardele etice in procesul de negociere. Insa, 

de obicei, in cadrul strategiei, realizarea unui obiectiv care sa fie de genul “Sa vând 

masina la un pret minim de 30.000 de euro” sau “Sa vând la pretul pietei 80% din marfa 

produsa in trei zile” ar trebui sa fie un obiectiv prioritar. 

Apoi, pentru cititorii cartii domnilor Georgescu si Caraian nu exista practic nici o 

diferenta intre majoritatea strategiilor de negociere pe care le prezinta si strategiile de 

management, achizitii, vânzari. O strategie de negociere inglobeaza cumva strategia de 

management. Mie insa mi se pare firesc sa se includa strategia de negociere in cadrul 

strategiei generale de management.  

Despre tactici  

Tacticile par a fi, pentru autorii “Managementul negocierii afacerilor. Uzante – 

protocol”, niste metode ce pot fi aplicate independent. Tactica intrebarilor care clarifica 

sau care certifica o banuiala a unui negociator este evident o tactica si nu un simplu sfat, 

de genul: “Daca ai ceva de zis si banuiesti ca in urma afirmatiei sau intrebarii tale 

rezultatul va fi unul cel putin neutru, daca nu chiar pozitiv, atunci este bine sa iti urmezi 

instinctul si sa spui cu glas tare ce ai de spus” sau “In general este bine sa va si sa puneti 

intrebari”. Exista tactica intrebarilor, ar putea exista si tactica exclamatiilor, a 

afirmatiilor, a enumeratiilor. Bineinteles, este necesara crearea contra-tacticilor: tacticile, 

complexe, ale raspunsurilor. 

Referitor la tacticile preluate din psihologie, de genul tacticii “Da, dar…”, in 

care, potrivit unor cercetari, partea ce preceda cuvântul “dar” este anulata, consider ca 

acestora ar trebui sa li se precizeze sursele. Un necunoscator in tainele psihologiei ar 

putea considera ca tacticile ar fi descoperite de cercetatori in domeniul negocierilor. 

Apoi ar avea si mai multa credibilitate – un studiu facut de niste cercetatori in domeniul 

psihologiei umane ar putea avea mai multa credibilitate decât un simplu element dintr-o 

lunga lista de metode de influentare ce par a fi inventate de autorul descrierilor despre 

tactici. 

Tacticile ar putea avea totusi un rol: punerea lor sub forma unei enumerari de 

genul unor reminder-i: “Aduceti-va aminte ca puteti utiliza timpul ca accelerator”, 

“Considerati oferirea unor garantii pentru cresterea sansei de a incheia o afacere”, 

“Cautând aliante cu tabara adversa, puteti creste placinta din care aveti amândoi de luat”. 

Atât insa si nimic mai mult. Si, de asemenea, ar trebui precizat clar: “lista nu este 

exhaustiva, este de fapt doar un draft. Este in continua actualizare”. 

Considerarea amenintarilor drept “tactici temporale de negociere” le da acestora 

o mica legitimitate. Bineinteles, exclusiv pentru acele persoane pentru care codul 
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manierelor elegante nu spune nimic. Exista persoane care ar putea veni cu argumente 

penibile, de genul “Stiti, asa scria in cartea despre negocieri pe care am consultat-o.” 

Asteptarea prelungita, intâlnirea anulata sau amânata sunt toate niste tehnici grupate intr-

o rubrica speciala. Prin urmare, se presupune ca exista si persoane care sa le foloseasca. 

Autorii Toma Georgescu si Gheorghe Caraian nu precizeaza nicaieri: “Tacticile vor fi 

folosite cu atentie la urmatorul aspect: unele sunt imorale”. Dimpotriva, sunt puse unele 

lânga altele tactici de genul “Oferirea unei garantii” cu “Fortarea mâinii partenerului 

pentru a-l obliga sa ia o decizie”, fiecare apartinând unui alt grup de tactici. Cititorului 

nu ii ramâne decât sa isi puna intrebarea daca acele tactici merita sau nu sa poarte 

aceasta denumire. 

Pusi in fata unor situatii complexe, in care poti alege cu usurinta atât motive pro, 

cât si motive contra, iar decizia finala va fi una controversata, autorii “Managementul 

negocierii afacerilor. Uzante – protocol” aleg, oarecum firesc, sa prezinte doar 

variantele pro. Spre exemplu, atunci când vorbesc despre tactica tacerii, ei spun ca 

oamenii vorbesc “uneori mai mult decât trebuie”. Semnificatia acestui fapt? Cititorul 

este indemnat sa creada ca, aplicând tactica tacerii, o persoana ar avea mai degraba decât 

dezavantaje. Acest lucru face ca probabilitatea ca o persoana sa gaseasca motive de a 

critica tactica tacerii sa fie ridicata. In general, autorii furnizeaza exclusiv partea 

benefica din punct de vedere material al negocierii – profitul. Chiar când se pune 

problema negociere cooperanta contra conflictuala, alegerea pentru cea cooperanta nu 

este pentru ca un om ar trebui sa tina si la câstigul partenerilor de negociere, ci pur si 

simplu ca se poate câstiga mai mult, pe termen lung, daca esti cooperant.  

Despre tehnici 

Numarul tehnicilor descrise in diferitele carti pe care le-am consultat. Interesant 

este ca in general autorii vin cu propriile lor versiuni despre tehnici. Din pacate, nu se 

ofera nici o evaluare a acestora. Toate sunt la acelasi nivel, sunt puse una lânga alta 

tehnici pentru care s-au facut studii de specialitate cu tehnici rar intâlnite. Un geolog 

care s-a apuca sa scrie o carte cu metode de manipulare ar gasi probabil doar câteva 

tehnici mai importante, iar restul ar putea sa le omita cu succes. Un autor de carti despre 

negocieri care s-ar apuca sa studieze geologia, ar gasi ca rocile de Mangalia, Costinesti 

si Olimp sunt diferite intre ele si ar trebui, prin urmare, catalogate special – granit de 

Mangalia, de Costinesti sau de Olimp. Dezvoltarea unei noi tehnici se poate face astfel: 

“Despre ce sa mintim? Oferta! Avem o tehnica: «Furnizarea unei oferte mai mari decât 

putem sa suportam» Altceva? Concurenta: «concurentii dumneavoastra sunt mai 
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puternici decât credeati dumneavoastra»” Similar se poate proceda in gasire unor noi 

roci. 

Despre oferirea unei retete 

Literatura despre negociere incearca sa ofere o reteta valabila intr-un grad cât 

mai ridicat. Aceasta reteta insa trebuie analizata din trei perspective: claritate, grad de 

plauzibilitate si lucrurile concrete cu care cititorul ramâne in urma parcurgerii cartilor 

despre negocieri. 

Referitor la claritate, consider ca afirmatiile sunt destul de clare, iar cartile poarta 

cu ele un mesaj din care inveti ceva. Am fost in acest sens impresionat placut de 

“Getting to YES”. Insa luate in amanunt multe carti pot fi contrazise punctual. Apoi 

faptul ca se porneste de la niste presupuneri false (de genul: minciuna sau inselarea 

partenerului este o simpla tactica, independenta de principiile etice), ca se alatura 

termeni sau metode in scopul cresterii credibilitatii, in defavoarea claritatii textului si, in 

fine, pentru ca nu exista o structura logica a cartilor (strategiile, tacticile si tehnicile nu 

sunt prezentate coerent ci independent unele de altele, se dau procente de genul 65% din 

exprimare este non-verbala fara o prezentare a cercetarilor ce au stat la baza acestor 

afirmatii), toate acestea scad din claritatea textului. 

Plauzibilitatea textelor este variabila. Am avut de-a face cu numeroase carti in 

care afirmatiile erau plauzibile intr-un procent ridicat, insa acest lucru se datora faptului 

ca se afirmau generalitati sau se faceau descrieri. Sa ai o lista enorma de tehnici de 

manipulare si sa le prezinti fara sa dai nici un procent de genul rata de succes sau 

aplicabilitate practica face sa scada drastic plauzibilitatea unor texte. De asemeni, prin 

neprecizarea surselor de la care se trag anumite concluzii, credibilitatea acelor materiale 

scade. Am intâlnit o carte care nu avea bibliografie, putine carti aveau precizate clar 

sursele fiecarei concluzii pe care o trageau, existau procedee preluate din psihologie fara 

sa se indice acest lucru s.a.m.d. In concluzie, plauzibilitatea generala a lucrarilor este 

medie spre ridicata, insa doar din perspectiva faptului ca autorii se feresc sa vina cu 

inovatii. In lucrarile in care se aduc perspective noi, tendinta generala este de scadere a 

plauzibilitatii. 

Cu ce ramâne cititorul in urma parcurgerii acestor texte? In primul rând ramâne 

cu un gust amar datorat faptului ca etica este uneori pur si simplu calcata in picioare 

când vine vorba de incheierea unui nou contract. Apoi, cu o placere deosebita de a ii fi 

citit pe Fisher si Ury. In fine, cu numeroase cunostinte despre câte lucruri a putut 

imagina mintea umana despre negocieri.  
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Referitor la echipa de negociatori 

Pentru Tim Hindle
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 echipa de negociatori ar trebui sa fie formata dintr-un lider, 

un baiat bun, unul rau, un tip dur si o minte limpede. Aceste roluri pot fi preluate de o 

echipa mai mica decât numarul persoanelor, anume de 3 persoane per echipa de 

negociatori. Insa autorul recomanda ca echipa sa aiba intre 3 si 5 membri. Pentru mine, o 

echipa de negociatori ar trebui sa contina un manager care sa asculte de obiectivele 

generale propuse de un lider, neparticipant la negocieri, o minte limpede, sfatuitor al 

managerului (daca s-ar si combina cei doi ar fi excelent) si câtiva experti punctuali in 

problemele dezbatute. 

Anexa:  Programarea neuro-

l ingvist ica in negocier i  

Considerente  genera l e  

Originile NLP 

Programarea neuro-lingvistica (NLP), considerata astazi unul dintre cele mai 

eficiente sisteme de imbunatatire a comunicarii, de dezvoltare personala si psihoterapie, 

este rezultatul muncii sustinute a doi oameni de stiinta americani: John Grinder si 

Richard Bandler. 

John Grinder, profesor de lingvistica la Universitatea din Santa Cruz, si Richard 

Bandler, cercetator in domeniul informaticii interesat de psihologie, au initiat in anii 

1970 un program de studiu prin care au dorit sa afle in ce mod reusesc psihoterapeutii sa 

schimbe convingerile pacientilor lor, oferindu-le noi perspective si modalitati de reactie. 

Munca lor a inclus analiza a sute de inregistrari ale unor sedinte de terapie realizate de 

cei mai buni psihiatri ai vremii: Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Pearls. 

Modelul NLP care a rezultat a fost influentat de teorii si concepte anterioare: 

 psihanaliza (Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler); 

 hipnoterapia eriksoniana; 

 terapia centrata pe client a lui Carl Rogers; 

 terapia sistemica (Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Virginia Satir, Steve 

DeShazer); 

 terapia gestalt (Fritz Pearls); 
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 “Cum sa negociem”, Tim Hindle, editura Rao, 2000, traducere din engleza de Radu 

Paraschivescu 
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 teoria invatarii (Burrhus Frederic Skinner); 

 terapiile corporale (Feldenkrais, Lowen, Reich, yoga). 

Initial, cei doi si-au pus rezultatele la dispozitia terapeutilor, pentru ca acestia sa-

si imbunatateasca performantele. Ulterior ei si-au dat seama ca sistemul inseamna mai 

mult decât atât si poate fi prezentat intr-o forma accesibila oricarei persoane inteligente, 

pentru ca aceasta sa se poata cunoaste pe sine mult mai bine si sa stie cum sa comunice 

eficient cu ceilalti. 

Istoria NLP 

Bazele NLP probabil dateaza din anul 1972 (“Zilele nebune: NLP 1972 – 1981”, 

Terrence L. Mc Clendon). Cu toate acestea, co-fondatorii nu si-au publicat primele 

lucrari decât abia in anul 1975 – “Structura magiei – O carte despre limbaj si terapii”, 

volumul I. Aceasta lucrare a aparut ca urmare a muncii unui lingvist, dr. John Grinder, si 

a unui om de stiinta in domeniul IT si student al psihologiei Gestalt, Richard Bandler. 

Impreuna ei au produs un model lingvistic care identifica modelele lingvistice folosite de 

psihoterapeuti ca Fritz Perls in domeniul terapiei Gestalt, Virginia Satir, in domeniul 

terapiei prin sisteme de familie si Milton Erickson, doctor in medicina. Modelul lor 

lingvistic identifica pattern-urile de limbaj si modul in care foloseau limbajul trupului 

pentru a genera rezultate uimitoare. 

 Bandler si Grinder, combinând ultimele modele si tehnologii din teoriile 

gramaticii transformationale, teoriilor de procesare a informatiei, programarii 

calculatoarelor si sistemelor familiale, au creat un model care distingea douasprezece 

parti, referitoare la limbaj. De asemenea, au identificat metode despre cum o persoana 

poate invata sa asculte anumite distinctii lingvistice in limbajul de zi cu zi. Pornind de 

aici, ei au oferit un sex explicit de intrebari pe care cineva le-ar putea invata pentru a 

raspunde (sau provoca) in feluri utile si productive, acelor pattern-uri rau formate. A 

face acest lucru inseamna “a imbogati modelul clientului asupra lumii”.  

Cititorii “Structurii Magiei” pot considera cartea ca fiind atât simplista, cât si 

complexa, in acelasi timp (si acest lucru nu are nimic de-a face cu “magia”). Partea 

teoretica a cartii apare din intelegerea pe care Dr. Noam Chomsky si-au format-o 

referitoare la un domeniu cunoscut drept “Gramatica transformationala“ (in anii 1960). 

Gramatica transformationala se refera la procesele tehnice de explorare a modului in 

care intelesurile (semantica) se transforma prin formele limbajului (lingvistica) de la 

profunzimile intelesurilor pâna la suprafata structurilor propozitiilor pe care oamenii le 

folosesc in gândire, vorbire si comunicare.  
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Cu toate acestea, folosirea extraordinara de catre Bandler si Grinder a acestui 

domeniu academic si formal s-a manifestat, ea insasi, in traducerea acestei complexitati 

in douasprezece distinctii simple de limbaj. Ei au scris cu claritate despre natura acestor 

distinctii si apoi au sugerat ca unele “raspunsuri” sau “provocari” simple ar insemna 

pentru ei “recuperarea completa a hartii lingvistice” implicate in procesul vorbirii. 

In partea de utilizare a cartii “Structura magiei”, autorii au demonstrat cum o 

persoana ar putea folosi acest meta-model cu un client pentru a obtine transformari 

semnificative in gândire si traire.  

In 1981, Roberts Dilts a furnizat o definitie a NLP care continua sa aiba aceasta 

functie: “Programarea neuro-lingvistica“ este un model de comunicare ce se axeaza pe 

identificarea si folosirea de pattern-uri in procesul gândirii, pattern-uri ce influenteaza 

comportamentul verbal si non-verbal al oamenilor ca modalitate de imbunatatire a 

calitatii si eficientei comunicarii lor”. (“Aplicatii NLP”, Roberts Dilts, pagina 1) 

Inapoi la inceputuri 

Cum au reusit Bandler si Grinder sa se uneasca si sa produca acest lucru 

minunat? La acea data, John Grinder devenise o persoana care contribuia semnificativ in 

domeniul Gramatici transformationale. Desi cu douazeci de ani mai in vârsta, el a 

observat geniul special al unui student de-al sau, Richard Bandler, in manevrarea 

limbajului si in adoptarea rapida (sau modelarea) pattern-urilor de limbaj. Printr-o 

simpla coincidenta, s-a intâmplat ca Bandler sa aiba oportunitatea de a demonstra 

abilitatile sale de modelare si de folosirea pattern-urilor de terapiei Gestalt (Fritz Perls) 

si terapiei de Sisteme de familie (Virgina Satir). Acest lucru i-a uimit atât pe Bandler, cât 

si pe Grinder. Apoi au incercat sa isi dea seama de modul in care Richard, in vârsta de 

numai 21 de ani la acea vreme, ar putea duplica abilitatile maestrilor atât de rapid si de 

eficient. 

O situatie care a adus in atentie acest lucru s-a intâmplat când Richard statea in 

gazda in cabina unui anumit profesor. Aflându-se acolo, a luat o carte din biblioteca 

despre Terapia Gestalt, scrisa de Fritz Perls. Când Richard a citit despre oameni care isi 

imaginau parintii stând intr-un “scaun fierbinte” si vorbind cu ei despre problemele lor 

emotionale si dezamagirile lor, Richard a considerat ca descrierea a servit drept gluma. 

Mai târziu, a argumentat profesorului ca si el “ar putea sa faca asta!” Ca raspuns 

la insolentul Bandler, profesorul i-a propus reproducerea experimentului. Ziua urmatoare 

l-a pus pe Bandler sa vina la unul din cursurile universitare de psihologie pentru a 

demonstra terapia Gestalt. Bandler a facut acest lucru, iar profesorul a fost impresionat. 
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Asa cum avea sa se observe, Bandler, care studia matematica si IT-ul, avea 

abilitati de geniu in a asculta “pattern-uri” (lingvistice, non-lingvistice, muzicale, 

matematice). In vorbirea ce presupune procesarea de informatie, se spune despre 

Bandler ca putea transcende continutul informatiei si procesa pattern-urile de meta-

niveluri. 

Mai târziu a intâlnit-o pe Virginia Satir, in timp ce asculta partea audio a unui 

seminar de week-end. Pe masura ce a ascultat cu o ureche prezentarea in timp ce aceasta 

o inregistra si asculta Rock „n‟ Roll cu cealalta ureche, si-a dat seama ca ea folosise 

“sapte pattern-uri”. Mai târziu, i-a spus acest lucru. Imediat ea l-a intrebat despre acele 

sapte pattern-uri. Când Bandler le-a enumerat in mod explicit, ea a fost absolut 

surprinsa. In mod similar, el si-a demonstrat mai târziu abilitatea in replicarea pattern-

urilor ei cu eficienta. 

Aceasta experienta i-a determinat pe Bandler si Grinder sa caute “magia” din 

spatele acestor experiente neasteptate si fabuloase. Rezultatul? Cartea lor tehnica despre 

limbaj. “Structura magiei” s-a ocupat de modalitatea in care cuvintele opereaza in 

constiinta umana, despre cum intelesul se transforma de la un nivel la altul in lingvistica, 

despre cum oamenii “proceseaza“ informatiile in capetele lor, folosindu-se de sistemele 

senzoriale, cum pattern-urile si sintaxa guverneaza structura limbajului, etc. 

Partea despre sistemele senzoriale oferea, de fapt, o distinctie incredibil de 

profunda si, evident, simpla. Nimeni Nu facuse aceasta “descoperire” in prelucrarile 

anterioare ale folosirii limbajului. Sistemele senzoriale se refera la faptul ca atunci când 

“gândim” folosim aceleasi modalitati senzoriale pe care le folosim pentru a primi 

informatiile. Aceasta inseamna ca folosim modalitatile vizuale (imaginile), auditive 

(sunete), chinestezice (senzatii), olfactive (mirosuri) si gustative (gust), modalitati pentru 

a deveni constienti de lucruri, astfel incât sa reprezentam gânduri sau idei.  

De exemplu, atunci când va gânditi la o capsuna, observati care este procesul 

“gândirii”. Cum procesati informatia despre acel cuvânt. Vedeti cumva o capsuna pe 

ecranul mintii pe care il luati dintr-o baza de date a memoriei? Mirositi sau gustati acea 

capsuna? Poate ca ascultati la sunetul de a il lua de pe planta si a musca din ea. Poate ca 

simtiti textura capsunii in mana dumneavoastra sau pe limba dumneavoastra. 

Folosirea acestor “metode de constienta“ le-a dat lui Bandler si Grindier un 

“limbaj” neurologic format in mai multe componente simple (imagini, sunete, senzatii, 

mirosuri, gusturi si cuvinte) decât cuvântul abstract “gânduri”.:I deoarece acest lucru 

corespunde atât de bine cu faptul neurologic conform caruia creierele umane au un 
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cortex vizual, unul auditiv, unul motric, un cortex asociativ, aceste notiuni au devenit 

partea “neurologica“ a NLP. 

Câtiva ani mai târziu Bandler si-a dat seama ca in spatele si in interiorul acestor 

modalitati se afla sub-calitati. Poti reprezenta o imagine in alb-negru sau color, aproape 

sau departe incetosat sau limpede, mare sau mic etc. Puteti reprezenta sunetele ca fiind 

puternice sau slabe, aproape sau indepartate, dintr-o singura sursa sau panoramice, etc. 

Aceste lucruri au devenit cunoscute drept “submodalitati”. 

In modelul NLP, oamenii nu doar ca proceseaza informatia potrivit simturilor 

lor, dar ei si devin constienti de acele lucruri printr-o alta modalitate specifica oamenilor 

– cuvinte si limbaj. Prin acest al saselea simt al limbajului, oamenii devin constienti, 

astfel incât prin rostirea cuvântului “capsuna” oamenii acceseaza si simbolizeaza toate 

aceste imagini, sunete, senzatii, mirosuri su gusturi. Aceasta a devenit partea lingvistica 

a NLP. 

Pornind de aici, fondatorii originali au inceput modelarea altor oameni faimosi 

din domenii ca terapie, afaceri, educatie, sport s.a. Folosind limbajul NLP pentru 

experiente subiective, ei au inceput sa observe diferentele in limbaj si fiziologie care le-

au permis oamenilor cu abilitati ridicate sa faca lucrurile pe care le fac. Astfel, ei au 

inceput sa identifice “strategiile” pe care aceste genii le-au folosit pentru a produce 

excelenta in domeniile lor. NLP numeste acest proces “modelare” si din aceasta 

modelare au aparut recenzii de carti si s-au identificat “strategii” pentru excelenta intr-o 

larga gama de domenii. 

Influenta lui Milton Erickson 

O mare parte din ceea ce este NLP-ul se bazeaza pe elementele terapeutice 

dezvoltate de Milton Erickson, considerat de catre specialisti cea mai marcanta 

personalitate in domeniul psihoterapiei, dupa Freud. 

Inca din timpul vietii Erickson a fost apreciat ca fiind “omul numarul unu in 

materie de comunicare” si un maestru desavârsit al interventiei psihoterapeutice.  

Spre deosebire de Freud, Erickson considera subconstientul ca fiind depozitarul 

tuturor informatiilor acumulate de om in decursul vietii, asociate intr-un anume mod, in 

functie de experienta care a furnizat informatiile respective. El este sursa (sau 

rezervorul) pentru toate automatismele noastre, dar si pentru sistemele de credinte 

(“beliefs”), valori, motivatii, precum si izvorul unei intelepciuni care permite mersul 

evolutiv al fiintei (unii autori au considerat acest nivel fiind similar celui de inconstient 

colectiv, jungian, iar altii l-au suprapus – partial – peste ceea ce diferite curente au 

definit ca “suflet”). 
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Erickson a devenit celebru datorita capacitatii sale unice de a comunica simultan 

pe cele doua planuri – constient si subconstient – si de a determina, in acest fel, aparitia 

unor reasocieri la nivel subconstient, având drept rezultat generarea de noi 

comportamente pozitive. Modelul special de comunicare prin limbaj pe care el l-a folosit 

a devenit cunoscut in NLP sub denumirea de “modelul Milton”. 

Principiile care au cladit modul de interventie terapeutica au fost sintetizate de 

catre discipolii lui Erickson: 

 fiecare om isi creeaza un fel de harta interioara (grila), prin intermediul careia 

abordeaza (filtreaza) datele experientelor de viata;  

 fiecare om este cel mai in masura sa faca, in fiecare moment al existentei, cea 

mai buna alegere pentru el insusi; 

 terapeutul trebuie sa accepte si sa ia in considerare toate mesajele venite de la 

clientul sau; 

 terapeutul trebuie sa-l ajute pe client sa aleaga, si nu sa aleaga in locul acestuia; 

 fiecare om are toate resursele necesare schimbarii, si acestea pot fi identificate in 

istoria sa personala; 

 modelele sau teoriile utilizate vizavi de o persoana (elaborate de catre terapeut 

sau de catre persoana insasi) nu reprezinta persoana ca atare; 

 fiecare persoana trebuie abordata din perspectiva propriului sau model despre 

lume; 

 o persoana nu poate sa nu comunice (chiar daca o face numai non-verbal); 

 persoana cea mai flexibila si cu cele mai multe posibilitati de alegere va fi 

elementul cheie in cadrul sistemului de relatii umane dat. 

NLP este un sistem si un proces de dezvoltare a abilitatilor de comportament si 

implica intelegerea proceselor mentale ce determina comportamentul.  

Prin NLP se formeaza deprinderi si abilitati pentru dezvoltarea individului la 

nivel de excelenta. 

Denumirea de “N.L.P.” 

Denumirea de programare neuro-lingvistica (NLP) isi are sursa in cele trei 

aspecte interactive, fundamentale, implicate in viata psihica, asa cum au fost ele 

evidentiate de catre chiar autorii ei: 

 N (de la neuro) deoarece percepem mediul prin intermediul simturilor; 

 L (lingvistic) pentru ca ordonam verbal experientele noastre; 

 P (programare) deoarece comportamentul nostru constient si inconstient este 

determinat de valori interne dobândite, care pot fi modificate. 
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Definirea conceptului se poate face si prin defalcarea pe cuvinte. 

Astfel, cuvântul neuro se refera la faptul ca toata informatia pe care o detinem ne 

parvine si este prelucrata prin intermediul sistemului nervos. Au fost, astfel, identificate, 

trei categorii de oameni, dupa tipul canalului senzorial pe care il folosesc preponderent 

(cuvintele nefiind altceva decât o eticheta pentru a desemna anumite reprezentari 

interioare): 

 “vizualii” - cei care isi reprezinta interior informatia sub forma de imagini, 

preferential. De exemplu, atunci când rostim cuvântul “pisica”, ei vor vedea si 

imaginea unei pisici; 

 “auditivii” - cei care sunt, mai degraba, atenti la sunet, inclusiv la vocea lor 

interioara si, revenind la exemplul cu pisica, ei vor auzi o pisica mieunând; 

 “chinestezicii” (senzitivii) - folosesc in mod special registrul chinestezic, ei 

“simt” lucrurile (blanita moale a pisicii), spre deosebire de ceilalti, care le “vad” 

sau le “aud”. 

Destul de rar se intâlnesc oameni la care sa predomine registrul olfactiv (adesea 

ei devin mari creatori de parfumuri) sau gustativ.  

In urma unor studii s-a observat ca miscarile globilor oculari - in sus sau in jos si 

spre dreapta sau spre stânga - sunt strict corelate cu registrul in care se proceseaza 

informatia (spre exemplu, oamenii se uita intotdeauna in stânga sus atunci când vor sa-si 

aminteasca o imagine, sau privesc in stânga jos atunci când “vorbesc in gând”. Exista si 

situatia, mai putin intâlnita, in care lateralitatea este inversata, mai ales in cazul 

stângacilor). 

Apoi, cuvântul lingvistic semnaleaza faptul ca limbajul este suportul comunicarii, 

atât cu ceilalti, cât si cu noi insine. In functie de experientele anterioare, pentru fiecare 

om in parte un acelasi cuvânt poate desemna aspecte diferite, poate trezi sentimente sau 

reactii diferite (la auzul cuvântului “succes” cineva devine vesel, pentru ca tocmai a avut 

un astfel de succes, in timp ce altul se va simti deprimat, având in trecut esecuri 

repetate). 

Bandler si Grinder au structurat ceea ce este cunoscut sub denumirea de “meta-

model” al limbajului, instrument care permite accesul la intelegerea profunda a ceea ce 

spun oamenii. Se considera ca limbajul are doua niveluri: 

 limbajul superficial este limbajul discursiv, prin care ne adresam celorlalti sau ne 

aflam in dialog interior (astfel, cineva poate sa-si spuna “eu nu sunt bun de 

nimic”); 
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 limbajul profund este limbajul interior nerostit, ca o sinteza complexa a tuturor 

trairilor noastre, si care nu poate fi exteriorizat ca atare. De aceea, in procesul 

comunicarii are loc o trecere de la limbajul profund la cel superficial, discursiv, 

trecere care aduce cu sine pierderea sau omiterea de informatie, datorita selectarii 

si simplificarii, si prin urmare apare o distorsiune a sensului.  

Cu ajutorul meta-modelului din NLP se poate recâstiga informatia pierduta, 

descifrându-se o parte din “harta” sau grila prin care celalalt isi structureaza realitatea. 

Astfel, in spatele afirmatiei “eu nu sunt bun de nimic”, configuratia interioara poate fi 

diferita. Ea poate semnifica, de fapt: “la facultate profesorii discuta mai mult cu colegii 

mei decât cu mine, si asta ma deranjeaza”, sau “când ma uit in oglinda, mi se face rau si 

nu cred ca se va indragosti cineva de mine”, sau “memoria mea este mult mai slaba 

decât a altora, si am impresia ca ceilalti ma considera prost” … 

In fine, programare evidentiaza faptul ca stereotipurile de gândire (cele care au 

patruns adânc in subconstient, ce actioneaza ca si convingeri de nezdruncinat) determina 

modul in care reactionam intr-un anumit context, starile pe care le avem si, in 

consecinta, tipul de comportament pe care il vom adopta. 

Cultura din care facem parte, educatia oferita in familie si in scoala, toate 

structureaza cele mai multe din programele pe baza carora functionam si ne predispun la 

anumite comportamente, care ne determina viata personala si sociala.  

De exemplu, aproape in fiecare grup social exista oameni care reactioneaza 

conform programului: “daca celalalt nu face primul pas catre mine, inseamna ca nu ma 

simpatizeaza”. Atunci când doi oameni de acest tip se intâlnesc apare inevitabil o 

dificultate de comunicare, fiecare având impresia ca este respins. Programul prin care ei 

acorda, astfel, valoare comportamentelor sociale le creeaza probleme de relationare. 

Exista, pe de alta parte, si oameni care reactioneaza conform programului “daca celalalt 

nu face primul pas catre mine, posibil ca este timid”. Ei nu se vor simti respinsi ci, din 

contra, vor cauta sa fie cât mai comunicativi. 

Fondatorii NLP-ului au descoperit ca programele ineficiente pot fi modificate 

actionând la nivelul sistemelor de reprezentare (vizual, auditiv si chinestezic) si folosind 

tehnicile lingvistice specifice. 

Reprezentarea interioara determina starea emotionala, iar starea emotionala 

determina comportamentul. Oamenii realizeaza o anumita actiune (au un anumit 

comportament) numai atunci când sunt transpusi in starea pe care au asociat-o cu acea 

actiune. 
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Presupozitiile NLP. 

Din teoriile comunicationale ale Gramaticii transformationale si modelele de 

procesare a informatie din IT, programarea neuro-lingvistica s-a dezvoltat ca o 

modalitate completa de a descrie experientele umane. NLP ofera un model despre cum 

functioneaza creierul (neuro), despre cum limbajul interactioneaza cu creierul 

(lingvistica) si despre cum se pot folosi cunostintele despre aceste componente pentru a 

obtine in mod sistematic rezultatele pe care le dorim din partea noastra si a altora 

(programare). 

Mai degraba decât sa se apuce sa reinventeze roata, co-fondatorii NLP au lucrat 

pe (sau modelat) ce ei au considerat ca deja functioneaza eficient in domenii ca Gestalt, 

sisteme de familie, hipnoza, psihoterapia de baza, etc. Apoi, ei au creat teoriile generale 

asupra cum functioneaza subiectivitatea umana (privitor la modalitatile in care oamenii 

gândesc, simt, se comporta etc.) ca un “model”, mai degraba decât ca o teorie. 

Acest lucru inseamna ca NLP s-a axat pe oferirea de proceduri de modelare pas 

cu pas pentru lucrurile care functioneaza in realitate pentru a provoca schimbare, 

indemânare sau excelenta. Co-fondatorii NLP nu au oferit nici modele conceptuale 

teoretice pentru a explica de ce lucrurile functioneaza asa cum s-a observat. Bandler si 

Grinder numeau aceste explicatii “psihoteologie” si nu doreau sa aiba de-a face cu ele. 

Cu toate acestea, ei nu si-au inchipuit ca ar putea opera cumva intr-un fel total 

neutru si lipsit de valoare, astfel incât au inceput sa specifice câteva dintre presupozitiile 

cheie pe care modelul lor le “presupunea fara a avea dovezi”. Astazi, aceste presupozitii 

identifica o parte din continutul general al teoriilor NLP asupra “personalitatii” si 

functionarii oamenilor. Din ele au rezultat tehnici dezvoltate care le permit oamenilor sa 

dezvolte mai multe alegeri si flexibilitate in raspunsuri. 

Care sunt insa presupozitiile de la care NLP porneste? 

 Oamenii actioneaza complet bine! 

Oamenii nu sunt “defecti”, ci pur si simplu actioneaza pe niste harti impovarate. 

Oamenii functioneaza perfect bine! Fiecare experienta de comportament pe care 

cineva o poate produce reprezinta de fapt o realizare. Richard Bandler afirma ca 

orice produce o anumita persoana, el sau ea produc in mod obisnuit, metodic, si 

consistent. “Persoana care amâna un anumit lucru, face acest lucru in mod 

obisnuit si sistematic. Nu uita niciodata sa il faca.”:I orice se manifesta atât de 

sistematic trebuie sa aiba o structura interna pentru a il realiza. 

Intrebare: “Prin urmare NLP promoveaza un concept conform caruia fiintele 

umane sunt «bune in mod inerent» sau «rele in mod inerent»?” 
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Raspuns: nici una dintre variante. NLP ia o pozitie neteoretica asupra tuturor 

astfel de teorii si filozofii. In contrast, miscarea New Age afirma co oamenii 

“sunt” dumnezei sau pot deveni dumnezei. NLP, ca toate stiintele descriptive, ia 

o pozitie neutra asupra acestei intrebari morale. Pur si simplu se ocupa de 

persoana fara o teorie asupra bunatatii sau rautatii inerente. 

Gândirea in tipare, emotiile si comportamentul ca si “rezultate” permit 

practicantului NLP sa vada “problemele” indivizilor intr-o lumina pozitiva. 

Aceasta, la rândul ei, evoca intrebarile: “Utila pentru ce?” “Utila in ce 

circumstante?” Sa luam de exemplu amânarile – abilitatea de a taragana lucrurile. 

NLP reformuleaza acest lucru ca o realizare – conform NLP poti sa amâni cu 

rezultate benefice lucrurile care ar trebui sa fie amânate, cum ar fi infuriatul 

imediat pe o anumita problema, actiunea prosteasca, comportarea nerabdatoare, 

lucruri asemanatoare. Aceasta trecere permite observarea procesului de amânare 

ca o victorie de inalta valoare, daca este contextualizata mai bine. 

 Comportamentul – presupus a fi cu un scop si pozitiv  

Tot comportamentul este axat inspre adaptare si, de aceea, are un scop. Fiecare 

comportament sau experienta are, prin urmare, o intentie pozitiva. Indivizii devin 

organizati (sau structurati) intern pentru a atinge o anumita valoare pozitiva. 

Acest lucru, la rândul sau, genereaza intrebarile: “Care este sau doreste sa fie 

intentia pozitiva a acestui comportament?” “Pozitiva in ce conditii?” “Cum 

pozitiva?” 

Aceasta corespunde, in perspectiva iudeo-crestina, modelului pe care Iisus la 

folosit privitor la “rau”. Cei doi baieti in povestea tatalui iubitor (Luca, 15) 

realizasera, fiecare, comportament pe care l-am putea caracteriza drept dureros, 

risipitor, urat si “pacatos”. Un baiat a facut asta in mod deschis. A plecat intr-o 

tara indepartata si si-a risipit averea. Celalalt a stat acasa, dezvoltându-si un spirit 

aspru si arogant. Cu toate acestea, fiecare a facut cel mai bine cu mijloacele pe 

care le aveau la indemâna. Când cel mai tânar si-a venit in fire, s-a adaptat la 

realitate. In ciuda a cum am putea sa evaluam comportamentele lor particulare, ei 

le-au adoptat pentru ca le-au considerat ca fiind adaptate situatiei. La momentul 

actiunii, ei aveau intentii pozitive, in ciuda a cum lucrurile s-au derulat. 

Scriptura il infatiseaza intotdeauna pe Dumnezeu ca fiind preocupat de 

directionarea oamenilor catre lucrurile care sunt utile contextual. Când Cain a 

fost prins intr-o stare amara de tip câstig/pierdere, cuvântul lui Dumnezeu a venit 

la el spunându-i ca daca va face bine, va fi acceptat (Geneza, 4:6). aceasta era de 
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asemenea puterea din intâlnirile lui Iisus cu oamenii. Iisus a pus intrebarile si 

problemele intr-un asemenea fel incât redirectiona oamenii de la caderea in auto-

compatimire in ridicarea si luarea de de actiuni efective (Ioan, 5:1-19). 

Deseori o “problema” opereaza ca fiind problema numarul unu din context. 

Uneori comportamentele si raspunsele care avusesera o valoare pozitiva 

inceteaza sa fie utile in alte circumstante. Uneori ele pur si simplu isi depasesc 

utilitatea, devenind inutile. Exista cazuri când se pot atinge obiectivele in moduri 

mai elegante si efective. “Pastrarea linistii si neridicarea tonului” poate in trecut 

ar fi produs ceva util intr-o casa cu un parinte suparat si abuziv. Cu toate acestea, 

lipsa personalitatii nu este utila adultilor in lume. 

Cautarea de intentie pozitiva in spatele fiecarui comportament reafirma acel 

comportament si elibereaza oamenii in a cauta metode mai productive. Cautarea 

de intentii pozitive devine o interventie eleganta in ajutarea clientilor de a se 

reorganizat. Acest lucru completeaza afirmatia despre “gândire” cu lucrurile care 

sunt adevarate, onorabile, corecte, dragute, gratioase, etc. (Filipeni, 4:8-9) 

 Distingând continutul si procesul 

Comportamentele si/sau experientele subiective sunt formate atât din continut, 

cat si din procesul propriu-zis. Acestea reflecta diferitele nivele logice de 

informatie. Continutul se refera la lucrurile pe care o persoana le intelege, 

percepe, adica la intelesurile atribuite. Procesele se refera la structura psihologica 

a acelui continut – cum este organizat de cineva. Dintre cele doua, procesul ofera 

un mijloc de transformare a lucrurilor intr-un fel mai atotpatrunzator si mai putin 

constient. 

Pentru a face legatura cu Biblia, gânditi-va la diferenta de continut intre afirmatia 

teoretica “Cred in Dumnezeu” si istoria felului in care Abraham si/sau David si-

au trait vietile având incredere in el. Observati cum aici continutul se refera la 

acelasi lucru. Aici forma (in termenii structurii literaturii) difera in mod radical. 

Sau luati acelasi mesaj, codat in forma poeziei, ca in Iov. In Psalmi, teologia ia o 

complet noua si diferita forma a Deuteronom. Dar care are mai mare impact? 

Poate ca forma utilizeaza multe forme diferite ale literaturii tocmai datorita 

principiului transformational. 

 Structura experientei 

Fiecare comportament si experienta subiective au o structura ce se poate 

identifica, modela, modifica si imbunatati. Structura experientelor subiective in 

NLP sunt numite drept “strategie”. Limbajul strategiei, care permite unui 
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practicant sa specifice partile componente ale unei experiente, obisnuiau sa 

descrie si sa codifice aceasta implicare a modalitatilor senzitive (vizuale, 

auditive, chinestezice, olfactive, gustatorii), de limbaj (auditive), plus acele tipuri 

de raspunsuri dintre diferitele componente. 

Ce strategie a ales si folosit Iisus in interactiunile cu discipolii sai? A utilizat 

aceeasi sau o strategie diferita cu fariseii? Ce strategie avea astfel incât nu s-a 

pierdut cu firea, când a fost pus in fata posibilitatii crucificarii. Luca afirma: “Si 

când s-au implinit zilele inaltarii Sale, El S-a hotarât sa mearga la Ierusalim” 

(Luca, 9:51). Paul a utilizat strategia sau procesul de modelare: “Cele ce ati 

invatat si ati primit si ati auzit si ati vazut la mine, acestea sa le faceti, si 

Dumnezeul pacii va fi cu voi.” Paul presupune aici ca daca ei identifica si isi 

modeleaza comportamentul si pattern-urile sale experimentale, ei pot invata 

strategia de urmare a lui Iisus. 

 Identificarea si dezvoltarea resurselor 

Oamenii au toate piesele si resursele componente necesare pentru a trai 

productiv. Deoarece oamenii nu manifesta nefunctionalitate inerenta, cum se 

poate descrie ce este rau cu oamenii? Ce nu functioneaza corect in natura umana? 

Dificultatea consta in abilitatea (sau lipsa ei) pe care oamenii o au in construirea 

si accesarea resurselor de a se descurca eficient cu diferitele lucruri. Ce 

oamenilor le-ar putea lipsi sunt insasi metodele de a gasi, extrage, accesa si 

stabiliza resursele proprii. 

Acest lucru se potriveste de minune perspectivei iudeo-crestine. Paul spunea: “N-

o spun ca si cum as duce lipsa, fiindca eu m-am deprins sa fiu indestulat cu ceea 

ce am.” (Filipeni, 4:11). Insusi procesul de dezvoltare inspre maturitate spirituala 

(Evrei, 5:11-14
38

) presupune ca oamenii au parti componente, resurse si abilitati 

inerente pentru a se dezvolta in acest sens. Acest lucru inseamna ca Iisus, prin 

“Dumnezeiasca Lui putere ne-a daruit toate cele ce sunt spre viata si spre buna 

cucernicie, facându-ne sa cunoastem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa si prin 

                                                 
38

 Evrei, 5:11. În privinţa aceasta avem mult de vorbit şi lucruri grele de tâlcuit, de vreme ce v-aţi 

facut greoi la auzit.    

12. Caci voi, care de multa vreme s-ar fi cuvenit sa fiţi învaţatori, aveţi iaraşi trebuinţa ca cineva 

sa va înveţe cele dintâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns sa aveţi nevoie de lapte, nu de 

hrana tare.    

13. Pentru ca oricine se hraneşte cu lapte este nepriceput în cuvântul dreptaţii, de vreme ce este 

prunc.    

14. Iar hrana tare este pentru cei desavârşiţi, care au prin obişnuinţa simţurile învaţate sa 

deosebeasca binele şi raul.    
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puterea Sa,” (II Petru, 1:3). Apoi oamenii pot adauga la aceasta truda: “puneti si 

din partea voastra toata sârguinta” (II Petru, 1:5). 

 Distinctia intre harta si teritoriu 

Harta perceptiilor despre realitatea inconjuratoare a unei persoane nu este in 

acord cu teritoriul acelei realitati. Aceasta afirmatie clasica provine in partea lui 

Alfred Korzybski, in lucrarea sa “Stiinta si Sanatate” (1933). Aceasta lucrare a 

stabilit structura fundatiei fenomenlogice a NLP. Factorul determinant cu privire 

la orice persoana provine din hartile mentale si intelegerea perceptuala a 

provenientei acestora. Toata gândirea acelei persoane, perceptiile sale, ratiunea, 

emotiile, comportamentul, raspunsurile, etc., toate provin din “modelul propriu 

asupra lumii”. 

Corespunzator acestor afirmatii, tot ceea ce terapiile de succes fac, in cele din 

urma, implica realizarea de schimbari in acel “model al lumii”. Acesta, de fapt, descrie 

exact transformarea pe care crestinismul o ofera. “Si sa nu va potriviti cu acest veac, ci 

sa va schimbati prin innoirea mintii, ca sa deosebiti care este voia lui Dumnezeu, ce este 

bun si placut si desavârsit.” (Romani, 12:2). In mod aparent, abilitatea de a schimba 

perspectiva, de a deschide mintea catre informatii noi si diferite si de a gândi intr-un 

mod nou reprezinta calea data de Dumnezeu prin care transformarea si reinnoirea au loc 

(Efeseni, 4:20-24
39

). 

In mod obisnuit clientii experimenteaza “durere” si ingustime deoarece modelul 

lor asupra lumii le creeaza limitatii si dureri. Mai degraba decât sa le descrie ca fiind 

stricate, modelul NLP afirma ca persoanele respective au o harta impovarata pe care au 

nevoie sa o imbunatateasca si extinda. “Meta-modelul” limbajului in NLP ofera un 

instrument lingvistic care permite unui terapeut sa lucreze cu limbajul clientului (care 

reflecta modelul lor asupra lumii) si sa il modifice corespunzator, pentru a il extinde si 

imbogati. Procedând astfel, clientul creeaza mai multe intelesuri. 

Aplicatii NLP 

NLP este un proces de auto-descoperire si explorare a identitatii individuale, 

oferind un cadru de intelegere a experientei noastre ca indivizi in relatie cu familia, 

comunitatea si lumea in catre traim.  

                                                 
39

 20. Pe aceasta, Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morţi si aşezându-L de-a 

dreapta Sa, în ceruri,    

21. Mai presus decât toata începatoria si stapânia si puterea si domnia si decât tot numele ce se 

numeşte, nu numai în veacul acesta, ci si în cel viitor.    

22. Si toate le-a supus sub picioarele Lui si, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii,  

  

23. Care este trupul Lui, plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi. 
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NLP nu este numai un sistem de dezvoltare a competentelor individuale pâna la 

nivel de excelenta. 

Domenii de aplicare ale NLP:  

 dezvoltare personala: viziune (“harta nu este teritoriul”), creativitate (modelul 

Disney), training individual (neasistat), gândire sistemica; 

 psihoterapie: managementul stresului, tulburari de alimentatie si exces ponderal, 

terapie familiala, traume si fobii, abuz sexual, hipnoza; 

 educatie: abilitati de prezentare, training de traineri, a invata cum sa inveti 

(“learning to learn”), competenta interculturala, muzica, sport; 

 afaceri: comunicare eficienta, leadership, learning organization, team building, 

dezvoltare organizationala si strategica, managementul calitatii, vânzari si 

marketing, negocieri si managementul conflictelor, recrutare, managementul 

timpului, consultanta in afaceri; 

 sanatate: dezechilibre ale sistemului imunitar, performante sportive si fitness, 

imbatrânire prematura, traume ale creierului. 

NLP in  negocier i  

Procedee 

Procedee NLP care pot fi aplicate cu usurinta in negocieri sunt multiple, iar 

dintre acestea se pot enumera:  

 pastrarea starii de spirit (sa stai calm, atent, increzator si sa nu fii distras de 

lucrurile din jurul tau); 

 rezultate si stabilirea scopurilor (stabilirea unor scopuri foarte precise face ca 

probabilitatea de a le atinge sa creasca mult); 

 crearea de empatie si oprirea empatiei (este preferabil sa nu vorbesti sincer si 

franc, ci sa faci oamenii sa se simta bine sa negocieze cu tine); 

 metamodelul (abilitati in a pune anumite intrebari care ajuta la recuperarea de 

informatii pierdute sau omise fara insa a aduce noutati); 

 scala timpului (sa muti conversatia inainte si inapoi in timp, folosind structuri de 

limbaj specifice). 

Deoarece negocierea de succes se bazeaza pe comunicare, NLP pune accent pe 

definirea de “rezultate bine definite” si mentinerea “cadrului de rezultate”. Aceasta ajuta 

persoanele implicate in negocieri sa ramâna concentrati pe dorinta lor de a ajunge la o 

intelegere. 
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Abordarea de baza a NLP in negociere este “pacing and leading”, care se poate 

traduce ca fiind alinierea din mai multe puncte de vedere cu cei cu care comunici, 

urmata de preluarea initiativei. Pacing implica procesul de intelegere si urmare al 

comportamentului altei persoane sau al imaginii pe care respectiva persoana si-a format-

o despre lume, de exemplu. Este o modalitate puternica de a construi empatie, de 

reducere a indoielilor si de a ajunge la o intelegere. Leading este procesul de adaugare la 

sau de schimbare a comportamentului celeilalte persoane sau imagine asupra lumii, 

pentru a putea realiza o apropiere de rezultatul dorit. Pacing inainte de leading face ca 

imaginea lumii a unor persoane sa fie mai usor de inteles. 

O alta contributie importanta a NLP la negocieri a fost presupunerea ca in spatele 

fiecarui comportament se afla o “positive intention” (intentie pozitiva), un principiu 

important pentru a face fata indoielilor. Un aspect fundamental al abordarii NLP in 

negocieri este abilitatea de a imparti anumite probleme in toate aspectele care le compun 

pentru a gasi astfel intentiile pozitive din spatele unor cereri particulare. Acest lucru este 

cunoscut in NLP drept identificarea “meta-rezultatelor” (rezultatele altor rezultate). 

Gasirea de meta-rezultate implica de obicei explorarea nivelelor mai inalte ale 

proceselor care se afla sub niste scopuri sau comportamente specifice (de exemplu 

valori, credinte si probleme referitoare la identitate). Asa cum Albert Einstein arata, “Nu 

se poate rezolva o problema la acelasi nivel de gândire la care a fost realizata problema”. 

Recunoasterea faptului ca oamenii au criterii diferite (si ierarhii si prioritati diferite in 

stabilirea acestor criterii) este esential pentru rezolvarea conflictelor si pastrarea 

diversitatii. Incercarea de a ajunge la intelegeri si acorduri cu altii de multe ori aduce la 

suprafata probleme referitoare la criterii si ierarhii de criterii. Valorile si criteriile, de 

exemplu, joaca un rol important in convingere si motivatie. Stabilirea de criterii pentru a 

face fata scopurilor si evaluarea progresului este un aspect esential al planificarii, 

realizarii deciziilor si negocierilor. 

Una din cele mai importante abilitati NLP referitoare la negocieri implica 

abilitatea de a tine seama de perspective multiple, prin luarea de diferite “pozitii 

perceptuale”. Gasirea unei solutii care sa fie acceptata de ambele parti, de exemplu, 

solicita abilitatea de a lua “a doua pozitie” (de a observa situatia din perspectiva altora), 

ca si exprimarea dorintelor, indoielilor si ingrijorarilor apartinând “primei pozitii” 

(propria pozitie). 

Abilitatea de a stabili “meta-pozitia” este considerata de asemenea cruciala in 

abordarea NLP asupra negocierilor. Privitor la o anumita interactiune, o meta-pozitie ar 

implica de-asocierea de interactiune si reflectarea comportamentului unei anume 
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persoane in relatie cu ceilalti. Meta-pozitia considera unul dintre negociatori ca fiind in 

afara contextului negocierii, ca si cum ar fi un martor la si nu un participant in cadrul 

interactiunii. In aceasta pozitie, o persoana poate privi interactiunea din punctul de 

vedere al unei persoane interesate, dar neutre cu privire la ce se intâmpla. In negocierile 

care implica pozitii conflictuale, de exemplu, atingerea stadiului de “meta-pozitie” este 

de multe ori esential pentru un rezultat de succes. O meta-pozitie ar insemna astfel 

pozitia “de deasupra si intre” cei doi din conflict. Prin ea se pot recunoaste ambele 

perspective ale conflictului, dar si crea ceva nou. Noua perspectiva fie sintetizeaza 

pozitiile de conflict, fie permite coexistarea in armonie. De exemplu, functia unui 

mediator de conflict, consta exact in a fi o persoana care foloseste oficial meta-pozitia 

pentru a calma conflictul. 

Rezultatul dorit al oricarei negocieri este de a identifica sau genera solutii sau 

alegeri care vor satisface nevoile si criteriile tuturor partilor implicate, intr-o anumita 

masura. Astfel, creativitatea, abilitatea de a identifica presupuneri sau credinte cu 

potential de limitare, ca si instrumente cognitive care pot ajuta la largirea hartilor mintale 

ale indivizilor implicati in negociere sunt de asemenea elemente esentiale ale procesului 

de negociere. 

Alte abilitati, metode si tehnici NLP cum ar fi Reframing si Conflict Integration 

pot fi de ajutor in negocieri si pentru rezolvarea potentialelor conflicte interpersonale. 

Strategia de imaginare-inginerie Disney (Disney “imagineering”), care presupunea 

parcurgerea ciclului de Visator, Realist si Critic, de exemplu, este un proces puternic in 

negocieri. Stagiul Visatorului ajuta oamenii sa defineasca si sa ramâna concentrati pe 

meta-rezultate si sa isi mentina dorinta de a negocia. Stagiul Realist sprijina negociatorii 

in a stabili pasii necesari pentru a atinge meta-rezultatele astfel incât sa formeze un plan 

coerent. Faza de Critic este utila pentru a identifica si rezolva posibilele obiectii, care 

inseamna de fapt pentru NLP dealing with doubts (a face fata indoielilor). 

Situatie concreta 

Presupunem existenta unei situatii practice in care se poate aplica NLP. Persoana 

A doreste sa cumpere ceva de la persoana B, dar nu are toti banii pe moment. Persoana 

A ar dori sa faca cumparaturile, si in aceste conditii incearca sa gaseasca un plan pentru 

un termen de plata extins. Persoana B este ingrijorata despre nevoile de cash-flow si nu 

are nici o experienta de lucru cu persoana A. Pasii ce trebuiesc parcursi pentru a obtine o 

negociere de succes prin aplicarea tehnicilor NLP sunt urmatorii: 

1. Identificarea cu claritate a elementelor esentiale implicate in negociere. Aceste 

elemente vor fi exprimate uzual la nivelul de comportament si mediu (unde si când). 



 - 84 - 

Persoana A face o cumparatura cu termenul de plata extins vs. Persoana B isi mentine 

cash flow-ul adecvat. 

2. Stabilirea unei meta-pozitii fara prejudecati, care este distincta in mod evident 

de catre oricare dintre partile implicate in negociere. 

3. Identificarea si clarificarea intentiilor si a criteriilor (meta-rezultatele) din 

spatele elementelor importante pentru fiecare parte (inclusiv a dumneavoastra, daca 

sunteti una din partile implicate in negociere). Aceste intentii si criterii vor fi in mod 

necesar la un nivel mai ridicat decât elementele implicate in negociere (de ce, cine, 

pentru cine, pentru ce). Intentiile la acest nivel in mod tipic nu vor fi opuse. Persoana A: 

satisfactie si crestere in ceea ce priveste bunurile posedate. Persoana B: stabilitate si 

“supravietuire” financiara. O modalitate de a identifica meta-rezultatele este de a face 

ca fiecare persoana sa afirme urmatoarea propozitie, completând spatiile libere: Doresc 

in mod specific obtinerea de ______________, in scopul de a ___________ . Pentru 

exemplul dat: vreau in mod specific ca rezultatul efectuarii acestei cumparaturi pe baza 

unui plan de plati cu durata extinsa, in scopul de a putea sa obtin ceva cu un cost pe 

care sa mi-l pot permite. Scopul va fi meta-rezultatul. Daca diferitele meta-rezultate ale 

indivizilor implicati in negocieri nu se potrivesc sau sunt complementare intr-un fel sau 

altul, este util ca fiecare parte sa repete procesul, de aceasta data considerând meta-

rezultatul la care fiecare a ajuns in afirmatia anterioara drept rezultatul specific al noii 

afirmatii. In mod specific doresc rezultatul de a obtine ceva pe care il vreau la un cost 

pe care mi-l pot permite, in scopul de a fi satisfacut, cu mijloacele pe care le am la 

indemâna. Se repeta procesul cu nou generatele meta-rezultate pâna când se ajunge la o 

afirmatie cu criterii (sau intentii) diferite, pe care fiecare parte le intelege si recunoaste 

(deseori este util sa se si ancoreze aceasta intelegere). 

4. Este momentul in care se verifica daca fiecare parte implicata in negociere 

recunoaste si accepta intentiile si criteriile pozitive ale celuilalt. Aceasta nu inseamna ca 

oricare dintre parti trebuie sa accepte propunerea celuilalt, nici ca oricare dintre parti 

trebuie sa faca compromisuri asupra pozitiilor sale, cu atât mai putin asupra intentiilor 

sale. 

5. Odata atinsa meta-pozitia, in continuare se va diviza in meta-rezultate, pâna 

când se ajunge la o intentie sau criteriu comun. Astfel, mai degraba decât sa se perceapa 

drept potentiali antagonisti, cei implicati se pot vedea unul pe celalalt drept o echipa, 

care lucreaza impreuna pentru atingerea unei solutii comune. Meta-rezultatul 

persoanelor A si B consta in pastrarea si optimizarea resurselor. Stabilirea faptului ca 

toate partile implicate de fapt au acelasi scop stabileste un cadru pentru restul 
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interactiunii. Când toate partile sunt de acord ca se incearca sa se ajunga la acelasi 

rezultat, conflictele proprii sunt considerate drept detalii care este necesar sa fie 

rezolvate, iar restul lucrului va fi de fapt team building (lucru in echipa). Este de 

asemenea util sa se stabileasca de la inceput ca orice conflict intre partile care negociaza 

este contraproductiv in atingerea metarezultatelor sau a rezultatelor specifice, ca si 

acceptarea faptului ca orice conflict trebuie rezolvat de urgenta. 

6. In aceasta etapa se exploreaza variatii si alternative pentru atingerea intentiilor 

individuale sau a criteriilor impartasite de toti. Aceasta faza solicita un anume grad de 

creativitate si “brainstorming”. Aceasta ar putea include anumite ajustari la propunerea 

curenta, dar ar trebui de asemenea incercate si opinii complet noi. Persoana A creste 

suma platii initiale in schimbul unui discount, sau A imprumuta bani din alta sursa sau 

gaseste un partener de investitii. B gaseste o modalitate de a scadea unele cheltuieli si 

sa isi reduca astfel cash flow-ul, B primeste referinte din parte altor clienti ai lui A sau 

A garanteaza platii viitoare cu o carte de credit etc. Pe masura ce se inainteaza in 

procesul negocierii, se poate incepe cu meta-rezultatul cu care toata lumea este de acord, 

pentru a putea trece la lucruri specifice, adunând informatii si alternând pozitia fiecarei 

parti pâna când se poate ajunge pe teren neutru. In orice moment in care se ajunge la o 

problema, solutia optima consta in revenirea la meta-rezultatele deja acceptate, pentru a 

se reintroduce cadrul general pozitiv. 

7. Acum este momentul sa se identifice sistematic care alegere sau combinatie de 

alegeri va satisface cel mai eficient intentiile comune si pozitiile individuale cu cel mai 

mare impact pozitiv. Unele strategii de comunicare care pot ajuta in acest stadiu sunt: 

 stabilirea de catre toate partile a ceea ce ar putea reprezenta un rezultat de succes 

al negocierii. De exemplu, este util sa se afle ce ar constitui o decizie acceptabila 

pentru o anume problema. Daca o decizie satisfacatoare nu se poate realiza, 

trebuie aflate alte informatii despre elementele esentiale ale negocierii; 

 observarea diverselor strategii de decizie care sunt luate de catre fiecare parte 

implicata in negocieri pe masura ce acea parte ea in considerare problemele si 

stabileste decizie. Aceasta metoda va furniza informatii despre ce este necesar 

pentru pace si lead pentru a ajunge la o intelegere; 

 asumarea rolului de translator (mai ales pentru persoanele care sunt arbitru sau 

moderator), reinterpretarea si inregistrarea lucrurilor care s-au spus, atunci când 

se observa ca diferentele de strategie ale partilor stau in cale. Stabilirea aceluiasi 

raport prin folosirea metodei mirorring poate fi o alta metoda eficienta de a 

facilita intelegerea; 
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 accesarea de experiente de referinta pentru ce ar putea fi o intelegere mutuala, 

cum ar fi: “Ai fost vreodata capabil sa ajungi la o concluzie cu care ai fost 

incântat in urma unei negocieri?” sau “A fost un moment in viata ta când ai fost 

capabil sa comunici cu cineva cu adevarat efectiv si te-ai surprins prin 

capacitatea de a ajunge la o concluzie imediat, dupa ce ai prevazut anterior ca nu 

vei reusi vreodata sa o scoti la capat?”. De asemenea este utila ancorarea non-

verbala a acestor experiente, astfel incât sa le poti re-accesa la momentul potrivit. 

 monitorizarea comunicarii non-verbale a ambelor pati astfel incât sa nu produca 

efecte negative asupra procedeelor negocierii. Din perspectiva NLP, majoritatea 

lucrurilor care sunt comunicate cu succes in interactiunile verbale sunt rezultatul 

unor elemente non-verbale ce le insotesc. Atunci când se negociaza cu indivizi 

sau cu grupuri, este important sa se acorde atentie si sa se monitorizeze 

fragmentele non-verbale din interactiuni, ca si partile verbale. Meta-mesajele 

non-verbale pot face o diferenta enorma in raspunsul unei parti fata de cealalta. 

De exemplu, atunci când un individ ridica vocea si arata cu degetul la cineva in 

timp ce face o afirmatie, cealalta persoana devine tensionata si inceteaza sa 

respire (indicând un raspuns negativ). In acest caz, este util sa se spuna persoanei 

care a facut afirmatia sa se opreasca, sa isi potriveasca tonul si gesturile si sa 

repete exact aceeasi afirmati. Practic in orice situatie acest lucru va schimba 

raspunsul sau intelegerea conceptului de catre cealalta persoana. 

Apl ica t ie  NLP:  operator i i  modal i  

Definire 

Un operator modal este un “mod de operare”, un mod de a fi intr-o lume si de a 

face o legatura cu o parte a ei sau cu lumea intreaga. Un operator modal este un verb
(1)

 

care modifica un alt verb
(2)

, astfel incât este intotdeauna urmat de un alt verb: “Trebuie
(1)

 

sa lucrez
(2)

” sau “Pot
(1)

 sa devin
(2)

 o persoana de succes”. 

Deoarece un verb descrie intotdeauna o activitate sau un proces, un operator 

modal este un verb care modifica felul in care o anumita activitate este realizata. Un 

operator modal functioneaza in acelasi fel ca si un adverb, si poate ar trebui sa i se spuna 

adverb. Un adverb preceda uneori verbul care este modificat, in timp ce un operator 

modal il precede intotdeauna. In aceasta consta de fapt forta unui operator modal. Un 

operator modal stabileste o orientare generala sau directia globala inainte ca noi sa stim 

care este activitatea. Deseori o persoana spune “Nu pot sa” sau “Vreau sa” deoarece 

continutul este specificat de context. Cu toate acestea, deoarece cuvintele in sine nu 
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specifica un anumit continut sau context, este foarte usor sa generalizam afirmatia la o 

gama larga de continuturi sau contexte. 

Un operator modal ne modifica experienta din mare parte (sau tot) ceea ce facem 

prin modalitati foarte importante. Gânditi-va la orice activitate simpla, neutra, si 

descrieti-o in fraze simple, cum ar fi: “Uitati-va pe fereastra!”. Mai departe spuneti-va 

frazele dumneavoastra insiva si deveniti constienti de experientele pe care le traiti dupa 

fiecare afirmatie, fiind in acelasi timp atenti la felul in care experienta dumneavoastra se 

schimba cu fiecare afirmatie, si mai ales incotro se indreapta atentia dumneavoastra si 

cum va simtiti: 

 “Vreau sa ma uit pe fereastra.” 

 “Trebuie sa ma uit pe fereastra.” 

 “Pot sa ma uit pe fereastra.” 

 “Aleg sa ma uit pe fereastra.” 

“Modul de operare” al primei propozitii este de a fi atras catre activitate, cu un 

sentiment al placerii si anticipatiei. In cea de-a doua “modul de operare” este de a fi 

impins inspre ea, de obicei din spate, si de asemenea cu sentimentul de a nu dori sa faca 

acel lucru. Ultimele doua sunt intrucâtva diferite. Pot pur si simplu ne indreapta atentia 

inspre mai multe cai de a infaptui acea posibilitate. In plus fata de uitatul afara pe 

fereastra, alte lucruri imi sunt supuse atentiei. Aleg porneste de la presupunerea ca acele 

lucruri deja exista, si se adreseaza in special experientei interne de a alege intre 

alternative. 

Tipologie 

Exista patru categorii de operatori modali: de motivatie, de optiune, de dorinta 

sau necesitate si de intensitate. 

Motivatie: primele doua categorii se refera la a fi motivat: 

 Necesitate: ar trebui, trebuie, esti obligat sa, etc. 

 Dorinta: doresc, vreau, am nevoie sa, etc. 

Optiune: urmatoarele doua categorii se refera la optiuni ce pot fi alese pentru a 

satisface motivatia: 

 Posibilitate: pot, sunt capabil, etc. 

 Alegere: a alege, a selecta, a decide, etc. 

Dorinta sau necesitatea ne motiveaza sa ne comportam pentru si sa schimbam, 

iar posibilitatea si alegerea fac acest lucru posibil. Grupate in acest fel, o persoana poate 

observa imediat ca oamenii incep cel mai des cu motivatia si abia apoi cauta optiuni. Sa 
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pornesti cu optiuni si apoi sa le testezi pe cele care sunt de dorit este o actiune mult mai 

putin frecventa. 

Pentru a intelege aceste notiuni, asteapta putin sa experimentezi aceasta diferenta 

esentiala. Imagineaza-ti pentru o clipa ca ai inceput dintotdeauna cu motivatia si apoi ai 

cautat optiuni … 

Acum imagineaza-ti ca ai inceput mereu cautând optiuni si abia apoi ti-ai 

verificat motivatia. Acestea sunt lumi foarte diferite … 

Operatorii modali de necesitate si imposibilitate sunt cei pe care se pune cel mai 

mult accentul in training
40

-urile NLP, deoarece foarte frecvent ei sunt baza unor limitari 

semnificative. Oamenii se simt deseori blocati si prinsi in capcana de imagini trebuie sa 

si limitati de imagini nu pot sa, iar acestea sunt cele mai evidente tipuri de pareri ce 

limiteaza pe care oamenii le au. 

Operatorii modali de dorinta si alegere sunt deseori mult mai ignorati, dar ei sunt 

de o importanta egala cu primii, fiind o imagine-oglinda a necesitatii si imposibilitatii. 

De exemplu, atunci când o persoana trece printr-o experienta de trebuie sa, de obicei 

este una neplacuta si el sau ea vrea sa aiba alte alegeri. Altfel spus trebuie sa si nu este 

posibil sunt echivalente cu “nu este posibil sa alegi dintre alternative dorite”. 

Importanta: Deoarece sa alegi dintre posibilitati alternative, in linie cu propriile 

nevoi si dorinte, este fundamental pentru supravietuirea si fericirea proprie, orice 

limitare sau reducere in aceste abilitati va limita in mod semnificativ abilitatea proprie 

de a trai bine. Fiecare convingere in posibilitatile proprii va avea un operator modal in 

ea, si multe limitari vor avea fie un operator modal de necesitate sau o negare a altui 

operator modal. 

Acesta este tipul de diferenta pe care operator modal nu numai ca il descriu, dar 

il si creeaza, pe masura ce vorbim cu noi insine, pe plan intern. Poate fi o diferenta 

cruciala intre cineva care traieste o viata ca si cum ar fi o victima a evenimentelor, 

incapabila, fara posibilitatea de a se apara, si una care experimenteaza o lume plina de 

anticipatie si oportunitati pentru satisfacerea nevoilor si dorintelor. 

Lucrând la nivelul operator modal si la convingerile in care sunt incastrati, 

inseamna de obicei sa lucrezi cu o bucata mult mai mare decât sa lucrezi la nivelul 

cuprins intr-o anume limitare, iar din aceasta cauza orice schimbari care sunt facute se 

vor generaliza pe o scara mult mai mare. 

Intensitate: Fiecare dintre aceste categorii include diferite cuvinte care exprima 

grade diferite de intensitate – cu toate ca oamenii se limiteaza deseori prin reducerea 

                                                 
40

 Training = pregatire, antrenament 



 - 89 - 

acestui spectru bogat la un anumit aspect. In plus fata de cuvintele folosite in fiecare 

categorie, intonarea non-verbala poate de asemenea sa indice gradul de intensitate, iar pe 

acest mesaj non-verbal se poate de multe ori pune mai multa baza decât pe cuvinte. 

 Necesitatea are o raza de intensitate relativ ingusta, dar exista o diferenta clara 

intre un trebuie neaparat, ar trebui sau se cuvine sa. Deoarece multi oameni cred 

ca ar trebui sa faca lucruri pe care le fac de fapt rar sau niciodata, exista 

necesitati care sunt mai putin decât absolute. 

 Dorinta are poate cea mai mare raza de intensitate, intinzându-se de la o vaga 

inclinatie pâna la o pofta nebuna! 

 Posibilitatea nu este o distinctie, asa cum se crede de obicei, intre posibil si 

imposibil, ci poate varia intr-o gama larga, de la foarte posibil (aproape sigur), la 

foarte improbabil (cu o mica rata de posibilitate, totusi). 

 Alegerea, de asemenea, poate fi redusa in mod artificial la o simpla limitare cu 

sau sau cu fie (exista putine situatii in care aceasta este o descriere potrivita). De 

obicei exista insa o gama larga de optiuni, o multitudine de optiuni, numai de ce 

sa faci, dar si cum sa faci¸ unde sa faci, când, cu cine si de ce sa o faci. 

Legaturi 

Intre diferitele categorii de operator modal exista anumite tipuri de legaturi: 

inerente si optionale. 

Legaturile inerente. Alegerea si necesitatea presupun amândoua o posibilitatea, 

in timp ce dorinta nu. Este ridicol sa afirmi ca o persoana poate sa aleaga sau trebuie sa 

faca ceva ce este imposibil. Legatura inerenta poate fi destul de folositoare. De exemplu, 

uneori o persoana se chinuie la gândul ca ar trebui sa faca sau sa aleaga ceva ce de fapt 

nu este posibil pentru ea – cel putin pentru moment – dar nu realizeaza contradictia la 

nivel logic. 

Pentru a lucra cu aceasta situatie, in primul rând poti sa tii pasul cu ar trebui sau 

sa aleaga si chiar sa il intaresti. “Asadar tu chiar crezi ca ar trebui sa faci X”. Apoi 

stabileste in experienta respectivei persoane ca este imposibil pentru ei sa faca X (cel 

putin in acest moment, la stagiul prezent de dezvoltare, finante, etc.). 

Dupa ce faci aceasta pregatire, poti sa le pui pe cele doua impreuna spunând 

“Cum se face ca tu crezi ca tu ar trebui sa faci X, câta vreme stii ca este imposibil?” 

Daca pregatirea a fost facuta bine, acesta este unul din acele cazuri in care aproape ca 

poti vedea fumul iesind din urechile clientului, pe masura ce cele doua convingeri se 

confrunta, contradictia devine aparenta, iar ar trebui (odata cu problema) dispare. 
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Cu toate acestea, dorinta nu presupune posibilitatea; deseori dorim lucruri care 

nu sunt posibile. Acest lucru este sursa unei mari mizerii umane, deoarece sa doresti 

ceva care nu este posibil este foarte frustrant. Dar aceasta este de asemenea sursa 

progresului uman, pe masura ce suntem motivati sa cautam si sa descoperim cai de a 

face lucruri care nu fusesera posibile inainte.  

Legaturi optionale 

Anumite tipuri de legaturi nu sunt inerente, ci invatate. 

 in primele dintre acestea, oamenii pur si simplu combina operator modal 

secvential. “Trebuie sa aleg” este destul de diferit de “Vreau sa aleg” sau “Pot sa 

aleg” (partial de prisos, deoarece alegerea presupune posibilitatea, dar nu 

intareste simtul persoanei in capacitatile proprii). Oamenii spun deseori “Vreau 

sa fiu capabil sa” sau “Am nevoie sa aleg” sau “S-ar putea sa am nevoie sa”, dar 

exista multe astfel de combinatii pe care oamenii le folosesc rareori, cum ar fi 

“Sunt capabil sa nu doresc” sau “Aleg sa nu trebuiasca sa”, iar unele dintre 

acestea pot da multa putere. Desigur ca este un lucru sa recunosti o astfel de 

posibilitate si cu totul altceva sa accesezi sau sa creezi o experienta congruenta 

cu ea. Totusi, recunoasterea posibilitatii este un prim pas, foarte necesar inspre 

cresterea alegerilor disponibile. 

Cu patru categorii de operator modal, incluzând negatiile lor, exista 64 de astfel 

de legaturi in doua etape (cuprinzând si intrucâtva repetitivele formulari “aleg sa 

aleg” si “aleg sa nu aleg” etc.). Este foarte util sa fie notate fiecare dintre ele si sa 

fie experimentate cu lucruri obisnuite, pentru a descoperi cum fiecare dintre ele 

modifica experienta umana. Unii vor parea familiari si sensibili, dar aceia care 

par ciudati sau bizari sunt cei de la care poti invata cel mai mult, pentru ca ei sunt 

cei care maresc plaja posibilitatilor – chiar daca unii dintre ei nu sunt foarte utili, 

in particular. Aceasta este o modalitate foarte buna de a sensibiliza subiectii la 

impactul in care dumneavoastra si clientii dumneavoastra legati operatorii modal 

si de a experimenta impactul legaturilor care sunt folosi frecvent si nici macar nu 

va dati seama de aceasta. 

 a doua (si foarte asemanatoare, de altfel) modalitate de a face legaturile este de a 

lega operator modal secvential, intr-un lant “daca-atunci”, “cauza-efect”, cum 

ar fi “Daca vreau, pot” sau “Daca va trebui, nu o voi face”. Sa descoperiti felul in 

care o persoana leaga in mod tipic operator modal de obicei va furnizeaza 

informatii foarte valoroase despre felul in care experienta lor este limitata si ce 

fel de situatii sunt pasibile sa creeze probleme. Aceste legaturi, ca si majoritatea 
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generalizarilor, sunt deseori subcontextualizate, si pot deveni usor convingeri 

mai degraba globale care sunt aplicate asupra unui mare volum de continuturi si 

contexte diferite. 

Iarasi, majoritatea oamenilor folosesc anumite legaturi frecvent, in timp ce altii 

nu folosesc legaturi niciodata. Multe dintre legaturile folosite mai putin frecvent pot fi 

foarte puternice. “Daca aleg sa, voi face”, “Daca va trebui sa, voi dori sa”, “Daca voi 

dori, nu trebuie sa”. Desigur ca unele dintre aceste legaturi sunt cu mult mai folositoare 

decât altele. Cu toate acestea, daca cineva foloseste doar câteva legaturi din cele 64, 

aceasta este o limitare destul de severa a lucrurilor care sunt posibile pentru acea 

persoane, iar experimentarea cu aceste posibilitati nefolosite poate fi foarte incurajata. 

Ar fi foarte usor de creat un test scris simplu in care sa se ceara oamenilor sa 

completeze o serie de intrebari cum ar fi “Daca vreau, eu …” si apoi sa se uite la 

raspunsuri in cautarea unor tipare semnificative si combinatii care limiteaza. 

Propria persoana vs. Celalalt. In discutia de mai sus, am presupus ca persoana 

aplicase operator modal siesi. Daca mai adaugam o persoana in relatie, obtinem un alt 

set de 64 de combinatii, cum ar fi “Daca vrei ca eu sa, va trebui sa” sau “Daca eu cer, tu 

ar trebui”. Aceste aplicatii pentru terapia de cuplu (fie ca un membru al cuplului este 

prezent sau nu) ar trebui sa fie evidente. 

Cu toate ca legaturile dintre doi operatori modali sunt cele mai frecvente, o 

legatura intre trei nu este neobisnuita, si chiar mai multe sunt posibile. “Daca trebuie sa, 

pot sa aleg sa vreau”. Aici este chiar o varietate mai mare de posibilitati (512), si 

majoritatea folosesc doar câteva dintre ele. 

Este o usurare sa iti dai seama ca nu trebuie sa tii minte toate aceste posibilitati. 

Incepând cu recunoasterea faptului ca acestea pot fi foarte importante, si cu o practica 

sistematica pentru a sensibiliza perceptiile proprii, poti pur si simplu sa recunosti o 

legatura si sa o incerci rapid in propria ta experienta pentru a-i descoperi impactul. 

In situatiile cu mai mult de o persoana, cum ar fi in cadrul familiei – lucrurile 

devin si mai complicate – si interesante. “Daca el spune ca trebuie sa X, dar ea vrea Y, 

eu nu pot sa fac Z” (inca 512 posibilitati!) 

Motivatiile indicate. Necesitatea si dorinta sunt cele mai evidente. Dorinta ne 

trage intotdeauna inspre obiectul dorinta. Necesitatea in mod aparent ne impinge inspre 

ceva, dar in mai multe cazuri de fapt ne indeparteaza de ceea ce se va intâmpla daca nu 

facem acel lucru. Desigur, este inclusa multa motivatie in ambele aspecte, dar este util sa 

le separam pentru a ne gândi la ele. Operatorii modali care sunt folositi in mod tipic de 
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un client ne pot avertiza privitor la lucrurile pe care el le observa si experimenteaza si 

ceea ce el sterge din experienta lui de a fi motivat. 

Posibilitatea si alegerea nu indica nici o motivatie in particular. O persoana poate 

sa aleaga activitati posibile fie din dorinta, fie din necesitate, fie din ambele. Pe de alta 

parte, daca nu am avea nevoi sau dorinte, posibilitatea si alegerea ar fi cu totul 

irelevante, asadar este intotdeauna o motivatie presupusa sau implicata atunci când 

folosim cuvinte care se refera la posibilitate si alegere. 

Dezacorduri. Toti operatorii modali exprima ceea ce poate fi numita o stare de 

lucruri contra-factuala. Cu totii indica o situatie care nu exista in prezent, dar care ar 

putea exista in viitor (sau poate fi imaginata ca intâmplându-se in viitor, chiar daca este 

imposibil in realitate), asadar acest lucru indica lipsa de congruenta secventiala. 

Daca trebuie sa faci X, asta inseamna ca nu ai facut X inca. (Daca ai fi facut X 

deja, nu ar mai fi trebuit sa trebuiasca sa). Chiar si la forma de trecut, trebuia sa 

exprima situatia din momentul in care trebuie sa, si nu actiunea ulterioara. Intr-o actiune 

repetitiva pe care o persoana trebuie sa o faca, cum ar fi respiratia, lucrul pe care o 

persoana trebuie sa il faca este sa ia urmatoarea gura de aer, si nu cea care a fost. 

De asemenea, daca doresti ceva, nu ai acel lucru inca. (Daca l-ai fi avut deja, ai fi 

putut sa te bucuri de el, nu sa il doresti). 

Daca ceva este posibil, acest lucru inseamna ca este potential, dar nu actual. “Pot 

sa fac acest lucru” este destul de diferit de “Am facut acest lucru”. Desigur, faptul ca ai 

facut ceva este o baza puternica de a asuma ca poti sa faci acel lucru in viitor. De aceea 

poate fi atât de util sa instalezi o modificare in trecut, astfel incât sa fie experimentata ca 

si când s-ar fi intâmplat deja. Unii dintre noi obisnuiau sa glumeasca despre “potentialul 

miscarilor umane”, ca si cum ar fi fost potential intru totul, si foarte putina miscare 

practica (iar o parte din el nici macar nu era foarte uman!). 

In momentul alegerii, activitatea care este aleasa nu s-a intâmplat inca (chiar si 

sa alegi intre lucruri, mai degraba decât intre activitati, implica o oarecare activitate in 

relatie cu ele). In cadrul alegerii exista intotdeauna o lipsa de congruenta care consta in 

faptul ca suntem atrasi sau impinsi simultan inspre doua sau mai multe alternative. 

Atunci când alegem una cea care nu este aleasa este pierduta, si oricare ar fi fost nevoile 

si dorintele pe care aceasta alternativa le-ar fi satisfacut vor trebui sa ramâna 

nesatisfacute, cel putin temporar. 

Tipuri de lipse de congruenta. O persoana, atunci când foloseste un tip de 

operator modal verbal si exprima un altul non-verbal, arata o lipsa de congruenta 

simultana intre cuvintele constiente (verbal) si manifestarile inconstiente (non-verbal), 
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cu toate ca o persoana poate exprima manifestarile inconstiente secvential. Daca o 

persoana spune “pot sa fac acel lucru” cu o voce care se tânguie si umerii lasati in jos 

(sau continua afirmatia cu astfel de manifestari non-verbale) este foarte probabil ca ea sa 

nu creada cu adevarat in ceea ce spune, si nu va face acel lucru. Asa cum este cu toate 

lucrurile legate de NLP, sistemul non-verbal este deseori un mult mai bun indicator al 

aspectelor inconstiente de comportament si al lucrurilor care se intâmpla de fapt. Asa 

cum John Grindier obisnuia sa spuna – “Toate cuvintele trebuie considerate ca un zvon 

nefondat, cu exceptia cazurilor când sunt confirmate de comportamentul non-verbal.” 

Operatori modalii pot fi sau pot sa nu fie un indicator pe care se poate pune baza 

referitor la operatorii modali care sunt experimentati in mod actual. Sensibilitatea la 

indicatorii non-verbali ai operatorilor modali ne deschide catre informatii pe care se 

poate pune mult mai multa credibilitate, privitoare la experienta clientului. 

Exista un exercitiu de training foarte util care a fost folosit ani de zile. El poate 

sensibiliza antrenorii la operatori modali, atât cei verbali cât si cei non verbali. In 

grupuri de câte trei, o persoana spune o propozitie folosind un tip de operator modal (sau 

negatia lui) verbal, in timp ce exprima un alt tip de operator modal (sau negatia lui) non-

verbal. Un alt membru al trio-ului identifica operatorii modali, iar cel de-al treilea 

operatorii modali non-verbal. Mai târziu, rolurile sunt jucate de catre toti. Acelasi 

exercitiu poate fi modificat cerând unei persoane sa spuna o propozitie cu un operator 

modal, si apoi sa exprime secvential un alt operator modal non-verbal, pentru a 

sensibiliza antrenorii la aceste lucruri. 

Schimbarea experientei. Un operator modal, ca si un semnal de acces, este 

rezultat atât al unei procesari interne, cât si o modalitate de a obtine o astfel de 

procesare. “Nu voi”, mai degraba decât “Nu pot” era una din modalitatile favorite ale lui 

Fritz Perls
41

 de face oamenii sa isi asume mai multa responsabilitate pentru alegerile 

implicite pe care le faceau si sa se simta mai siguri pe ei in a-si recunoaste abilitatile de a 

alege, deschizând astfel calea catre alegeri diferite. 

Uneori schimbarea unui operator modal aduce la suprafata o schimbare 

congruenta imediat. Si mai frecvent, un client va experimenta lipsa de congruenta. Dar 

chiar si atunci, poate fi un experiment foarte util care ofera cel putin posibilitatea de a 

vedea pentru scurt timp o cale alternativa de a trai in lume. Clientul poate sa o incerce si 

sa descopere ca este ca si cum ar fi adevarat pentru el sau ea. Obiectiile care ies la iveala 

                                                 
41 Perls a dezvoltat şi popularizat terapia Gestalt, dupa pregatirea sa ca psihoanalist în Berlin, şi 

apoi în Austria. El s-a mutat apoi în Africa de Sud, stabilind acolo un institut de pregatire pentru 

psihoanalişti, înainte de a-şi dezvoltat abordarea teoretica proprie. 
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vor furniza informatii valoroase despre ce aspecte ale credintelor unei persoane au 

nevoie de atentie pentru a face modificarea potrivita si de durata. 

Experienta de congruenta completa. Gânditi-va la o situatie din viata 

dumneavoastra când ati experimentat congruenta totala cu a face ceva. Când o persoana 

este congruenta in totalitate, atunci este posibil sa, vreti sa, alegeti sa si, paradoxal, 

trebuie sa faca ceva (chiar nu ar fi putut face nimic altceva). Asadar raspunsul este: toti 

operatorii modali (sau poate niciunul dintre ei). Altfel spus, nu este un mod de operare 

(lucru care indica intotdeauna cel putin un inceput de incongruenta), este pur si simplu 

actiunea in sine - “Eu fac”, nemodificata. 

Mic  d ic t ionar  NLP  

Ancora. Asociere subconstienta dintre un stimul si o reactie cognitiv-emotionala 

specifica, generata de “legea asociatiilor prin simultaneitate”, ancora este o caracteristica 

a mentalului de a asocia lucrurile percepute in acelasi timp si spatiu. De exemplu, daca 

atunci când cineva v-a spus ca va iubeste, tocmai se auzea o melodie a lui Celine Dion, 

ori de câte ori veti auzi acea melodie veti fi cuprinsi de o anume emotie si bucurie. 

Convingeri (beliefs-uri). Convingerile reprezinta credinte generate de experienta 

anterioara a subiectului. Convingerile reprezinta abordari pre-formate ale experientei, 

sugestii care formeaza un “filtru” prin care realitatea exterioara este perceputa. Ele 

functioneaza la nivel subconstient, astfel incât perceptiile si experientele atasate de ele 

au un caracter automat. 

Fiziologia. Legata printr-o bucla cibernetica cu submodalitatile, “fiziologia” 

desemneaza in NLP un cumul de caracteristici corporale (postura, frecventa respiratorie 

etc.), corelate specific cu o stare psiho-emotionala anume. Exemplu: anxietatea este 

insotita de agitatie, respiratie rapida si dezordonata, tristetea de o incovoiere a umerilor, 

privire indreptata in jos, si, de multe ori, respiratie superficiala, intretaiata de oftaturi. 

Metafora sau “forta limbajului simbolic”. Spre deosebire de limbajul logic, 

adresat emisferei stângi, care obliga la incadrarea in tipare rigide, limbajul simbolic (sub 

forma povestilor si a metaforelor) se adreseaza emisferei drepte, intuitiei si 

subconstientului. Acest mijloc de comunicare, inegalabil, este folosit in toate culturile, 

inclusiv in societatea occidentala, mai ales pâna in epoca revolutiei industriale. “The 

story tellers”, cei care spuneau povesti, au avut un statut aparte in cadrul comunitatii, 

recunoscându-li-se rolul in mentinerea sanatatii spirituale si mentale. O mare parte din 

intelepciunea omenirii este depozitata in povesti, mituri si parabole. Metafora terapeutica 

(clasica sau conceputa de terapeut) are sarcina sa reproduca, in esenta, experienta prin 
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care tocmai trece pacientul, dar ea trebuie formulata astfel incât acesta sa nu poata stabili 

usor legatura dintre poveste si propria sa problema. Eroii si actiunea povestirii sunt, 

evident, personificari ale proceselor psihice (pozitive sau negative) implicate, iar solutia 

este inregistrata de subconstient, conducând la schimbarea pozitiva de comportament, 

asteptata. 

Metamodel. Metamodelul este ansamblul de tehnici lingvistice prin care se poate 

recâstiga o mare parte din informatia care se pierde in procesul comunicarii verbale 

obisnuite. 

Modelul Milton. Modelul Milton reprezinta un ansamblu de tehnici lingvistice 

prin care se poate transmite informatia celorlalti, intr-un mod cât mai eficient, care sa 

ocoleasca barajul credintelor negative. 

Reframing (re-semnificare). Având la baza distinctia dintre comportament si 

intentie, punch-reframingul vizeaza tehnici prin care perspectiva pacientului asupra 

problemei sale este rapid schimbata, prin descoperirea conotatiei pozitive a insusirii 

nedorite sau a contextului in care aceasta a constituit sau ar putea constitui o resursa. 

Sisteme de reprezentare. Sistemele de reprezentare sunt sistemele in care 

individul isi reprezinta si proceseaza informatia – vizual, auditiv si chinestezic, cel mai 

adesea cu predominanta neta a unuia dintre ele. Astfel, la intrebarea: “cum a fost in 

vacanta la mare?”, unii oameni vor vedea brusc imagini ale plajei, marii etc., altii isi vor 

reaminti zgomotul valurilor sau muzica de la discoteca, in timp ce altora le vor reaparea 

emotii, sentimente placute pe care le-au resimtit atunci, si anumite senzatii corporale 

legate de acestea. 

Submodalitati. Submodalitatile sunt particularitati ale reprezentarilor interioare, 

specifice fiecarei modalitati senzoriale, cum ar fi culoarea, claritatea sau proiectia 

spatiala, tonalitatea, intensitatea sunetului, senzatia subiectiva de greu, moale etc. Ele 

sunt determinante ale starii interioare ale unei persoane. 

Valori. Valori – cu acest nume sunt desemnate cele mai importante lucruri intr-

un anume moment, pentru o persoana. Este vorba de trairi, sentimente, a caror obtinere 

genereaza, mai mult sau mai putin constient, comportamentul persoanei respective. 

Exemple de valori: iubire, libertate, siguranta, putere, comunicare, succes. Valorile isi 

pot schimba locul ierarhic, si de asemenea pot fi inlocuite de altele, pe parcursul vietii. 

Desi unii oameni pot desemna ca valori bunuri materiale (casa, masina, bani), ele nu 

reprezinta decât mijloace pentru a avea acces tot la anumite sentimente (reusita, 

admiratie, plenitudine etc.). 
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