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Abstract  

În partea întâi – “Negocierea” – am prezentat fundamentele teoretice ale lucrării. 

Deşi are un caracter mai degrabă descriptiv, am inclus propriile comentarii, sau pe cele 

notate la discuţiile cu domnul profesor coordonator, la majoritatea temelor dezbătute în 

acest capitol. Pentru început, am vorbit despre cuvântul “Negociere” – origini şi 

înţelesuri –, şi am dezbătut posibilitatea ca denumirea de “negociere conflictuală” să fie 

folosită în sensul său propriu. Referitor la manipulare, termenul propriu-zis nu există, 

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

lucrare în care am întâlnit dezbaterea unor cazuri concrete, am prezentat rezultatele unor 

cercetări referitoare la metoda piciorului-în-uşă. Am încercat apoi să descriu caracterul 

logic al negocierii, cu pragul minim pentru vânzător şi pentru cumpărător şi să prezint 

grafic problema lui Nash. Faptul că negocierea poartă amprenta comportamentului uman 

este prezentat în “Părţile dintr-o negociere”. Libertatea omului de a acţiona şi 

posibilitatea ştiiţelor umane de a înţelege complexitatea unor fenomene sunt analizate 

într-o parte separată. În continuare, sunt prezentate strategiile, tacticile şi tehnicile. 

Diferenţa dintre negocierea pe poziţii şi cea pe interese este analizată într-o secţiune 

dedciată. Spre finalul acestui capitol sunt prezentate tipurile de negociere şi de 

negociatori. Capitolul se încheie cu cele 6 principii de bază ale bunelor maniere în 

afaceri. 

Cea de-a doua parte a lucrării - “Problematica strategiei în negocieri”- a avut un 

caracter majoritar analitic. Am prezentat, pentru o bună înţelegere, aspectele pe care 

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

importană a lucrării de diplomă se intitulează “Consistenţa conceptuală a teoriei 

strategiei în negocieri (strategie, tehnică, tactică)” În ea am încercat să arăt că mulţi 

dintre autorii lucrărilor pe care le-am consultat au încercat să furnizeze soluţii de-a 

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

strategiile, tacticile şi tehnicile prezentate în câteva cărţi şi am încercat chiar să furnizez 

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

se referă la clasificarea dominare-cedare şi cooperare-evitare şi la necesitatea de a 

împărţi comportamentul într-o negociere în asemenea tipare. “Tipurile de oameni de 

afaceri” diferă de tipurile de negociatori doar parţial: cartea pe care am ales să o analizez 

referitor la această temă prezintă într-un mod de-a dreptul amuzant, şi, dintr-un punct de 

vedere, trist, tipologia oamenilor de afaceri. În “Echipa de negociatori” am încercat să 

testez validitatea teoriei conform căreia o echipă de negociatori trebuie să conţină cât 

mai mulţi membri, din domenii diferite. Combinaţiile de negociere între mediul privat şi 
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Stat pot fi agresive sau neagresive. Am încercat, într-un subcapitol dedicat, să analizez 

această situaţie. Spre final am lăsat erorile masive ale unor autori (“Cazuri patologice”) 

şi o secţiune dedicată eticii în negocieri, cu o parte axată pe “Mita în negocieri”. 

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

tipologia oamenilor de afaceri. Oferirea de reţete şi echipa de negociatori sunt şi ele 

analizate. 

Ca anexă, programarea neurolingvistică în negocieri consider că este un domeniu 

de viitor şi ar trebui să i se acorde mai multă atenţie. 

Introducere  

Motivaţia alegerii temei 

Am ales ca temă pentru lucrarea de diplomă “Negocierea” pentru că a fost cea 

mai apropiată temă de un domeniu pe care îl apreciez foarte mult – psihologia. În clasa a 

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

câteva aplicaţii ale acestei proceduri în domeniul… seducţiei. Am fost impresionat 

pozitiv de NLP şi, când în anul II de facultate am aflat că NLP se poate aplica în 

negocieri, am aprofundat tema. Citind despre NLP în negocieri, mi-a plăcut şi 

negocierea în general şi aşa am ales “Negocierea” ca subiect pentru tema de diplomă. 

Ce realizez prin lucrare 

Prin lucrare încerc să ofer o imagine de ansamblu asupra eficacităţii metodelor de 

manipulare, asupra corectitudinii majorităţii strategiilor şi tehnicilor. De asemenea, 

încerc să arunc o privire asupra metodologiei realizării unor lucrări în domeniul 

negocierilor. În unele cazuri, mă axez asupra justeţii folosirii unor termeni. Încerc, în 

plus, să vin cu argumente pentru care programarea neuro-lingvistică să îşi aibă rolul său 

în cadrul analizelor asupra negocierii. 

Ce câştigă cititorul în urma parcurgerii lucrării? 

Poate cel mai important câştig pentru cititor este o înţelegere mai profundă atât 

asupra fenomenului negocierilor, aşa cum este descris şi înţeles el de unii autori români 

şi străini, cât şi a înţelegerii punctului până la care metodele de self-improvement pot, 

într-adevăr să meargă. Punctual, câştigurile prin parcurgerea acestei lucrări pentru o 

persoană de nespecialitate sunt, alături de cele deja prezentate: 

 O analiză viitoare probabil mai atentă asupra felului în care simple 

comportamente umane sunt prezentate drept "metode de manipulare"; 
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 Înţelegerea adecvată a termenului de "manipulare"; 

 O percepţie mai bună asupra caracterului logic al negocierii; 

 De ce negocierea bazată pe interese este net superioară celei bazată pe poziţii; 

 Care sunt lucrurile fundamentale din punct de vedere etic în ceea ce priveşte 

afacerile; 

 Motivaţia pentru care echipa de negociatori nu trebuie să conţină prea mulţi 

membri; 

 Distincţia între negocierile între mediul privat şi Stat (cele trei combinări posibile 

cu repercusiunile lor asupra caracterului negocierii); 

 Ce rol poate juca programarea neuro-lingvistică în negocieri. 

Ce am învăţat eu? 

Citind şi scriind la această lucrare şi discutând cu d-l profesor coordonator, am 

învăţat lucruri noi despre negociere. Cel mai mult m-au impresionat discuţiile despre 

posibilitatea minţii umane de a fi manipulată. Practic, toate cercetările în domeniu şi 

orice cercetare se dovedeşte ineficientă în faţa unei unei persoane care timp de 10 ani a 

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

a îţi manifesta liber opinia nu este un lucru condamnabil. Dimpotrivă, cea mai eficientă 

metodă de a ajunge la un rezultat este să spui liber ce îţi doreşti, cu un pic de tupeu. E 

important însă a separa ideile de persoane şi a şti să discerni între ce este flexibil şi ce e 

inflexibil în cerinţele tale. Partea flexibilă poţi să o dezvolţi cât poţi de mult în timpul 

negocierii, iar partea inflexibilă trebuie analizată cu atenţie: este ea atât de inflexibilă? În 

ceea ce priveşte lucrurile pe care le-am scris, m-am distrat pe cinste găsind noi metode 

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

un domeniu pe care credeam că îl cunosc mai bine. 

Cap I .  Negocierea  

Considera ţ i i  genera le  

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

reprezintă un “demers comunicaţional interpersonal sau de grup, având ca scop 

încheierea unei înţelegeri”. Se poate derula în comunicarea familiară, cotidiană şi în 

comunicarea administrativă (politico-economică) între două instituţii, organisme, 

grupuri de interese”. Exemple de negociere sunt: “negocieri între sindicate şi patronat, 

                                                 
1
 “Dicţionar de comunicare”, Sultana Craia, Ediţia a II-a, Editura Ager, 2002 



 - 8 - 

ori sindicate-guvern”. Mai mult decât atât, “orice negociere presupune înalte competenţe 

comunicaţionale şi o anumită tactică”. De asemenea “fiecare partener urmăreşte să 

obţină maximum de avantaje, conform intereselor sale”. 

Pentru Christian Thuderoz
2
, conceptul de negociere are două semnificaţii 

complementare, doar una dintre acestea fiind dominantă. Astfel, el “indică fie o 

activitate socială, ce constă în schimbarea de obiecte, astfel încât să rezolve un litigiu, 

sau în schimbarea de bunuri ori de servicii în cadrul unei relaţii comerciale – negocierea 

este negoţ, schimb comercial, iar termenul englez bargaining “tocmeală” îl 

caracterizează pe deplin –, fie o activitate socială, care rezidă în stabilirea colectivă a 

unor reguli”. Autorul afirmă că cele două activităţi tind să se suprapună. În ce sens? Ei 

bine, o negociere colectivă a salariului într-o întreprindere, deşi se limitează doar la 

schimbarea unui efort de producţie contra unei remunerări, este înscrisă într-un cod de 

reguli definite, în marea lor majoritate, în afara sa (dreptul la negociere, Codul Muncii şi 

urmăreşte stabilirea unor reguli, mai mult sau mai puţin generale şi ocazionale de fixare 

a salariilor. De asemenea, negocierea unui tratat internaţional, care limitează utilizarea 

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

implică negocieri inter-statale şi guverne, îndepărtate deseori de obiectele explicite ale 

negocierii şi care permit adoptarea textului. 

În fine, pentru Gheorghe Pistol
3
, “prin negociere se înţelege acţiunea de purta 

discuţii, în vederea ajungerii la o înţelegere”. Aceasta este definiţia generală cu care 

debutează cartea. Este însă o definiţie care nu este universal valabilă. Să presupunem că 

sunt un tânăr absolvent de facultate care îmi lansez o afacere ce ar avea mai mult succes 

dacă aş avea experienţă în negocierea cu furnizorii şi cu creditorii. Pentru a avea mai 

multă experienţă, mi-aş căuta nişte parteneri de afaceri cu care sunt sigur că nu voi 

încheia vreodată un contract. Unul dintre oamenii sau companiile pe care le visez să 

zicem că ar avea şi el un interes ascuns în unele dintre negocierile pe care le efectuează. 

Aceste scopuri pot fi: 

 ca şi în cazul meu, simpla acumulare de cunoştinţe; 

 dorinţa de a vedea live un negociator recunoscut pentru abilităţile sale şi rata 

ridicată de încheiere a unei înţelegeri; 

 crearea unei imagini de om dur care are o mulţime de pretenţii, renunţă greu şi 

cere compensaţii pentru oricare dintre ele, pulsează întotdeauna şi în 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 Universitară, 

2002 
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când se îndreaptă spre uşă trebui se faci mari concesii pentru a îl determina să se 

întoarcă din drum. 

Aşadar, putem presupune existenţa unei negocieri între un student în căutare de 

experienţă şi un negociator care doreşte exclusiv, din această negociere, crearea unei 

imagini de “băiat rău”, ceea ce înseamnă că se poate negocia fără ca vreuna dintre părţi 

să dorească încheierea cu brio a negocierilor. O definiţie riguros exactă a procesului de 

negociere ar putea fi “comunicare în scopul cel puţin aparent recunoscut de toate părţile 

implicate de a încheia un acord”. Din această definiţie sunt excluse negocierile simulate 

conştient de toate părţile implicate. Experienţa în negocieri poate fi obţinută şi prin 

simulări convenite între părţi, dar acestea sunt definite prin chiar numele lor: simulări de 

negocieri, nu negocieri propriu-zise. 

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

cu cineva încheierea unei convenţii economice, politice, culturale” sau “o acţiune de 

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

fac asta pentru a îşi dezvolta abilităţile de comunicare. În multe cazuri, scopul este 

perfecţionarea abilităţilor de negociere pentru a putea creşte o rată de succes sau un 

raport între lucruri câştigate şi lucruri pierdute. Mai sunt însă două situaţii în care poţi să 

negociezi atât fără scopul de a încheia o afacere, cât şi fără interesul de a dezvolta nişte 

îndemânări inerente experienţei unei negocieri. 

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

de a face faţă unor întrebări cheie sau capacitatea de a se documenta despre adversar sau 

creşterea cercului de cunoştinţe sau eliminarea tracului de a vorbi în public ori în faţa 

unor străini sau rezistenţa la stres, sau abilitatea de a urma un fir logic sau, în fine, 

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

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

b. negocierea dintr-o plăcere bizară de a face echipa adversă să-şi piardă, odată 

cu tine, timpul sau plăcerea conversaţiei. 

Cazurile acestea le consider însă rare, nu doar prin faptul că, din experienţa mea, 

oamenii nu doar că refuză să iasă din tipare sau definiţii ori comportament de “turmă” 

sau regulile bunului-simţ, ci şi pentru că se pune întrebarea – cine ar pune pe cineva într-

o funcţie de negociator dacă persoana respectivă nu doreşte încheierea de afaceri sau 

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

dovedesc că nu are mare interes în încheierea de afaceri, ci pare doar să piardă timpul 

ambelor părţi implicate? 

                                                 
4
 Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu 

Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998 
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Revenind la definiţie, dacă A ar fi un negociator ce doreşte încheierea unei 

afaceri, iar B are alte interese şi dacă B nu ar ascunde faţă de A faptul că de fapt nu au 

nici o şansă în încheierea unei înţelegeri, negocierea nu ar putea avea loc. Dacă ambele 

părţi joacă teatru şi sunt conştiente de jocul celeilalte părţi, este doar o simulare de 

negociere. 

În articolul “Negocierea în relaţiile economice internaţionale”
5
, d-na Zaharia 

vorbeşte despre elementele definitoriu ale termenului de negociere: 

 În primul rând, termenul, provenit din latină (negotiari), trimite la ideea de 

comerţ, de tranzacţie între părţi care au interese distincte sau chiar conflictuale. 

În general, se negociază pentru a acomoda interese sau pentru a rezolva un 

conflict. 

 Apoi, negocierea implică existenţa unui proiect comun al părţilor. Ea nu poate fi 

concepută fără existenţa unor factori de convergenţă a intereselor părţilor, iar 

punerea în valoare a acestor interese comune în folosul reciproc este însăşi 

finalitatea negocierii. 

 De asemenea, negocierea înseamnă comunicare între părţi, adică transferul 

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

stabileşte starea de negocieri ce permite armonizarea intereselor proprii ale 

partenerilor cu proiectul lor comun. 

 În fine, negocierea prezintă o mulţime de formă, se realizează într-o diversitate 

de domenii şi este în egală măsură cunoscută pe plan local, naţional şi 

internaţional. 

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

provenit din latinul negotiatus, are trei sensuri: 

 de a se descurca cu, a face faţă unei chestiuni sau afaceri care solicită anumite 

abilităţi şi b. de a aranja sau a aduce la un rezultat prin intermediul unor 

conferinţe, discuţii şi compromisuri (negocierea unui tratat); 

 de a transfera (ca monedă de schimb) unei alte persoane prin livrare şi b. de a 

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

 de a călători cu succes alături de o persoană sau b. de a împlini, realiza, termina 

(a negocia o călătorie în două ore). 

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

publicaţiei “Economistul”, nr. 1584 (2610), 29 martie 2004, Supliment nr. 387 
6
 Pagină 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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După Fisher şi Ury
7
, orice metodă de a negocia poate fi judecată după trei 

criterii: 

 ar trebui să producă o înţelegere care să fie corectă, dacă acest lucru este posibil, 

după regulile bunului simţ 

 ar trebui să fie eficientă 

 şi ar trebui să îmbunătăţească sau cel puţin să nu strice relaţiile dintre părţi. 

O înţelegere care să urmeze regulile bunului simţ poate fi definită drept una care 

iese în întâmpinarea intereselor legitime ale fiecărei părţi, în limita posibilităţilor, care 

rezolvă interesele aflate în conflict în mod corect, este durabilă şi ia interesele 

comunităţii în seamă. 

Negocierea conflictuală 

În lucrarea d-lui Popa
8
 se vorbeşte depsre negocierea conflictuală ca fiind una 

tipică pentru situaţiile de luptă deschisă. În acestea părţile devin adversari: conflicte 

sociale (grevă), concurenţă “sălbatică” între firme (ex. dumping), conflicte militare 

(război). În cazurile acestea, condiţiile negocierii prezintă o serie de trăsături 

caracteristice: 

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

crodului prestabilit; 

 raportul dintre părţi este o miză majoră pentru fiecare dintre adversari, deoarece 

interesele legate de obiectiv sunt în opoziţie; 

 cadrul general este de ură şi nîncredere, adversarii recurgând la ameninţări; 

Termenul “conflict” nu este folosit însă în termen propriu în literatura de 

specilitate, ci în sens metaforic. “Conflict” înseamnă, în cadrul negocierilor, încălcarea 

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

Manipularea  

Este corectă aplicarea termenului de manipulare metodelor de 

negociere? 

Pentru doamna Sultana Craia
9
, prin manipulare se înţelege “acţiune sau complex 

de acţiuni comunicaţionale urmărind inducerea unor opinii cu conţinut eventual ambiguu 

sau obscur, care să determine o atitudine conformă cu interesele emiţătorului”. Conform 

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

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

9
 “Dicţionar de comunicare”, Sultana Craia, Ediţia a II-a, Editura Ager, 2002 
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acestei definiţii, dacă spun “Bună ziua!” în scopul de a provoca un răspuns, atunci 

manipulez. Îmbrăcându-mă la costum pentru un interviu provoc un răspuns iniţial 

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

emoţiile pe care mi le-am propus să le trezesc în auditoriu. Manipulez şi în acest caz. Îmi 

este imposibil să găsesc o acţiune care să nu trezească un răspuns. Chiar dacă mă îmbrac 

în roşu ţipător pentru a fi speaker la o conferinţă importantă, iar scopul meu nu este de a 

trezi o reacţie, acea reacţie va fi, totuşi prezentă – foarte probabil mulţi oameni vor fi 

indignaţi. Prin urmare, o primă definiţie a manipulării ar putea fi: totul este manipulare. 

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

dacă nu te mişti, tot încerci, într-un fel, să manipulezi. Partea finală a definiţiei (“care să 

determine o atitudine conformă cu interesele emiţătorului”) ridică însă următoarea 

problemă: este necesar ca reacţia pe care doresc să o produc chiar să se producă pentru a 

fi considerată manipulare? Aşadar, dacă eu mă îmbrac în roşu ţipător şi doresc ca sala să 

nu reacţioneze în nici un fel, dar când mă prezint pe scenă se aude un murmur puternic, 

atunci înseamnă că nu am manipulat? Să presupunem că da. În acest caz, prezentarea 

unor strategii, tactici şi tehnici, fără prezentarea unor rezultate care să dovedească 

eficienţa lor este doar o încercare de manipulare. Am fi fost manipulaţi să credem că 

autorii dau nişte metode (posibil) eficiente de reuşită a unor negocieri doar dacă am fi 

văzut nişte exemple concrete din trecut. Am putea cere chiar exagerat de mult prin 

dorinţa de a vedea cum s-ar comporta nişte negociatori care au citit şi ei cărţile de 

negocieri ce ar furniza şi tehnici, dar şi dovezi că acestea funcţionează, eşuând 

lamentabil în a găsi nişte contra-măsuri. Adică: dacă eu vorbesc despre tehnica 

piciorului-în-uşă într-o carte despre manipulare şi dau exemple din trecut, iar 

negociatorii A şi B citesc fiecare cartea, atunci când A încearcă să îi aplice lui B tehnica, 

B să cadă în capcana întinsă de A, cu toate că ştia că există posibilitatea ca A să îi aplice 

această tehnică. Dar pentru că în nici un material consultat de mine nu se prezintă dovezi 

asupra eficacităţii acestora (fie şi trecute, în care unul din negociatori nu a citit nici un 

material despre metoda respectivă), atunci înseamnă ca nici unul dintre materialele 

despre negocieri nu este manipulativ. Este doar o încercare de manipulare – o tentativă 

şi nimic mai mult. 
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Eficienţa metodelor de manipulare 

Referitor la măsurarea eficienţei metodelor de manipulare, în lucrarea “Tratat de 

manipulare”
10

 am întâlnit singurele menţionări ale unor cercetări în domeniul metodelor 

de manipulare prezentate. Autorii prezintă doar câteva metode – amorsarea, piciorul-în-

uşă şi uşa-în-nas –, însă acordă o importanţă deosebită înţelegerii corecte a acestor 

metode prin furnizarea unor exemple ipotetice foarte amănunţit descrise şi, apoi, 

analizate, ca şi prezentării unor cercetări în domeniu. Capitolul dedicat piciorului-în-uşă 

şi intitulat chiar astfel conţine următorul tabel explicativ al diferenţei între metoda 

clasică de picior-în-uşă şi cea cu cerere implicită. Diferenţa dintre primul şi cel de-al 

doilea este ca în cazul celui din urmă comportamentul aşteptat este solicitat de 

circumstanţe, dar nu este cerut în mod explicit, câtă vreme în cazul primului primul 

comportament este foarte legat de cererea aşteptată real. Tabelul prezentat în carte este 

următorul: 

 

Un prim 

comportament 

puţin costisitor 

(cerere iniţială) 

pregăteşte 

un al doilea 

comportament mai 

costisitor 

(comportament 

aşteptat) 

Picior-în-uşă clasic 
semnarea unei 

petiţii 
a doua cerere 

distribuirea 

fluturaşilor 

Picior-în-uşă cu 

cerere implicită 
păstrarea rândului oportunitate 

ajutorul dat 

angajatei 

O primă cercetare, citată în carte, a fost realizată la Palo Alto, în California de 

către Freedman şi Fraser (1966). Într-o primă experienţă cercetătorii intenţionau să 

convingă nişte gospodine să primească acasă, chipurile, într-o anchetă asupra 

alimentelor consumate în mod obişnuit de familiile americane, o echipă de 5 sau 6 

oameni. În prealabil fuseseră avertizate că ancheta era relativ lungă (2 sau 3 ore 

aproximativ), şi că anchetatorii trebuiau să aibă libertatea de a cotrobăi prin casă pentru 

a stabili lista completă a produselor de consum curente care se găsesc acolo. 22,2% 

dintre gospodine au răspuns solicitării în mod spontan. Apoi au luat un alt focus-grup, 

asupră căreia au aplicat următoarea metodă: li s-a cerut să răspundă la 8 întrebări asupra 

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

le cere, de această dată, să accepte să primească acasă echipa de anchetatori. Freedman şi 

                                                 
10

 “Tratat de manipulare”, R. V. Joule şi J.L. Beauvois, Editura Antet, traducere de Nicolae-

Florentin Petrişor 
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Fraser au reuşit să obţină o rată de acceptabilitate de 52%. De la 22,2% la 52% câştigul 

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

cercetători a fost solicitarea unor gospodine să accepte instalarea în grădina lor a unui 

panou inestetic şi deranjant, care îndemna automobiliştii la prudenţă. Înainte de aceasta 

se obţinuse de la un grup de gospodine un comportament preparatoriu în acelaşi sens: 

lipirea pe maşinile personale a unui autocolant care îndemna automobiliştii la prudenţă. 

Grupul căruia i s-a cerut comportamentul preparatoriu a avut o rată de răspuns afirmativ 

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

un răspuns afirmativ de doar 16,7%. Într-unul alt exemplu, prin cartierele oraşului 

Toronto, la începutul anilor 1970, o tânără merge din casă în casă. Ea lucrează pentru 

asociaţia care luptă împotriva cancerului şi cere persoanelor care au avut bunăvoinţa să îi 

deschidă uşa să poarte a doua zi la rever o narcisă de plastic, ca să facă puţină publicate 

colectei de fonduri care trebuie organizată. Toată lumea din eşantionul ales a acceptat 

propunerea. A doua zi, o altă femeie se prezintă la aceleaşi persoane. Ea declară că 

adună fondurile pentru organizaţia respectivă, care luptă împotriva cancerului. 

Acţionând astfel, 74,1% dintre persoanele solicitate au acceptat să contribuie la colectă, 

suma medie a donaţiei fiind de 0,98 dolari. În condiţia control doar 45,7% dintre 

persoanele contactate au acceptat să facă o donaţie, cu o sumă medie de 0,58 dolari. În 

fine, într-o experienţă dintr-un supermagazin din Kansas City, cercetătorii Smith, Gier şi 

Willis, în 1982, au observat că se obţine o creştere de la 51 la 79% prin atingerea 

antebraţului unor persoane, creştere a acceptării de a gusta pizza. O altă persoană cerea 

evaluare de către subiecţii experimentului a pizzei gustate. Nu se observa nici o 

diferenţă. Comportamentul ulterior de cumpărare indică altceva: persoanele atinse au 

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

Caracteru l  log ic  a l  negocier i i  

Dragoş Vasile
11

, vorbind despre caracterul logic al negocierii, furnizează 

exemplul unei vânzări de o maşină de ocazie. Vânzătorul ar dori pe maşină 3.500 de 

dolari, dar ar fi mulţumit şi cu 3.200 de dolari, cât este “preţul pieţei”, adică un nivel la 

care ar putea să o vândă destul de uşor oricărui alt client. Cu toate acestea, îi trebuie 

urgent doar 3.000 de dolari, pentru a îşi putea completa suma totală necesară să cumpere 

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

dimineaţa. Prin urmare, afirmă d-l Vasile, dacă ar primi banii în aceeaşi zi, vânzătorul ar 

fi dispus să vândă şi cu 3.000 de dolari, dar nu mai puţin. Sub această limită nu va vinde, 

                                                 
11

 “Tehnici de negociere şi comunicare”, Dragoş Vasile, Editura Expert, 2000 
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preferând să păstreze maşina şi să încerce altă soluţie pentru a face rost, la rândul său, de 

bani. 

Apar câteva niveluri de preţ care au semnificaţie în negociere. În primul rând, 

este cel de 3.500 de dolari, care reprezintă nivelul maxim sperat. Vânzătorul poate 

demara tratativele de la acest punct, acesta devenind punctul de intrare în negociere. În 

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

depăşirea lui nu este posibilă, negociatorul preferând să întrerupă discuţiile şi să renunţe 

la afacere. 

Cumpărătorul vrea să aibă maşina pentru că îi place foarte mult. Cercetând piaţa, 

el ştie că poate găsi modele asemănătoare la 3.100-3.2000 de dolari. Totuşi, i-ar plăcea 

să o cumpere de la colegul său, fiindcă nu ar avea grija unor eventuale vicii ascunse şi 

pentru aceasta ar fi dispus să plătească chiar peste “preţul pieţei”. Însă nu dispune decât 

de 3.100 de dolari şi nu are posibilitatea să facă rost de alţi bani. Ar prefera să îi mai 

rămână 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 în negociere), iar 

3.100 de dolari reprezintă punctul său de ruptură, peste care nu poate să încheie 

înţelegerea. 

Negocierea între vânzător şi cumpărător este posibilă, deoarece apare o 

suprapunere a punctelor de ruptură ale partenerilor, ca în figura de mai jos: 

Vânzător

 

Cumpărător 

Dacă situaţia iniţială ar fi diferit de cea descrisă, punctul de ruptură al 

cumpărătorului fiind de 2900 de dolari (al vânzătorului este acelaşi, de 300 de dolari), 

atunci punctul de ruptură al cumpărătorului este mai mic decât al vânzătorului şi 

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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Între 2.900 şi 3.000 există o diferenţă de 100 care nu permite realizarea unui 

acord. 

Problema lui Nash  

Din perspectiva conţinutului logic, mecanismul de negociere poate fi înţeles prin 

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

problemă a schimburilor economice, concepută pentru a se studia comportamentul 

monopolurilor bilaterale. Ea este însă relevantă şi în domeniul negocierii, deoarece 

descrie o situaţie asemănătoare: două părţi, context interdependenţă/divergenţe, 

motivaţie mixtă (căutarea interesului propriu şi cooperarea). 

Cele două părţi fiind A şi B, se vor realiza următoarele notaţii: 

 U1 (U2) – câştigurile (utilităţile) realizabile; 

 C1 (C2) - cea mai dezavantajoasă situaţie. 

Este evident că negociatorii vor accepta orice soluţie care este mai avantajoasă 

decât C1 şi respectiv C2. Domeniul soluţiilor posibile este următorul: 

 

Soluţiile posibile ale negocierii, ce îndeplinesc condiţia de a fi superioare 

nivelurilor C1 şi, respectiv, C2, se află, toate, în zona AMB a cercului. Este însă evident 

că soluţiile satisfăcătoare care conduc la un câştig global maxim se află pe cercul AB. 

Problema care se pune este: există o soluţie unică optimă pentru ambii negociatori? Nash 

a demonstrat matematic că aceasta există, este în punctul U0, aflat pe bisectoarea OU0 şi 

pe curba IJ, ale cărei asimptote sunt U1=C1 şi U2=C2 sau, altfel spus, la intersecţia dintre 

cercul soluţiilor posibile şi curba IJ. 

Prin urmare, negociatorii încearcă să identifice punctul U0 pentru care se obţine: 

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 însă să fie înţeles din perspectiva dinamică. 

În cursul discuţiilor se pot ivi perspective noi asupra situaţiei. Să presupunem că 

vânzătorul adaugă un avantaj suplimentar, neaşteptat (de pildă, îi va da şi un 

radiocasetofon nou); atunci s-ar putea ca şi celălalt să reflecteze şi să-şi modifice punctul 

de ruptură (deplasându-l de la 3.150 de dolari). Este, de asemenea, posibil să intervină 

aspecte noi – proprietarul maşinii pe care vânzătorul dorea să o cumpere îi telefonează şi 

îi spune că a vândut-o deja. Vânzătorul poate atunci să modifice punctul de ruptură la 

3.100 (afacerea se poate încheia) sau la 3.200 de dolari (afacerea nu se încheie). În 

concluzie, domeniul de negociere suferă presiuni din partea fiecărui negociator şi se 

deplasează pe măsură ce avansează tratativele. 

Păr ţ i le  d in t r -o  negociere  

Potrivit Ruxandrei Răscanu, negocierea porneşte de la faptul că fiecare parte are 

nevoi şi interese directe sau indirecte pe care vrea sa şi le satisfacă. Întotdeauna când 

partenerii au avut în vedere în mod tacit dorinţele reciproce, negocierea s-a încheiat cu 

succes şi contactele au putut continua; atunci însă când nevoile unei parţi au fost 

ignorate şi negocierea a reprezentat un simplu joc cu învingător şi învins, rezultatele 

acesteia - în special cele de negociere şi satisfacerea nevoilor - îmbracă forma unor 

tranzacţii care de regulă trebuie sa fie reciproc avantajoase. Negocierea este o tranzacţie 

ale cărei condiţii nu au fost fixate. Dacă, spre exemplu, preţul este fix şi nu poate fi 

modificat, cum este cazul vânzărilor în magazine, vânzătorul şi cumpărătorul nu vor 

avea de negociat. În acest caz cumpărătorul este acela care hotărăşte dacă va cumpăra la 

preţul oferit sau va merge să cumpere din altă parte, de la alt magazin.  

Comportamentul uman poate determina evoluţia negocierii prin alterarea relaţiei 

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

în funcţie de comportamentul negociatorilor, care la rândul său este funcţie de natura 

umană şi de poziţia subiecţilor ce participă la negociere. Negocierea presupune în cadrul 

interrelaţiei un set de concesii reciproce repetate până la atingerea echilibrului, pe care 

fiecare îl apreciază în funcţie de informaţiile de care dispune şi de nevoile sale.  

Clasificarea negocierilor prin prisma comportamentului uman şi a tipului de 

interese ce intra în joc ne conduce la concluzia că există două mari categorii de 

negocieri: personale şi colective. Dacă se urmăreşte comportamentul unui negociator 

care tratează vânzarea casei sale, în care s-a născut şi a crescut, în raport cu 

comportamentul aceleiaşi persoane în cazul când negociază produse ale muncii 
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colective, se pot descoperi unele diferenţe de comportament cu implicaţii directe asupra 

rezultatului negocierilor ca şi asupra propriilor trăiri.  

Diferenţe de comportament se pot întâlni nu numai funcţie de relaţia dintre 

negociator şi obiectul negocierii, dar şi funcţie de raportul dintre negociator ca membru 

al societăţii şi societatea însăşi. Foarte interesante din acest punct de vedere sunt 

negocierile dintre sindicate şi conducere sau patronat.  

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

consens şi nu a unei victorii. În negociere există parteneri şi nu adversari. Ambii 

parteneri trebuie sa încheie procesul de negociere cu sentimentul că au realizat maximul 

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

cooperant. Deoarece acest proces este realizat de oameni, iar aceştia sunt purtătorii 

factorilor individuali şi emoţionali proprii, vor fi prezentate câteva idei privind relaţia 

dintre cooperare şi negociere prin prisma personalităţii partenerilor.  

Negocierea poartă amprenta distinctă a comportamentului uman, deoarece este 

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

faptul că scopul principal al negocierilor constă în satisfacerea unor nevoi, necesităţi 

umane, relaţia dintre scop şi mijloace fiind elocventă în cazul negocierilor. Astfel, 

negocierea ajunge sa fie înţeleasă ca metodă de intercomunicare umană. 

Sunt autori care consideră comunicarea interumană drept obiect de studiu de o 

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

Pătrunderea şi înţelegerea sistemului de comunicare deschid şi înlesnesc drumul 

autocunoaşterii şi a celor din jur, fiind în măsură să clarifice ierarhizarea oamenilor în 

societate după criterii de valoare. 

Omul – persoană sau mecanism? 

Diferenţa dintre oricare dintre ştiinţe şi psihologie este că ştiinţele lucrează cu 

lucruri concrete şi care, de fiecare dată, funcţionează la fel. Un măr a căzut la pământ şi 

în timpul lui Newton şi şi de atunci de fiecare dată când cineva l-a lăsat liber. Însă în 

privinţa ştiinţelor sociale lucrurile stau diferit. Dacă iei 1,000,000 de oameni din 

România şi îi întrebi “Credeţi în Dumnezeu?”, şi toţi răspund “Da” este imposibil să spui 

cum vor răspunde următorii 10 oameni. Dacă în cazul unui studiu se constată că 

eficacitatea unui anumit principiu de manipulare este de creştere 10% faţă de grupul-

pilot, este imposibil să spui cum vor reacţiona alţi oameni. Să presupunem că persoanele 

sunt informate despre studiu. Sau, fără ca intervievatorii să ştie, au trecut prin experienţe 

manipulative recente şi au învăţat mecanismul. În orice caz, este imposibil să precizezi 

cum va reacţiona X. În psihologia umană cauze diferite pot duce la acelaşi efect (afli că 
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ai câştigat o maşină şi râzi, afli că unui duşman al tău i-a fost furată maşina şi râzi) sau 

aceeaşi cauză produce efecte diferite (pierzi 100 de euro în vremea studenţiei, sau 100 de 

euro când eşti într-o poziţie de management). Mintea umana este imprevizibilă şi 

complexă. Ştiinţa nu a găsit soluţia la “De ce gândim în felul în care gândim?” Izolat, s-

au obţinut rezultate de genul “Medicamentul X este util pentru a creşte performanţa 

memoriei sau scăderea stării de depresie sau mări uşurinţa de a adormi”. Însă nu se ştie 

care ar fi măsurile pentru a nu mai avea niciodată depresie, memoria este îmbunătăţită 

doar parţial, iar uşurinţa de a adormi este doar un pic crescută. În pofida acestui fapt 

(negăsirea de către ştiinţă a modalităţii în care funcţionează mintea umană) cărţile de 

self-improvement, lucrările despre manipulare sau cărţile despre negocieri furnizează 

soluţii despre care nu se spune niciodată “Există probabilitatea ca această tehnică să nu 

funcţioneze în nici un fel, eventual să producă efecte adverse gen creşterea agresivităţii 

persoanei asupra căreia se aplică”. Se pun alături tehnici trecute prin numeroase teste cu 

tehnici niciodată testate. Poate părea greu de crezut, dar acest lucru este corect. Chiar 

dacă în 10 teste s-au obţinut creşteri cu 50% a profiturilor faţă de negocieri-pilot, acest 

lucru nu presupune faptul că la cel de-al 11-lea test se va obţine acelaşi rezultat. Ar 

trebui însă precizat la începutul cărţii, sau cu un indice în dreptul fiecărei tehnici: 

“Rezultatele obţinute sunt pur istorice. Nu garantăm eficacitatea tehnicii”. 

În lucrarea “Acţiunea umană. Un tratat de teorie economică”
12

, d-l Mises afirmă 

că: 

 Acţiunea umană este întotdeauna în mod necesar raţională şi că 

 “Termenul de «acţiune raţională» este de aceea pleonastic şi trebuie respins ca 

atare” 

E posibil însă să acţionezi iraţional în unele cazuri, cum ar fi: influenţa unor 

substanţe, sau o varstă prea mică, ori stare de nebunie. 

În opoziţie la comportamentul raţional ar fi nu răspunsul iraţional, ci un 

comportament ca răspuns la unii stimuli. Se poate răspunde la otrăvire prin 

comporamente reactive (răspunsul organelor), dar şi prin acţiune (întrebuinţarea de 

contraotrăvuri). 

Ştinţa naturală şi cea raţională nu ar fi despărţite, afirmă d-l Mises, de antiteza 

raţional-iraţional. Atât cele naturale, cât şi cele raţionale pot explica lumea pană la un 

anumit punct. Încă nu ştim cum funcţionează mintea umană, însă caţiva paşi în acest 

                                                 
12

 Pagină web: “Acţiunea umană. Un tratat de teorie economică”, capitolul “Raţionalitate şi 

iraţionalitate; subiectivism şi obiectivitate în cercetarea praxeologică”, Ludwig von Mises, traducător 

Dan-Cristian Comănescu [http://www.misesromania.org/carti/au/au01.htm#104] sau 

[http://tinyurl.com/7fqyh] [Accesat la data de 25.07.2005] 
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domeniu s-au făcut. A reproşa unei ştiinţe sociale că e pur raţională prin furnizarea 

argumentului că nu ar ţine cont de infinita varietate a fenomenlor şi încearcă să 

sistematizeze acest complex în scheme raţionale şi abstracţiuni este o eroare. Ştiinţa 

trebuie să meargă pană în punctul în care explicaţiile se pot obţine cu ajutorul 

mijloacelor raţionale. Şi aici ar trebui să se oprească. 

În opinia mea, literatura referitoare la negocieri pe care am consultat-o, ca şi cea 

referitoare la self-improvement încearcă să treacă peste mijloacele raţionale. Se 

furnizează soluţii bazate pe instinct, nu sunt fundamentate pe cercetări şi nu se încearcă 

demonstrarea afirmaţiilor. De asemenea, dacă un măr cade azi, ca şi acum câteva sute de 

ani, înseamnă că o teorie este validă. Dacă nu ar mai cădea, ar apărea un semn serios de 

întrebare asupra metodei în care a fost concepută legea atracţiei universale. Dar dacă o 

cercetare invalidează rezultatul unei cercetări trecute în domeniul psihologiei, o 

invalidează? Posibil, însă nu am remarcat nimic în acest sens în cărţile de manipulare. 

Apoi, probabil că se admite că dacă subiecţii ar fi informaţi despre metoda de 

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

vrea să se informeze despre manipulare, iar un specialist în negocieri este conştient că 

pentru a avea succes trebuie să fie cât mai informat, nimic nu îl opreşte pe acel specialist 

să se documenteze despre teoria manipulării pe care vrem să o aplicăm asupra lui. Prin 

urmare, ar trebui precizat în cadrul teoriilor de manipulare: “Se bazează pe următorul 

studiu”, dar şi “E posibil ca o persoană care lucrează în domeniu să aibă un răspuns 

diferit” şi “E posibil să obţineţi un rezultat cu totul diferit decât cel aşteptat. Încă nu am 

aflat misterul minţii umane”. Cum asemenea precizări lipsesc, consider că există erori de 

metodologie în ceea ce priveşte cercetările în domeniul manipulării. 

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

stra teg ie  la  tac t ică  

Deciziile strategice 

În “Tranzacţii de comerţ exterior”
13

 se afirmă că strategiile sunt orientări şi 

opţiuni mari care se referă la ansamblul negocierii. Ele cuprind un orizont de timp 

îndelungat şi exprimă interesele de bază ale firmei. Strategiile adoptate în negocieri 

reflectă, pe de o parte, opţiunile fundamentale în afaceri ale managementului, iar pe de 

altă parte, condiţiile în care are loc negocierea (caracteristicile produslui, structura pieţei, 

raportul de forţe dintre parteneri, experienţa anterioară în afaceri directe etc.). În 
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 “Tranzacţii de comerţ exterior”, Ioan Popa, Editura Economică, Bucureşti, 2002 
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clasificările concrete ale strategiilor am observat că se merge fie pe ideea de cooperare, 

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

strategie ar trebui să fie un cumul de mici elemente, adică să fie în acelaşi timp 

cooperantă, şi deschisă, sau cooperantă şi închisă. Un ajutor în acest sens l-ar putea 

constitui un tabel cu posibile opţiuni, prin care un negociator să îşi poată contura mai 

bine strategia generală. 

Tehnicile sunt modalităţi de a acţiona pentru a realiza obiectivele pe care o firmă 

şi le propune pentru negocieri. Tehnicile se adaptează în raport cu evoluţia procesului de 

negociere. Ele sunt subordonate opţiunilor strategice. Dacă strategia ar fi una complexă, 

este posibil că s-ar subordona şi în realitate, nu doar în teorie, însă am observat că nu 

există nici o clasificare de genul “tehnici cooperative, adaptative şi scurte”. Dacă această 

clasificare nu este făcută de cărţile despre negociere, atunci rămâne în datoria 

negociatorilor să realizeze acest lucru. Însă o clasificare ar fi fost utilă. 

Manevrele sunt combinaţii abile de mijloace. Ele vizează valorificarea unor 

circumstanţe în folos propriu şi inducerea unor decizii ale partenerului care să avantajeze 

firma negociatoare. Nu ţin minte să fi întâlnit descrierea efectivă a unor mijloace, nici 

măcar în cartea în care am întţlnit această definiţie. 

Tacticile sunt acţiuni punctuale de valorificare a unor condiţii sau oportunităţi în 

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

timp în folosirea lor este unul redus. Dacă strategia îţi impune o anumiă conduită, de ce 

nu se pune precizarea “cu condiţia ca tactica să se încadreze în strategia propusă”? 

Consider că această adăugire ar fi una necesară.  

Stratagemele sunt tactici de manipulare, prin care se urmăreşte surpinderea 

partenerului, valorificarea unor slăbiciuni pe care acesta le dovedeşte, întărirea proprie 

poziţii în tratative. Întărirea propriei poziţii este urmărită probabil de orice metodă de 

manipulare prezentată. 

Strategia 

În lucrarea “Arta negocierilor”
14

 se definesc elementele de bază necesar a fi 

luate în consideraţie înainte de începerea oricărei negocieri: 

 Cu cine? În 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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 “Arta negocierilor”, Bill Scott, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996 
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 Ce probleme şi ocazii speciale există? 

Mai mult decât atât, există şase elemente care influenţează alegerea strategiei: 

a. repetabilitatea. Aceasta este foarte importantă în alegerea stilului şi a tacticilor 

utilizate. Dacă va trebui să mai încheiem afaceri cu organizaţia respectivă, atunci est 

necesară construirea unor relaţii cât mai bune cu ei. Este, în opinia mea, un element 

înjositor. Adică dacă mai am nevoie de un om, mă voi purta frumos, iar dacă nu, voi fi 

un nenorocit. Este o stare de oportunism şi prefăcătorie care nu este pe gustul meu. 

b. puterea celorlalţi. Această putere este dată şi de situaţia în care ne aflăm, în 

sensul că, dacă ei sunt singurii cu care se poate face afacerea, atunci se află pe poziţie 

puternică, iar dacă sunt doar unul dintre posibilii parteneri, atunci puterea lor se 

diminuează. Autorul pune accent pe putere. Într-adevăr, este un element ce trebuie luat 

în seamă, însă a pune pe locul I repetabilitatea şi pe locul doi puterea partenerului spune 

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

c. puterea noastră. În privinţa poziţiei pe piaţă, vom fi puternici în cazul în care 

dominăm piaţa. Acest lucru se întâmplă fie ca vânzători, fie ca şi cumpărători. De 

asemenea, vom fi slabi dacă suntem doar unul dintre competitori. Cunoştinţele mele 

despre economie îmi permit să spune că vom fi puternici dacă vom fi mai mulţi pe piaţă, 

deoarece vom avea un stimulent puternic să fim competitivi şi, prin urmare, atractivi 

pentru cumpărători. Vom avea însă, ce-i drept, o forţă de negociere mai mare dacă vom 

fi singurii prezenţi pe piaţă. Dar acest fapt este o dovadă de necompetitivitate şi, prin 

urmare, un punct în minus la credibilitate. Dacă clientul are posibilitatea să apeleze la 

import, se va gândi de două ori între a cumpăra de la noi sau a importa. 

d. importanţa afacerii. Dacă se negociază o afacere de câteva milioane de lire, 

vom avea o cu totul altă strategie decât în cazul acesta este de câteva sute. Sau dacă se 

lansează un produs nou pe o piaţă nou, vom fi cu mult mai interesaţi decât în cazul 

lansării unui produs consacrat pe o piaţă deja cucerită.  

e. timpul disponibil. o afacere ce trebuie încheiată rapid va avea o altă strategie 

faţă de cazul în care nu există presiunea timpului. Probabil că este aşa, însă tendinţa nu 

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

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

se vor scurta unele dintre acestea. Oricine îşi doreşte cea mai bună rezolvare pentru o 

problemă dată, dar, în lipsa unei atare soluţii, se poate mulţumi şi cu mai puţin. 

f. resursele de care dispunem. Dacă există doar câţiva negociatori buni şi mai 

multe proiecte de negociată, atunci nu se poate acorda prea mult timp pentru o anumită 

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

in terese  

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

 

se prezintă un tabel comparativ între negocierea poziţională şi negocierea bazată pe 

interese. 

Problemă 

Negocierea bazată pe poziţii: Ce rol ar trebui să joci? 

Soluţie: schimbă jocul: 

negociază pe merite 

Blând Dur Pe principii 

Participanţii sunt prieteni Participanţii sunt adversari Participanţii sunt 

rezolvatori de probleme, 

prin negociere 

Scopul este înţelegerea Scopul este victoria Scopul este un rezultat 

înţelept, atins eficient şi 

amiabil 

Se fac concesii pentru a se 

menţine relaţia 

Se cer concesii ca o 

condiţie a relaţiei 

Separă oamenii de 

problemă 

Fi blând asupra oamenilor 

şi problemei 

Fii dur atât asupra 

oamenilor, cât şi asupra 

problemei 

Fii blând cu oamenii, dur 

cu problema 

Ai încredere în alţii Nu te încrede în nimeni Acţionează independent de 

încredere 

Schimbă-ţi poziţia cu 

uşurinţă 

Agaţă-te de poziţie Axează-te pe interese, nu 

pe poziţii 

Fă oferte Fă ameninţări Explorează interese 

Prezintă-ţi limita sub sau 

peste care nu negociezi 

Înşeală în privinţa limita 

de negociere 

Evită să ai o limită sub sau 

peste care nu negociezi 

Acceptă pierderi de o 

singură parte pentru a 

obţine o înţelegere 

Cere câştiguri de o singură 

parte ca preţ pentru 

înţelegere 

Inventează opţiuni pentru 

câştig mutual 

Caută un singur răspuns: 

cel pe care ei îl vor accepta 

Fii în căutarea unui unic 

răspuns: cel pe care tu eşti 

dispus să îl accepţi 

Dezvoltă opţiuni multiple 

din care să alegi; decide-te 

mai târziu 

Insistă pe înţelegere Insistă pe poziţia ta Insistă pe folosirea unui 
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criteriu obiectiv 

Încearcă să eviţi un 

concurs de voinţă 

Încearcă să câştigi un 

concurs de voinţă 

Încearcă să ajungi la un 

rezultat bazat pe standarde 

independente de voinţă 

Rezistă la presiuni Aplică presiuni Raţionează şi fii deschis la 

argumente raţionale; 

axează-te pe principii, nu 

pe presiune 

 

T ipur i  de  negociere  

Pentru Tim Hindle
16

, tipurile de negociere în organizaţii se împart în: 

Tipuri Exemple Părţi implicate 

De zi cu zi/manageriale 

Privesc problemele interne 

şi relaţiile de muncă dintre 

grupurile de salariaţi 

)> Fixarea salariilor şi a 

condiţiilor de muncă 

)> Definirea profilurilor 

profesionale şi a zonelor de 

răspundere 

)> Creşterea producţiei prin 

ore suplimentare 

)> Administraţia 

)> Subalternii 

)> Colegii 

)> Sindicatele 

)> Consilierii juridici 

Comerciale 

Factorul-cheie în aceste 

negocieri purtate de obicei 

între o organizaţie şi un 

partener extern este câştigul 

bănesc 

)> Câştigarea unui contract 

de furnizare 

)> Planificarea livrării de 

bunuri şi servicii 

)> Acordul asupra calităţii 

şi preţului produselor 

)> Administraţia 

)> Furnizorii 

)> Beneficiarii 

)> Reprezentanţii 

guvernului 

)> Sindicatele 

)> Consilierii juridici 

Juridice 

Sunt negocieri îndeobşte 

oficiale şi cu valoare de 

lege. Disputele pe marginea 

precedentelor pot deveni la 

)> Respectarea avizului 

local şi a legislaţiei 

naţionale 

)> Comunicarea cu agenţii 

de reglementare (de pildă, 

)> Factorii locali 

)> Reprezentanţii 

guvernului 

)> Agenţii de reglementare 

)> Administraţia 
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fel de importante ca 

problemele principale 

autorităţile antitrust) 

Tipur i  de  negocia tor i  

Hassan Souni, în “Manipularea în negocieri”
17

, se definesc patru tipuri de 

comportamente ale negociatorilor. Acestea sunt: 

 cooperare sau atitudine paşnică, 

 conflict sau adversitate, 

 afectivitate sau raţional, 

 demagogie sau manipulare. 

În mod cu totul bizar, autorul oferă combinaţii (sunt luate toate combinaţiile 

posibile între aceste patru tipuri) în care se găseşte şi stilul semi-cooperare cu semi-

conflictual. Alegerea este aproape la fel de bizară cu plasarea cooperării cu demagogia. 

În opinia mea, o bună clasificare pornind de la principiile enunţate de autor ar fi fost de 

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

Pentru d-l Pistol
18

, există patru tipuri de negociatori: 

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

un caracter rigid, puţin receptiv la argumentele sau informaţiile partenerului, în schimb 

este un buno organizator. În pofida acestui fapt, este lipsit de iniţiative. Apoi, pe 

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

lucru, încearcă, cu orice preţ, să-şi impună părerea. Bizar mi se pare că i se aplică 

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

nu sporadic, cu idei sau cu propuneri, nu ar mai fi încadrat în tipul autoritar? 

b. cooperant. Negociatorul cooperant este un sentimental, dar încearcă şi, de cele 

mai multe ori, reuşeşte să fie realist. Apoi are o dorinţă interioară de a fi util şi satisfăcut 

atunci când poate depăşi momentele conflictuale. Mai mult decât atât, este preocupat în 

clarificarea neînţelegerilor, pentru evitarea blocării negocierii şi găsirea unor soluţii 

conciliante. În fine, un negociator cooperant este un bun cunoscător al spiritului de 

echipă, civilizat, plăcut şi sociabil, este un partener ideal de echipă şi de negociere. Să le 

luăm pe rând. Tipul cooperant este, invitabil, sentimental? Eu cred că un tip cooperant 

este în primul rând raţional. Este foarte logic să fii cooperant. Câştigul poate fi obţinut 

îndeosebi prin cooperarea părţilor. Partea cu “partener ideal de echipă, dar şi de 

negociere” m-a uns la suflet. Împărtăşesc întru totul această opinie. 

                                                 
17
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c. permisiv. În ceea ce priveşte tipul permisiv, acesta nu ţine neapărat să fie 

convingător, dar nu acceptă nici ipostaza de învins. Are un stil flegmatic, deşi este un 

sentimental. În plus, are abilitatea de a tolera ambiguitatea şi conflictele, acceptă 

dezordinea, răspunsurile parţiale sau evazive. Mai mult decât atât, nu face uz de 

autoritate şi este iubit de colaboratori, iar de cele mai multe ori nu rezistă până la 

sfârşitul negocierii. Un indicator excelent în ceea ce priveşte eficienţa unui manager ar 

trebui să fie, cred eu, dat de către răspunsul subalternilor la banala întrebare “Cum vi se 

pare comportamentul şefului?” S-ar rezolva o mulţime de probleme dacă şefii s-ar gând 

şi la alte lucruri decât la succesul pe termen scurt, pentru că impopularitatea completă nu 

îţi poate aduce succes, în majoritatea situaţiilor, decât pe durate scurte de timp. 

d. creativ. Tipul creativ este, întâi de toate, un vizionar, şi abia apoi un 

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

dar vine, de foarte multe ori, cu soluţii concrete. Creativitatea în negocieri a ajuns să fie 

încadrată ca tipologie. Există tipul “negociatorului creativ”. Caracterizarea mi se pare 

eronată. Dacă ar fi fost făcută o comparaţie negociator creativ – negociator inflexibil în 

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

creativ este o grupă separată de celelalte, lucrurile devin un pic complicate. 

 

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

maniere  în  a facer i  

Am lăsat spre finalul capitolului I această parte pentru că am dorit ca cititorul să 

aibă un reper în localizarea ei (“Era partea de la sfârşitul capitolului I”) şi să o reţină. 

Pentru mine politeţea reprezintă o coordonată esenţială, iar ţinând cont de faptul că 

există cărţi despre în care reguli elementare ale bunului simţ sunt încălcate flagrant, nu 

ar strica, pentru autorii acelor cărţi, ca şi pentru cititorii acestora, să fie (re)citite şi 

asemenea texte. 

Aşadar, după George Grisham şi Sandra Lee
19

, există câteva principii, anume 

şase, care pot fi considerate “de bază” în ceea ce priveşte bunele maniere în afaceri. 

Acestea sunt: 

1. Politeţea. Aceasta ar fi, spun autorii, necesară oriunde şi oricând. Unele din 

primele cuvinte ale acestei cărţi sunt: “ne place să fim trataţi politicos atunci când 

suntem în rolul de clienţi, de ce nu am fi la fel de politicoşi şi atunci când primim 
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 “Manipularea în afaceri”, George Grisham şi Sandra Lee, Editura Antet, traducere de Vasile 
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clienţii?” Eu consider că nu este necesar să simţim pe pielea noastră cum e să fii tratat 

rău, pentru a putea să te porţi bine. Este un obicei al autorilor: a considera că nu 

principiile, etica, onoarea ar trebui să joace rolul fundamental în relaţiile interumane, ci 

pur şi simplu motivaţia dată de faptul că dacă nu te vei comporta într-un anume fel, e 

posibil să suferi în urma repercusiunilor. Câteva rânduri mai jos autorii îşi continuă 

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

pot să-ţi aducă atât de multe”. De ce interesul direct, profitul, ar fi legat de maniere? Nu 

cred că acele cuvinte ar aduce ceva. Eventual, dacă nu le rosteşti poţi să pierzi ceva - 

respectul persoanei cu care comunici, însă câştigul în a spune “mulţumesc” îl consider 

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

eventual nou angajat, a uitat de prezenţa şefului şi şi-a ridicat picioarele pe birou, 

îngrozindu-şi superiorul”. Din descrierea acestei situaţii eu am înţeles că problema era 

dată de prezenţa superiorului în cameră şi nu de faptul că discuta cu un eventual nou 

angajat cu picioarele pe masă. 

2. Discreţia. Privitor la acest aspect, autorii afirmă că “apariţia e-mail-ului şi a 

Internet-ului a mărit dramatic necesitatea respectării acestui principiu”. Explicaţia pentru 

această aparentă necesitate vine un pic mai târziu în carte. Referindu-se la câteva reguli 

de utilizare a Internet-ului şi email-ului, autorul face o afirmaţie pe care eu o consider 

depăşită: “nimeni nu poate garanta confidenţialitatea mesajului”. De ani buni există 

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

şi chei private (cu care doar persoana care primeşte mesajul poate descifra mesajul). 

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

sigur. Apoi, securitatea oferită de realizarea unui fişier text şi arhivarea cu un program 

de arhivare obişnuit, cu punerea unei parole lungi. În momentul de faţă algoritmii de 

decriptare bazează, din cunoştinţele mele, exclusiv pe încercarea brută de dezarhivare a 

fişierelor - încearcă toate combinaţiile posibile, combinaţii formate fie doar din litere, fie 

litere şi cifre, fie toate acestea din urmă plus caracterele speciale de pe tastatură, fie 

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

lua foarte mult timp, aşadar criptarea fişierelor este o metodă pe care tind să o consider a 

fi destul de sigură. 

3. Amabilitatea în relaţiile cu clienţii. Într-o bună tradiţie a mesajului transmis de 

carte, se afirmă “în general, nu te costă mai nimic dacă eşti puţin amabil cu clienţii sau 

cu ceilalţi colegi”. 

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

afirmă despre punctualitate că “este chiar chintesenţa succesului în afaceri”. Ce se poate 
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spune însă despre culturile în care timpul nu este aşa important? Cât de naiv să fii să îţi 

închipui că la o întâlnire la birou respectiva persoană a stat aşteptându-te cu înfrigurare, 

în loc să îşi găsească ceva de făcut? Apoi la întâlnirile în oraş există telefon mobil, iar 

pentru cele în birou telefon. Poţi afla din timp dacă respectiva persoană întârzie. A pune 

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

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

este de fapt esenţa afacerilor. Experienţa în cadrul organizaţiei de voluntari din care fac 

parte îmi spune că există oameni care au tendinţa de a întârzia mereu. Au însă, de fiecare 

dată, un motiv relativ important, sau pur şi simplu au ajuns cu zece minute mai devreme, 

dar au aşteptat în faţa uşii trecerea a 40 de minute, pentru a sosi la întâlnire cu o 

întârziere de exact 30 de minute? Personal, tind să vin la fix plus 5 minute, datorită 

obişnuinţei de la şcoală, ca şi neplăcerii de a trebui să aştept mai mult de 5-10 minute. 

5. Înfăţişarea. O opinie la care subscriu din toată fiinţa mea este că “o înfăţişare 

îngrijită ajută întotdeauna, alături de politeţe, amabilitate şi limbajul folosit”. 

6. Un limbaj adecvat. Acesta, consideră George Grisham şi Sandra Lee, “este 

extrem de important şi vă ajută să faceţi o primă impresie cât mai bună”. Un lucru firesc. 

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

Mersul, salutatul, punctualitatea? Consider că termenul “adecvat” se aplică întregului 

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

Cap I I .  Problematica strategiei  în 

negocier i   

Consis tenţa  conceptua lă  a  teor ie i  

stra teg ie i  în  negocier i  (s t ra teg ie ,  tehnică ,  

tac t ică )  

Contracararea tacticilor tipice 

Tim Hindle, în “Cum să negociem”
20

, afirmă că există metode de contracarare a 

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

tacticilor tipice există, ci dacă acele tactici există cu adevărat. 

Tacticile propuse sunt: 

                                                 
20

 “Cum să negociem”, Tim Hindle, editura Rao, 2000, traducere din engleză de Radu 

Paraschivescu 
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 “Formularea de ameninţări” – variantă: “Ameninţarea cu o ofertă mai bună” 

Tactica constă în “avertizarea celuilalt că vor exista consecinţe neplăcute dacă nu 

va accepta condiţiile oferite”. 

Dacă ameninţările pot fi afirmaţii prin aplicarea cărora există repercusiuni, de ce 

nu ar putea exista afirmaţii în urma cărora să existe efecte pozitive? 

 “Proferarea de insulte” – variantă: “Excesul de «mulţumesc» şi «vă rog»” 

”Contestarea randamentului firmei la care lucraţi şi a competenţei personale”. 

Separarea problemei de persoană este evident încălcată aici. Tot o încălcare ar 

putea fi şi să fii prea riguros în aplicarea regulilor politeţii, afirmând 

«mulţumesc» şi «vă rog» mai des decât ar putea fi considerat tipic. 

 “Mersul la cacealma” – variantă: “Urmarea sfaturilor din cărţile de negocieri: 

ofertă «cinstită»” 

”Ameninţarea cu acţiuni punitive fără a fi precis”. 

Sfaturile din cărţile de negocieri pe care le-am citit afirmă clar că a nu merge la 

cacealma, a exprima o ofertă care să nu fie exagerată, a încerca să mergi pe 

metoda “un pic mai cinstit decât ţi s-ar părea la prima vedere normal” poate să 

funcţioneze. 

 Folosirea intimidării” – variantă: “Folosirea unor cadouri” 

”Ţinerea ca pe ghimpi, în aşteptare; menţinerea dumneavoastră într-un loc 

neconvenabil; primirea de telefoane şi de musafiri în timpul negocierilor.” 

Aşa cum un negociator poate să folosească tehnici murdare, un altul poate să 

încerce să îţi facă viaţa mai uşoara. Aşadar, ar trebui să existe o tehnică specială 

în acest sens. 

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

”Exploatarea eventualelor neînţelegeri din echipa dumneavoastră şi apelul la acel 

echipier care pare mai înţelegător faţă de poziţia adversarului”. 

Aşa cum poţi să fii răutăcios şi să pui rezultatul negocierii mai presus de relaţia 

care, vrei sau nu, ţi-o faci cu echipa cealaltă, poţi sa fii şi prietenos şi să pui 

prietenia ca scop principal al negocierii. 

 “Folosirea întrebărilor dirijate” – variantă: “Folosirea întrebărilor” 

”Formularea mai multor întrebări menite să vă facă să recunoaşteţi o slăbiciune a 

poziţiei la masa negocierilor”. 

Slăbiciunea există. A o evidenţia sau nu ar trebui să fie tactica. Şi această tactică 

se încadrează în strategia generală a echipei de negociatori. Tactica constă în a 

folosi întrebările, după cum poţi folosi afirmaţiile, exclamaţiile sau enumeraţiile. 
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Afirmaţiile se pot împărţi în afirmaţii faţă de coechipier în aşa fel încât să te audă 

şi adversarul, rostirea lor în şoaptă, vorbirea cu negociatorul-şef al celeilalte 

echipe, afirmaţii făcute unei persoane mai firave sau a uneia dominante din 

echipa adversă. Aşadar, o mulţime de tactici care pot să fie afirmaţii dirijate. 

Tactica însă ar trebui să fie ghidată de strategie. 

 “Recurgerea la apeluri emoţionale” – variantă: “Vorbitul” 

”Acuzarea dumneavoastră de incertitudine pentru refuzul de a încheia un acord”. 

Această acuzaţie este o lovitură sub centură. Poate să fie însă făcută şi sub altă 

formă: afirmaţia că o companie este slabă pentru că acum 3 ani era slab cotată la 

Bursă (atac asupra companiei, nu persoanei). Sau: afirmaţia conform căreia 

negocierea nu poate continua pentru că nu sunt asigurate condiţii 

corespunzătoare în sală, deşi este evident că compania a făcut eforturi deosebite 

în acest sens. Aşadar, strategia ar putea fi: influenţarea echipei adverse prin 

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

nemulţumirea, sau scriind un mesaj în timpul pauzei sau… 

 “Testarea limitelor” – variantă: “Comportamentul normal” 

”Obţinerea de concesii suplimentare prin mici încălcări ale condiţiilor convenite, 

având ca rezultat un câştig substanţial pe o perioadă îndelungată”. 

A testa limitele unui contract este un lucru în firea umană. Spune-ţi-i unui copil o 

afirmaţie de genul “Nu vărsa apă pe jos” şi va dori să vadă dacă eventuala 

adăugire “altfel nu îţi voi mai da astăzi ciocolată” se va îndeplini sau nu. 

Se observă cu uşurinţă că numărul de tactici ce poate fi găsit pe baza tacticilor 

propuse poate să fie cel puţin egal cu cel al tacticilor iniţiale.  

Tactici utilizate în avantaj propriu 

În a sa “Artă a negocierilor”
21

, Bill Scott încearcă să arate cum nişte tactici pot 

fi utilizate în avantaj propriu. Este de observat aici că tacticile nu sunt utilizate în 

avantajul reciproc al echipei care le aplică şi al celei asupra căreia sunt aplicate, ci doar 

în favoarea primei. 

 “Cum să te prefaci” – variantă: “Cum să ai cel puţin o şansă să câştigi 

negocierile” 

”Dacă am constata că obiectivul principal urmărit de ei este preţul, în timp ce 

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

plată pentru început, distrăgând atenţia lor de la problemele esenţiale (pentru noi) 
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 “Arta negocierilor”, Bill Scott, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996 



 - 31 - 

ale negocierii”. 

Cât de naiv ar trebui să fie negociatorul celălalt ca, după ce multă vreme o 

persoană insistă pe atingerea unui anumit scop şi la un moment dat îşi schimbă 

radical punctul de vedere, să nu înţeleagă că aceasta ar putea fi o tehnică de 

manipulare? Literatura de specialitate poate fi consultată de oricine. Însă 

urmările încercării de înşelare a celeilalte părţi ar putea avea urmări foarte urâte. 

Dacă eu aş vedea o asemenea tehnică aplicată, aş face ce îmi stă în putinţă pentru 

a încheia negocierile… 

 “Lipsa de împuternicire” – variantă: “Nebunie temporară” 

”Atunci când negociatorul îşi dă seama că este forţat să cedeze mai mult decât ar 

dori, se poate argumenta că nu are împuternicirea de a semna un acord în 

termenii ce au fost discutaţi.” 

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

către tendinţa celeilalte părţi de a nu juca cinstit. O altă variantă ar fi pur şi 

simplu că negociatorul nu a fost în deplinătatea facultăţilor mentale când a luat 

decizia de a accepta acele condiţii. Toată companie ştie acest lucru: respectiva 

persoană nu gândeşte întotdeauna lucid, ba dimpotrivă, are uneori nişte apucături 

bizare (cedează prea uşor la negocieri). Prin urmare, e cât se poate de firesc să nu 

conteze opinia sa la negocieri. După cum este şi firesc să fie concediat sau să nu 

mai facă vreodată vreo negociere din partea acelei companii. Dar cum nu se 

întâmplă lucruri fireşti în literatura de specialitate, mizăm pe faptul că va putea 

aplica această tactică ori de câte ori doreşte. 

 “Uliul şi porumbelul” – variantă: “Oamenii contează” 

”Această tactică este simplă: într-o echipă formată din doi negociatori, unul din 

ei va conduce etapele introductive ale negocierii şi apoi va lăsa apoi conducerea 

celuilalt coleg pentru fazele finale”. 

Cum poate un autor să afirme asemenea lucru: schimbarea negociatorului în plin 

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

eficacităţii negocierii) este atins? Banii sau câştigarea negocierii sunt scopul 

final, de la ei porneşte şi înspre ei merge totul? E posibil ca această tehnică să fie 

eficientă. Ar putea fi însă eficient pentru societate în general realizarea unui cod 

etic al negociatorilor în care, dacă o companie doreşte să schimbe negociatorii în 

plin proces de negociere, să piardă din reputaţie… 

 “Schimbarea obiecţiilor în afirmaţii” – variantă: “Comportamentul uman” 

”În momentul în care Ceilalţi (sic!) sunt ostili şi au o poziţie negativistă, vom 
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încerca să punem întrebări la care să poată răspunde doar cu «Da»”. 

Este, consider, total inuman să te transformi într-un robot care să monitorizeze 

constant numărul de “Da”-uri pe care echipa cealaltă le spune. Premisa de la care 

se porneşte este că echipa adversă nu a citit nimic despre negocieri, nu ştie că 

dacă va spune “Da” la nişte întrebări simpliste are, în afară de posibilitatea de a 

se enerva teribil pentru că înţelege că echipa cealaltă aplică tehnici ieftine, o 

probabilitate care, în medie, s-a dovedit mai mare în a răspunde “Da” şi la o 

propunere consistentă. 

 “«De ce?» “ – variantă: “De-aia!” 

”O întrebare constantă poate fi aceea care priveşte motivul, şi apoi motivul 

motivului”. 

Meta-limbajul în psihologie joacă un rol important. Este de multe ori util să se 

determine cauzele pentru care o situaţie a intrat în impas privind chiar la cauze. 

Însă exagerarea în folosirea acestei tehnici nu este un lucru bun. Să stai să dai 

explicaţii pentru orice faci e un lucru absurd. Este, în acest sens, utilă o replică 

scurtă, dar cuprinzătoare: “De-aia!” 

 

În cadrul grupării generale “Tactici comune” autorul vorbeşte despre următoarele 

tactici: 

 “Întreruperile” – variantă: “Continuările” 

Scopul lor este de a “da ambelor părţi posibilitatea de a-şi reordona gândurile şi, 

eventual, de a-şi schimba poziţia sau de a-şi modifica tacticile utilizate pentru a 

obţine un avantaj, astfel încât ambele părţi să fie satisfăcute”. 

Autorul a dat, pentru tacticile descrise anterior, nişte contra-tactici (modalităţi 

prin care o persoană se poate apăra la vederea unor tactice aplicate asupra sa). În 

cadrul tacticilor comune, nu sunt prezentate însă. Este evident că pot fi găsite 

foarte uşor asemenea contra-tactici. 

 “Stabilirea termenului-limită” – variantă: “Gândirea flexibilă” 

”[…] aceasta este o tehnică ce conduce părţile să caute depăşirea obstacolelor cu 

cât se apropie mai mult termenul limită al desfăşurării negocierilor, trecând peste 

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

Stabilirea de termene limită poate fi o soluţie. Este un obicei bun să ai o durată 

orientativă, de la care să poţi apoi dezvolta un alt deadline. Însă să faci în mod 

constant setarea de termene limită, inflexibile, este un obicei păgubos. Termenele 

limită ar trebui să fie pur orientative. 
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 “Dar dacă…?” – variantă: “Tactica lui «Bună ziua!»” 

”Tactica utilizării «Dar dacă?» în faza negocierii ofertelor se face pentru a 

înţelege mai bine care sunt punctele ce îi pot satisface pe Ceilalţi.” 

Aşa cum simpla încercare de explorare de noi posibilităţi nu este considerată a fi 

ceva firesc, care intervine inevitabil în negocieri, a spune “Bună ziua!” în 

momentul întâlnirii dintre negociatori ar trebui considerată o tactică în sine. 

 “Dezvăluirea completă” – variantă: “Cinstea ca mod de comportament” 

Aşa cum majoritatea tacticilor de până acum porneau de la premisa că un 

negociator, pentru a avea succes, trebuie să încalce reguli normale de etică, 

obţinând în acest fel (cred autorii acestor tactici) creşterea probabilităţii de a 

încheia cu succes o negociere, renunţarea la tactici josnice este dusă şi ea până la 

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

ci se încearcă demonstrarea faptului că nu se foloseşte nici o tehnică. Autorul 

consideră că a spune mai mult decât este necesar despre afacere este o tactică. Eu 

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

tehnicilor presupuse a fi manipulatoare şi nici a unor metode care să scoată în 

evidenţă că eşti extraordinar de cinstit. Pur şi simplu fii cinstit fără să faci din 

asta un element de bravură. 

 “Vă pot oferi doar 60 la sută” – variantă: “Realizarea cu succes a negocierii” 

”[…] oferirea doar a 60 la sută din preţ conferă o poziţie mai puternică în raport 

cu Ceilalţi” 

Sau nu oferă acest lucru. Fisher şi Ury
22

 ar vedea în insistarea pe un anumit preţ 

negocierea de pe poziţii şi nu bazată pe interese. Bill Scott vede însă în 

încăpăţânarea de a obţine un preţ (nemotivată decât de dorinţa de a obţine un preţ 

mai bun, chiar cu riscul pierderii complete a negocierii sau a încrederii în bunele 

intenţii ale echipei care se încăpăţânează în obţinerea unui preţ cu 60% mai mic) 

un lucru care dă putere. Riscul pe care şi-l asumă un negociator aplicând această 

tehnică mă îndeamnă să cred că o alternativă la aceasta ar fi realizarea cu succes 

a unei negocieri. 

 “Mituirea” – variantă: “Terorismul sau răpirea copilului negociatorului-şef al 

echipei adverse” 

”Pe cât de importantă pe atât de semnificativă”. 

Nu sunt de acord cu autorul: în loc să mituiască adversarul ar putea să trimită o 

bandă de stradă care să îi vandalizeze apartamentul sau să îi răpească copilul. 
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Alte soluţii ar putea fi: legarea adversarului la un aparat de tortură, şantajul, 

înscenarea unei casete în care să se vadă că ar fi un pedofil, pătrunderea în 

reţeaua de calculatoare a companiei. Există şi soluţii superioare mitei. 

 “Clubul de golf” – variantă: “Viaţa în societate” 

”Chiar dacă se negociază în avantaj propriu, fiecare parte poate încerca să 

bluffeze”. 

A vedea în câştigul celuilalt o tactică de manipulare, un bluff, este ca şi cum am 

vedea lucrurile exclusiv din perspectiva câştigului pentru compania noastră. 

Ceilalţi nu contează, câştigul lor este un lucru inerent rău pentru noi. 

 

Strategia, tactica şi tehnica de negociere 

Strategiile, tacticile şi tehnicile de negociere răspund, pentru domnii Georgescu 

şi Caraian
23

, la întrebări precum “Ce trebuie făcut?” (strategiile), “Cum trebuie procedat 

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

Strategiile descrise în cartea domnilor Georgescu şi Caraian sunt: 

 “Stimulare-reacţie” – variantă: “Strategia tipică” 

”[…] urmăreşte atingerea obiectivelor: 

a. trezirea atenţiei clientului potenţial; 

b. crearea dorinţei de a poseda acel produs; 

c. determinarea clientului de a-l cumpăra” 

”Strategia tipică” ar putea fi o variantă de denumire a acestei strategii. Cum poate 

fi denumită “strategie” realizarea unui plan în care scopul principal este vânzarea 

produsului? Practic, tot ce îşi propune această aşa-zisă strategie este să vândă un 

produs. Nu văd nici o altă strategie care să îşi propună orice altceva, numai 

vânzarea produsului nu. Vânzarea mărfii ar trebui să fie un punct pe orice 

strategie, nu o strategie specială, dedicată. 

 “Necesitate-satisfacţie” – variantă: “Strategia voluntarilor” 

”[…] urmăreşte atingerea obiectivelor: 

a. aflarea necesităţilor clienţilor potenţiali; 

b. oferirea a ceea ce doreşte clientul; 

c. asigurarea satisfacţiei clientului şi stabilirea de relaţii durabile” 

Există probabil companii care în procesul unei anumite negocieri să dorească 

satisfacţia nevoilor clienţilor. O asociaţie de voluntari va căuta să negocieze 

                                                 
23

 “Managementul negocierii afacerilor. Uzanţe – protocol”, Toma Georgescu, Gheorghe 

Caraian, Editura Lumina Lex, 1999 



 - 35 - 

astfel încât clientul să fie cât mai satisfăcut. Însă pentru mine, această strategie a 

voluntarilor este una care ar trebui să aibă o prioritate foarte scăzută, în 

concordanţă cu utilizarea ei practică. 

 “Strategia activă” – variantă: “Strategia managerială” 

”[…] urmăreşte achiziţionarea produsului în perioade conjuncturale optime” 

Cum poate fi considerată o strategie care ţine de conjunctura pieţei drept o 

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

luată ca urmare a unor decizii de management? Este normal să includem în 

categoria “Strategii de negociere” decizia de implantare pe o piaţă străină? Nu! 

De ce ar fi atunci firesc să se includă în această categorie strategia de cumpărare 

a unui produs în perioada de conjunctură optimă? 

 “Strategia pasivă” – variantă: “Strategia expansivă” 

”[…] urmăreşte cumpărarea în mod eşalonat în funcţie de necesităţile de 

consum” 

Ar putea exista o campanie care să constea din cumpărarea indiferent de 

necesităţi, în mod neeşalonat. Iar între termenul “strategie” şi “neeşalonat” nu ar 

trebui să existe nici un paradox. 

 “Strategia mixtă” – variantă: “Strategia bursei” 

”[…] îmbină aprovizionarea ritmică cu achiziţii ale produsului în perioade 

conjuncturale optime” 

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

momentul optim t2, aprovizionarea la momentul t3, livrarea mărfurilor t4 şi 

documentarea despre ce înseamnă termenii “strategie”, “producţie” şi 

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

prăbuşeşte. 

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

”[…] contracararea imediată a produsului când aşteptarea ar duce la condiţii 

dezavantajoase (preţuri în creştere pe piaţă);” 

Alternativa la această strategie – neaplicarea repetată a acestei strategii –, va 

duce în mod evident compania spre un viitor glorios. 

 “Strategia de aşteptare” – variantă: “Aşteptarea eternă” 

”[…] când condiţiile pot fi îmbunătăţite prin trecerea timpului şi majorarea 

numărului ofertanţilor (preţuri cu tendinţă de scădere pe piaţă)” 

Cum se poate determina care este preţul viitor al apartamentelor din Bucureşti? 

Prin analiza contextului – România. Însă 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 aşteptarea eternă nu ar trebui subestimată. Când indienii au 

vândut Manhattan-ul pe un preţ de nimic, au făcut de fapt o afacere bună. Dacă 

ar fi pus acei bani la o bancă cu o dobândă fixă sub media acelor vremuri ar fi 

avut în prezent o valoare egală cu valoarea prezentă a terenurilor. Aşadar, 

cumpărăm astăzi sau peste 1.000 de ani? Greu de zis… 

 “Strategia «Cum» şi «Unde»” (forma a. participarea) – variantă: 

“Neparticiparea” 

”[…] obţinerea sprijinului unor terţi (în cazul unor negocieri multilaterale sau 

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

Când se îmbină doar strategia activă (cumpărarea la momente optime) cu cea 

pasivă (cumpărarea ritmică în funcţie de necesităţi), atunci se obţine, evident, o 

strategie mixtă. Când însă se îmbină mai multe forme ale strategiei “cum” şi 

“unde” strategia nu devine una complexă. Este pur şi simplu o strategie tipică, 

nici prea complexă, nici prea simplă. 

Eşecul în obţinerea sprijinului acelor terţi ar trebui să constituie, el însuşi o 

variantă a acestei strategii. 

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

“Pachetul de cărţi” 

”[…] condiţionarea vânzării sau cumpărării unor produse, de cumpărarea sau 

vânzarea altor mărfuri în sortimente mai slabe, sau de prestarea de servicii, 

şcolarizarea gratuită, credite etc.;” 

În perioada comunistă, dacă cineva cumpăra o anumită carte, era obligat să 

cumpere, de multe ori, un întreg pachet de cărţi ce erau considerate “de 

umplutură”. În “Getting to YES” această soluţie arată creativitate şi cred că ar fi 

considerată de autori drept o soluţie viabilă. Însă a avea o strategie exclusiv din 

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

 “Strategia «Cum» şi «Unde»” (forma c. intersecţia) – variantă: “Condiţionarea 

zâmbetului” 

”[…] condiţionarea unui import de exportul unor mărfuri în barter, sau obţinerea 

unor condiţii avantajoase de credit” 

Autorii condiţionează orice. Se poate condiţiona zâmbetul la o negociere de 

spunerea ulterioară a unei glume care să justifice acel zâmbet. Se poate 

condiţiona cumpărarea în euro de furnizarea acelor monede in cash, în valori de 

sub 1 euro. Absolut orice se poate condiţiona, posibilităţile sunt infinite. 
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 “Strategia «Cum» şi «Unde»” (forma d. pătura) – variantă: “Plata prin cambie” 

”[…] diversificarea în mare măsură a surselor de aprovizionare, operaţiuni de 

hedging sau semnarea contractului de cumpărare după ce şi-a asigurat în 

prealabil vânzarea mărfii cu un profit” 

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

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

”[…] utilizarea legilor probabilităţii matematice, «ori câştigi totul ori pierzi 

totul» adică strategia norocului; speculaţii de tipul «la hausse» sau «la baisse»” 

Loteria cu banii companiei ar putea constitui o modalitate de investiţie eficientă. 

De ce să nu fie şi o strategie de negociere? 

 “Strategia «Cum» şi «Unde»” (forma f. testarea reacţiei) – variantă: “Sample-uri 

defecte” 

”[…] expunerea unor exponate create special, la târguri şi expoziţii” 

Propun companiei să se gândească cât se poate de serios în a testa piaţa prin 

furnizarea de obiecte defecte. Bineînţeles, create special. 

În ceea ce priveşte tacticile, acestea sunt: 

 “Tactici ofensive” – variantă: “Tactici pasive” 

”[…] utilizează întrebările urmărind descoperirea punctelor slabe ale 

oponentului” 

Tacticile pasive ar putea consta în punerea de întrebări pur şi simplu când se 

doreşte aflarea de informaţii. Bineînţeles, nu se poate spune că a pune întrebări 

atunci când ai o nelămurire sau o bănuială este doar un sfat de urmat în orice 

negociere, el este evident o tactică, ce poate fi aplicată distinct. 

 “Tactici defensive” – variantă: “Repetarea e mama învăţăturii” 

”[…] urmăresc ca partenerul să repete expunerea sub pretextul că punctul de 

vedere al acestuia nu a fost bine înţeles” 

Un negociator care îşi obligă partenerul să se repete în scopul (afirmat de autori) 

de a crea o pauză pentru o analiză profundă sau obosirea partenerului, ori 

posibilitatea ca prezentarea să fie mai puţin elocventă sau, în fine, existenţa 

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

Repetând o afirmaţie sau un discurs pot exista şi puncte bune, cum ar fi o 

înţelegere mai bună a descrierii. Însă consider metoda a fi inetică. Dacă 

negociatorul cunoaşte tactica, poate fi şi enervantă, deci ineficientă. 

 “Tactica «da, dar…»” – variantă: “Tehnica piciorului-în-uşă” 

”[…] La o întrebare directă la care negociatorul nu doreşte să răspundă negativ, 
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va da acest răspuns, condiţionând acordul său” 

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

acestuia, oameni au tendinţa să anuleze partea formată înainte de cuvântul “dar”. 

Este, în cele din urmă, o reacţie firească. Ce este deranjant este însă următorul 

lucru: se ia un principiu descoperit de psihologi şi se afirmă că ar fi o tehnică din 

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

în-uşă ş.c.l., într-un manual de psihologie, sau într-o rubrică specială: aplicaţii ale 

psihologiei în negocieri. Să mi se înfunde însă pe gât că aceasta ar fi o tactică a 

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

 “Contra-întrebarea” – variantă: “Solicitarea de timp” 

”[…] permite păstrarea iniţiativei în situaţiile critice de încordare şi punerea 

partenerului în defensivă, solicitând noi explicaţii faţă de unele întrebări dure la 

care nu dorim să răspundem nediplomatic” 

Jocul de-a şoarecele şi pisica poate deveni frustrant. De ce să fie preferabil să 

mimezi o întrebare când poţi, pur şi simplu, să soliciţi puţin timp? Apoi autorii 

pornesc cu ideea că dacă celălalt vorbeşte, tu poţi să fii atent la alte probleme. 

Este şi un gest foarte politicos, de altfel. 

 “Probleme «de paie»” – variantă: “Răspunsuri de foc” 

”[…] pretenţii exagerate şi nefondate ridicate cu intenţia de a fi oferite în 

schimbul unor concesii reale” 

De ce nu ar fi înclinată echipa adversă să răspundă tăios şi acid la asemenea 

încercări, mişeleşti, de subminare a lor? 

 “Întreruperea tactică” – variantă: “Întreruperea. Punct” 

”[…] se utilizează când cursul negocierii nu este favorabil în dorinţa de a câştiga 

timp pentru analiză” 

Ştiu că voi părea extremist, dar le voi propune autorilor următoarea metodă de 

întrerupere a unei negocieri: solicitarea de întrerupere a negocierii. Este mult 

inferioară metodei propuse de dumnealor, anume “servirea de cafele sau 

răcoritoare”. Ca un fel de sub-tactică, autorii văd şi această alternativă – 

solicitarea de pauze, dar, fiind extremistă, o plasează după servirea de cafea sau 

răcoritoare. 

 “Obosirea partenerului” – variantă: “Simpla prezenţă a unor negociatori care nu 

au auzit de termenul «etică»” 

”[…] prin prelungirea deliberată a negocierilor, absenţa momentelor de relaxare, 

prelungirea mesei de seară la bar după miezul nopţii, lipsa de căldură, ore 
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nepotrivite de şedinţă, aşezarea acestuia cu faţa spre lumină puternică, alegerea 

unei săli zgomotoase de negocieri, aşezarea pe scaune neconfortabile, cazare 

necorespunzătoare, vizite prelungite în uzine, folosirea abuzivă a băuturilor 

alcoolice etc.” 

Lectura acestor metode de “tactici” (termen evident impropriu, chiar cu 

ghilimele) m-a determinat să includ în partea dedicată analizei literaturii 

referitoare la metode de negocieri o secţiune specială referitoare la cazuri 

patologice. În orice caz, prin prezenţa lor, persoanele care s-ar deda la asemenea 

tactici ar trebui să obosească suficient partenerul. La urma urmei, aplicând alte 

asemenea “tactici” poţi la fel de bine să enervezi partenerul. Accentul trebuie pus 

pe etc.-ul din text. Se înţelege aşadar că metode de obosire a partenerilor de 

negocieri sunt multiple. Cititorul e liber, nefiind înfrânat decât de învechitele 

principii etice, să găsească alte metode de obosire a partenerului 

 “Raporturi de încredere reciprocă” – variantă: “Încrederea şi când nu există un 

câştig propriu” 

”[…] arătarea deschisă a greutăţilor întâmpinate în satisfacerea unor cerinţe ale 

partenerului datorită legislaţiei, conjuncturii, forţă majoră etc.” 

Autorii consideră că dacă eşti sincer în arătarea problemelor în a aplica cerinţele 

părţii opuse, acest lucru semnifică faptul că ai încredere în celălalt. Este de 

înţeles, ţinând cont că ei văd în obosirea partenerului o simplă tactică. 

 “Amânarea discuţiilor” – variantă: “Amânarea luării deciziei de a enerva tabăra 

adversă” 

”[…] se aplică când apar probleme greu de rezolvat sau partenerul este incorect” 

Probabil faptul că tabăra adversă nu îşi oboseşte partenerul de negocieri face ca 

tabăra adversă să pară a fi incorectă. Mai degrabă decât să amâne discuţiile, ar 

putea amâna decizia de a face tot ce îi stă în putinţă ca să enerveze tabăra 

adversă. 

 “Tacticile care nu au drept scop manipularea interlocutorului” – variantă: 

“Tactica aplicării de tactici” 

Acestea sunt: 

a. angajamentul (o promisiune credibilă şi fermă) – dacă nu ar fi fermă, ar deveni 

tactică? 

b. jocul cu cărţile pe faţă – tactica e fie să joci ascuns, fie să spui mai mult decât 

trebuie? 

c. întrebarea – mitul meu conform căruia o întrebare ar putea fi o tactică s-a 
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ruinat 

d. reciprocitatea în acordarea avantajelor – tactică ar fi jocul necinstit sau ultra-

cinstit? 

e. reformularea – cum? nu este tactică? 

f. propunerile constructive – doar cele distructive sunt tactici, am înţeles 

g. aducerea în discuţie a unor elemente noi pentru ca negocierea să progreseze – 

oprirea negocierilor e o simplă tactică 

h. abţinerea (reprezintă amânarea unui răspuns) – dacă însă s-ar abţine de la 

amânare, nu ar mai amâna abţinerea de la aplicarea de tactici 

 “Tacticile de convingere a partenerului” – variantă: “Tacticile comportamentului 

firesc în negociere” 

Autorul le enumeră ca fiind: 

a. promisiunea condiţionată folosind “dacă” – Sau “şi” şi “sau”? Dar “ori” ori 

“dar”? 

b. aprecierea pozitivă a partenerului – s-au dus toate modelele pe care poţi să le 

recunoşti ca fiind modele în 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 testări privind oferta – sample-urile au devenit tactici de 

convingere? 

e. oferirea unei garanţii – în naivitatea mea, credeam că este o procedură standard 

f. propunerea unui arbitru sau mediator – o bună idee, însă de ce ar fi o tactică de 

convingere? 

g. căutarea unor alianţe – ar putea fi o decizie de management, dar tactică? 

h. punerea între paranteze a unei dificultăţi – dacă pui un avantaj, nu mai este 

tactică? 

 “Tacticile folosite în negocierea distributivă” – variantă: “Comportamentul tipic” 

”[…] ele sunt alcătuite din iniţiative, intervenţii şi propuneri ale părţilor în scopul 

de a orienta negocierea către un acord” 

Cele enumerate de autor sunt: 

a. punerea în faţa unui fapt împlinit – tactica demontării cu chiar un fapt împlinit 

ar putea constitui o alternativă viabilă 

b. invocarea negativă a normelor – intrarea în starea părinte (din ciclul Părinte-

Adult-Copil) este, ea însăşi, o tactică? 

c. supralicitarea sistematică – dacă ceri mereu mai mult, celălalt nu ar putea să 
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scadă pragul care ţi-l oferise iniţial? 

d. “Totul sau nimic” – aş respinge această tactică cu o contra-tactică: “Nimic” 

e. contestarea afirmaţiilor partenerului – să spui “Nu aveţi dreptate” este, în sine, 

o tactică? Poate că o tactică ar trebui să fie doar un reminder: adu-ţi aminte că 

poţi să îţi contrazici adversarul, că poţi aplica promisiunea condiţionată… 

f. forţarea mâinii partenerului pentru a-l obliga să ia o decizie – această tactică ar 

putea avea ca rezultat încheierea negocierii prin părăsirea, de către un negociator, 

a mesei negocierilor, prin urmare creşte riscul pierderii negocierii; 

g. utilizarea surprizei prin invocarea unor fapte noi – sau argumente noi, sau noi 

participanţi la negocieri, sau elemente noi de decor, sau alt plan de negociere, sau 

alte mijloace de transport către masa negocierilor sau… 

h. schimbarea planului decizional – autorul pare să uite că poţi schimba mult mai 

multe lucruri; de asemenea, se poate schimba traseul sau păstra traseul; 

i. schimbarea bruscă a situaţiei – diferenţa faţă de tacticile anterioare este că… se 

schimbă, în general, situaţia, pe când cele descrise anterior schimbă doar anumite 

elemente? 

 “Tacticile axate pe factorul timp” – variantă: “Carpe Diem” 

”[…] “ 

a. timpul este utilizat ca o “frână” în dinamica negocierii (temporizarea): 

i. găsirea unui alibi pentru a întrerupe negocierea – variantă: întreruperea 

motivată 

ii. pretexte ca: consultarea cu superiorul înainte de a lua o decizie – variantă: 

părăsirea negocierii 

iii. retragerea sau “scaunul gol” – variantă: realmente lăsarea scaunului gol 

iv. diversiunea, întoarcerea la punctele deja discutate – variantă: încheierea cu 

succes a negocierii 

v. cererea de a se repeta ceea ce s-a spus deja, mimarea ignoranţei – variantă: 

mimarea inteligenţei 

b. timpul utilizat ca accelerator: 

i. ultimatumul – variantă: ducerea la bun sfârşit a ultimatumului 

ii. tactici de încheiere rapidă a negocierii – variantă: negocierea cu sens 

iii. mimarea propunerii că acordul parţial a fost deja obţinut – variantă: aşteptarea 

opiniei taberei partenere 

c. alte tactici temporale: 

i. tăcerea sau tactica non-verbală a abţinerii – variantă: muţenia şi când e vorba 
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să îşi tachineze partenerul; 

ii. eschivarea – variantă: neeschivarea; 

iii. punerea sistematică între paranteze a unei probleme – variantă: punerea între 

paranteze de propuneri creative – soluţii 

iv. aşteptarea prelungită – variantă: stimularea plăcerii de a aştepta taberei care 

practică această taxă prin obligativitatea de a realiza nişte contracte cu 

autorităţile române 

v. întâlnirea anulată sau amânată – variantă: citirea unei cărţi despre bune 

maniere 

vi. concesiile simetrice: “am putea…, dacă…” – variantă: “Nu!” 

vii. ameninţările – variantă: împlinirea ameninţărilor; fiind o tactică de 

negocierea, ameninţarea capătă cumva legitimitate 

viii. avertismentul – variantă: simpla atenţionare 

ix. disuadarea
24

 (contrară convingerilor partenerului) – variantă: disuadarea 

conformă cu convingerile partenerului 

x. ameninţarea directă – variantă: atenţionarea directă; diferenţa faţă de tactica 

“ameninţării” este că…? 

xi. remarca “Renunţaţi la asemenea pretenţii! Altfel veţi regreta!” – variantă: 

ignorarea afirmaţiilor preluate din cărţile de negocieri, afirmaţii ce nu au nici un 

sens 

 “Tactici «emoţionale»” – variantă: “Actoria în mediul business” 

a. afectivitatea simulată – variantă: afectivitatea normală 

b. discursul-fluviu: învăluirea partenerului cu multe cuvinte – variantă: discursul 

coerent 

 “Tactici axate pe distorsiuni în comunicare” – variantă: “Tactici axate pe 

analfabetism” (se observă că distorsiunile nu sunt la întâmplare, ci provocate) 

a. “bluff”-ul (“praful în ochi”) – variantă: deschiderea ochilor partenerului 

b. dezinformarea sistematică prin: 

- refuzul de a informa 

- refuzul de a asculta 

- ocolirea problemei 

- mascarea problemei: “Trebuie să avem în vedere şi alte aspecte, de alt ordin” – 

variantă: informarea partenerului, ca mod de negociere 

c. atacul la persoană – variantă: atacul problemei 

                                                 
24

 A disuada = A sfătui să renunţe (la o intenţie); a deconsilia. 
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d. limbajul agresiv – variantă: limbajul agresiv în faţa unei doamne 

e. lansarea unor zvonuri false – variantă: citirea Codului Penal 

f. argumentarea incorectă prin: 

- obiecţiile sistematice 

- reaua credinţă: “Nu ne-am înţeles aşa!” 

- reproşul cu reacţie întârziată – variantă: Folosirea logicii 

g. minciuna sistematică prin: 

- nerecunoaşterea angajamentelor luate 

- fentarea partenerului 

- mesaje contradictorii – variantă: Luarea de cursuri din partea unor servicii 

secrete 

h. manifestarea dispreţului: 

- ironizarea sistematică a partenerului; 

- refuzarea legitimităţii partenerului – variantă: Păstrarea atitudinii dispreţuitoare 

şi în cazul contractelor în care partea respectivă e evident inferioară, ca putere, 

părţii partenere 

i. adoptarea unei atitudini destabilizatoare pentru partener prin tactici non-

verbale, ca: 

- gesturi 

- mimică 

- postura corpului – variantă: Comparaţia cu nişte maimuţe 

 “Tactica tăcerii” – variantă: “Tactica nemişcării – a face pe mortul” 

”Tăcerea este resimţită ca o situaţie jenantă, care îi împinge pe oameni să 

vorbească cu orice preţ, uneori mai mult decât trebuie”. 

Poate una din cele mai puţin lipsite de bun-simţ tactici este aceasta: cel care o 

aplică pur şi simplu nu mai spune nimic. Bineînţeles, scopul nu este acela de a nu 

minţi, sau manifesta dispreţ, ci de a determina partenerul să vorbească primul. E 

posibil să nu fie la fel de infantilă precum tactica pe care o propun eu: să facă pe 

mortul. Să stea liniştit, cu ochii închişi, în mijlocul negocierilor, şi să mimeze 

moartea. În acest fel, punând partenerul în faţa unor situaţii extreme, va găsi cu 

siguranţă suficiente elemente pentru a îl caracteriza mai bine pe acesta. Există 

posibilitatea ca autorii lucrării să găsească şi pentru această tactică nişte 

argumente pro, bineînţeles omiţându-le pe cele contra. 

Autorii prezintă, de asemenea, numeroase tehnici de negociere. 

În primul rând sunt enumerate tehnicile de bază. Acestea sunt: 
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 “Tehnica mandatului limitat” – variantă: “Tehnica directorului executiv al 

propriei întreprinderi” 

”[…] urmăreşte printr-o atitudine inflexibilă scăderea pretenţiilor partenerului” 

Cu excepţia cazului în care un managing partner al propriei întreprinderi este cel 

care negociază, mandatul este în orice caz limitat. 

 “Tehnica posibilităţilor limitate” – variantă: “Tehnica adevărului revelat la un 

moment inoportun” 

”[…] partenerul este informat că bugetul la dispoziţie este mai mic decât 

solicitările acestuia” 

Absolut orice poate fi revelat la un moment inconvenabil: de la un preţ sub care 

nu se poate discuta, până la condiţii de livrare care, deşi atipice faţă de 

negocierile anterioare, nu sunt prezentate ca fiind diferite. 

 “Tehnica amplificării concurenţei” – variantă: “Apelarea la standardele pieţei” 

”[…] prin organizarea unor negocieri simultane cu mai mulţi parteneri” 

Se poate face relativ ieftin un studiu de piaţa cu privire la preţul pieţei pentru un 

anumit produs. Ar fi o metodă mai plăcută pentru parteneri decât negocierea 

simultană cu mai mulţi dintre ei în acelaşi timp. 

 “Tehnica negocierii rigide” – variantă: “Tehnica noului ambalaj” 

”[…] se aplică în cazul produselor de tehnologie înaltă, când vânzătorul domină 

piaţa cu produse noi” 

O alternativă la denumirea aceasta ar putea fi legată de faptul că negocierea unui 

nou ambalaj este, în cele din urmă, o tendinţă legată de modă – e la modă să 

schimbi ambalajul unei băuturi. 

 “Tehnica «scurt-circuitării»” – variantă: “Tehnica stingerii focului cu benzină” 

”[…] constă în ocolirea unui negociator dificil prin ridicarea nivelului negocierii” 

”Stingerea focului prin aplicarea de benzină”. Cum ar putea altfel denumită o 

tehnică în care, dacă un negociator este dificil, se va creşte nivelul preţului? În 

mod cert acesta va deveni şi mai irita(n)t. 

 “Tehnica falselor concesii” – variantă: “Tehnica lui «şi dacă va înţelege 

tehnica?»” 

”[…] constă în inventarierea unor obiecţii şi obstacole mari care apoi sunt 

«vândute» partenerului drept concesii majore” 

Autorii pornesc de la premisa că un element din cadrul negocierii poate fi 

susţinut cu tărie, iar apoi se poate renunţa la el, în cazul unor concesii importante. 

Însă modificarea de tărie a susţinerii obligativităţii de la “este imperios necesar” 
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până la “este posibil, totuşi” nu se poate face decât printr-o schimbare de poziţie. 

Trecerea aceasta, în cazul în care este bănuită a fi o tehnică, poate fi combătută 

prin “păstraţi-vă acel lucru obligatoriu, dar cerem noi, la rândul nostru, concesii”. 

 “Tehnica întreruperii negocierilor” – variantă: “Tehnica artei de a avea 

comportament uman” 

”[…] în scopul temperării unui partener iritat, dezorganizării argumentaţiei sale 

sau obţinerea unor concesii” 

Pauza într-o negociere ar trebui, consider eu, să aibă un simplu rol: acela de a 

permite relaxarea, destinderea, odihna. Să afirmi că pauza poate fi folosită pentru 

obţinerea unor concesii e ca şi cum ai invita pe cineva la cină, dar i-ai cere ca 

pentru a putea sta jos să închirieze un scaun de la tine. 

 “Tehnica solicitării unor variante” – variantă: “Gândirea flexibilă” 

”[…] privind durata contractului, garanţiile acordate, variaţii de specificaţie 

tehnică, mărimea comenzii, mijloacele de plată, transport etc.” 

Dacă simpla gândire a unor variante de atingere a unor soluţii reciproc 

avantajoase este o tehnică, de ce nu ar fi tehnică propunerea unui preţ, sau 

semnarea unui contract? Poate chiar negocierea directă comparativ cu cea prin 

mijloace de comunicare ar putea fi o tehnică. 

 “Tehnica negocierii «sterile»” – variantă: “Francheţea” 

”[…] urmăreşte semnarea contractului cu alt partener, solicitând concesii 

imposibile, evocând reglementări inexistente” 

Francheţea sau minciuna la negociere ar trebui să ţină de strategie. Însă autorii au 

găsit de cuviinţă să facă o tehnică din inventarea unor chichiţe, din 

imposibilitatea de a spune direct “am primit o ofertă mai bună, în valoare de…” 

Consider că ar fi şi mai eficientă această metodă (francheţea), deoarece permite 

părţii care are o ofertă mai slabă să ştie acest lucru şi să lucreze la îndreptarea ei, 

fie prin prezentarea, imediată, a unei oferte mai bune, fie prin încercarea de 

eficientizare în viitor a activităţii, pentru reducerea costurilor. 

 “Tehnica falsei concurenţe” – variantă: “Tehnica ce funcţionează o singură dată” 

”[…] constă în înşelarea partenerului privind numărul şi puterea concurenţilor săi 

[…]” 

Să spunem că X vinde pere en-gros. Pe piaţă se mai află alţi doi vânzători de 

pere. Cum poţi să te duci la X şi să îi spui că ai obţinut o ofertă de la ceilalţi în 

valoare de y lei, când este evident că X îşi cunoaşte piaţa mult mai bine decât 

tine? Eventual poate funcţiona, asemenea unui ulcior de lut într-o fântână cu apă, 
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de câteva ori. Însă pe termen mediu, încrederea în compania care practică 

asemenea metode se va perima, în mod evident. 

 “Tehnica negocierii în spirală” – variantă: “Anti-tehnica celor ce gândesc cu 

capul limpede” 

”[…] constă în reluarea negocierii la un nivel superior unde aceasta «se reia de la 

capăt» solicitându-se condiţii mai avantajoase” 

O minte clară va avea totdeauna imaginate condiţiile sub care nu va putea scădea. 

Va încerca, de asemenea, constant, să nu accepte reluarea negocierilor de fiecare 

dată când partea adversă a obţinut o concesie.  

 “Tehnica ofertei aparent atractive” – variantă: “Tehnica falsului contract” 

”[…] prin care se acceptă iniţial o ofertă, iar ulterior se solicită alte specificaţii 

tehnice, condiţii de livrare şi de plată mai avantajoase etc.” 

 Atunci când stabileşti un lucru, iar apoi îl modifici fără să îţi notifici partenerul 

de negocieri despre acest lucru, arăţi cât de puţin îţi pasă de ce părere au ceilalţi 

despre tine.  

 “Tehnica falsei comenzi de probă” – variantă: “Tehnica falsului produs livrat” 

”[…] se cumpără o cantitate «de probă» cu preţ redus (fără intenţia unei comenzi 

importante) pentru a folosi contractul în negocierea cu alţi parteneri” 

E imposibil de determinat când cineva îţi cere o comandă de probă aparentă sau 

când are într-adevăr îţi face o comandă de probă. O soluţie ar fi să nu vinzi 

niciodată sub un anumit prag, chiar dacă vinzi de probă. De asemenea, ai putea 

să îi furnizezi un fals produs, dacă afli că clientul face frecvent negocieri doar 

pentru a obţine un contract. În tabăra celor care văd un contract la un preţ 

incredibil, aceştia se pot interesa la producător despre motivele pentru care preţul 

este, într-adevăr, incredibil. 

 “Tehnica faptului împlinit” – variantă: “Descoperirea puterii contractului” 

”[…] sunt oprite livrările de materii prime, piese de schimb, asistenţă tehnică etc. 

forţând încheierea unui nou contract la un preţ majorat” 

Nu văd de ce această tehnică ar fi o tehnică de negociere. Este o strategie de 

management, inetică bineînţeles. 

Contractul ar trebui să determine o companie asupra căreia se aplică această 

tehnică să forţeze, legal, îndeplinirea condiţiilor contractuale. 

 “Tehnica «ostatecului»” – variantă: “Citirea contractului” 

”[…] prin care sunt oferite echipamente fără piese de schimb, asistenţă tehnică 

etc. pentru care se negociază ulterior separat faţă de preţul convenit iniţial” 
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Dacă partenerul de negociere nu apelează la sfaturile unui jurist în realizarea 

contractului, probabil această tehnică este funcţională. Însă pentru cineva cu 

experienţă simpla citire a contractului se poate dovedi eficientă 

 “Tehnica alternării negociatorului” – variantă: “Păstrarea echipei de negociatori 

pe tot parcursul negocierii” 

”[…] introducerea în negociere, pe parcurs, a unor contabili, jurişti, ingineri etc. 

care printr-o poziţie «dură» să creeze o presiune asupra partenerului cu scopul 

acceptării propunerii «mai blânde» avansate de şeful echipei de negociere” 

Dacă motivaţia ar fi una de moment, de genul “D-l inginer este proaspăt sosit în 

echipa noastră. Considerăm că în urma prezentării negocierii de până acum atât 

el cât şi noi vom putea avea de câştigat”, ar fi poate de înţeles introducerea unui 

nou membru în negociere. Însă când scopul cu care se introduce un nou membru 

este o enervantă încercare de influenţare a opiniei, păstrarea echipei de 

negociatori ar putea reprezenta soluţia optimă. 

 “Tehnica actorului” – variantă: “” 

”[…] exprimarea deliberată a unor trăiri afective de mare intensitate, urmărind 

impresionarea partenerului, exprimarea disperării, pierderea poziţiei sau a slujbei 

pe care o are” 

Armele negociatorului de gherilă 

Am decis să păstrez denumirea originală a titlului subcapitolului cărţii d-lui 

Levinson
25

 pentru a da mai multă tărie afirmaţiei: autorul încearcă să prezinte nişte 

banalităţi drept arme ale negociatorului. De gherilă. Aceste arme sunt prezentate 

alfabetic şi sunt: 

 accesoriile – variantă: Lucrurile de bază 

 alianţele strategice – variantă: Politica 

 amănuntele – variantă: Totul este important. Şi zâmbetul şi oamenii 

 ambalajul mai puţin obişnuit – variantă: De ce ar fi neobişnuit? 

 ambalajul original – variantă: Perserverneţă! Dacă ambalajul neobişnuit e o 

armă, de ce nu ar fi şi ambalajul original una? 

 aspectul – variantă: Diferenţa faţă de amănunte fiind ... 

 aşteptările – variantă: În mod neaşteptat, aşteptările sunt o armă! 

 avocaţii – variantă: Când oamenii devin arme! 

 bagheta magică– variantă: Iepuraşul magic sau porumbelul ieşit din carte 
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 “Negocierea de gherilă”, Jay Conrad Levinson, Editura BusinessTech Internaional Press, 

2004, traducere Lia Decei 
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 banii gheaţă – variantă: A avea bani gheaţă este deja o armă 

 creditarea – variantă: Probabil o subvariantă sau o variantă în completarea 

banilor gheaţă 

 casetofonul – variantă: pick-up-ul, cd-player-ul, mp3 player-ul, aspiratorul 

 cecurile postdatate – variantă: Cecurile în alb 

 cel mai bun preţ al tău – variantă: Eu sunt de vânzare?  

 clauza de confidenţialitate – variantă: Este doar o metodă, nu o armă 

 contractele – variantă: Hârtia din care e făcut contractul 

 constumaţia (sic!) – variantă: Pantofii 

Lista era lungă, dar enunţarea completă a cuvintelor care încep cu literele a, b şi c 

este elocventă: dacă un obiect este folosit în procesul de negociere, atunci acel obiect 

devine, invariabil, o “armă”, în mâna unui “luptător” “de gherilă”. Orice obiect 

transformat în armă arată că de fapt nici un obiect nu este normă: o scobitoare este armă, 

un fir de păr este armă. Sau, cum cred eu, nici unul din cele prezentate nu este o armă. 

Chiar şi sexul, despre care d-l Levinson spune că “se întâmplă”, devine o armă. 

O metodă eficientă: pornirea de la presupuneri 

În lucrarea “Tehnica şi strategia negocierilor”
26

 se spune despre presupuneri: 

“un rol deosebit de important în negociere îl au prezumţiile”. D-l Pistol afirmă mai 

departe că majoritatea prezumţiilor sunt de natură intuitivă. Acestea se bazează mai 

puţin pe raţionamente, din care motiv se numesc şi “ascunse”. Cu toate acestea, există şi 

prezumţii bazate pe raţionamente şi este bine ca mai ales acestea să fie avute în vedere. 

Care sunt motivele care mă determină să numesc presupunerile strategii 

eficiente? 

 Dacă se porneşte de la presupuneri greşite poţi face o ofertă greşită, exagerând 

proporţiile reale. Aceasta poate duce la încheierea unor afaceri proaste; 

 Poţi să ai presupuneri, care sunt prejudecăţi, despre persoana cu care negociezi, 

pornind de la elemente ca înfăţişare, punctualitate la singura întâlnire pe care ai 

avut-o cu el ş.a.m.d.; 

 Dacă nu ai experienţă, poţi presupune că o ofertă pe care nu vezi să scrie o durată 

determinată va fi valabilă şi peste 4 luni, deşi emiţătorul ofertei precizase de fapt 

cu litere mici că oferta este supusă schimbării în orice moment; 

 Un negociator îţi face o ofertă. Tu porneşti de la presupunerea că nu vei putea 

obţine o reducere de peste 30% din această ofertă, astfel încât opreşti negocierile 
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 “Tehnica şi strategia negocierilor. Uzanţe şi protocol”, Gheorghe Pistol, Editura Universitară, 

2002 
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în acest punct, deşi, în realitate, negociatorul partener, obişnuit în a negocia în 

lumea arabă, ar fi redus din preţ până la 60%; 

Exemplele ar putea continua. Ce este important însă de reţinut este că 

presupuneri false pot face ca o negociere să pornească într-un mod greşit. De asemenea, 

pot exista prezumţii false chiar în cadrul negocierii propriu-zise. 

Tot în cartea d-lui Pistol se vorbeşte despre “întrebări cu tendinţă”. Acestea 

constau din supoziţii, de cele mai multe ori neplăcute pentru cel care trebuie să răspundă. 

Exemplele date în carte sunt: 

 De ce materialul acesta costă atât de mult? 

 Cine răspunde pentru această dezordine? 

 Ce mai face nefericitul tău şef? 

Soluţia la aceste întrebări constă în a ataca direct prezumţia. “Materialul nu costă 

mult”, “Nu e nici o dezordine”, “Şeful meu este nefericit” sunt răspunsurile pe care le-aş 

da eu dacă aş fi întrebat prin pornirea de la presupuneri false. 

În concluzie: presupunerile sunt metode eficiente, pur şi simplu pentru că sunt 

dezvoltate de psihologi. Este la fel de eficient ca şi a zice “Bună ziua”, şi la fel de 

ineficient ca a zice “Vă urăsc”. Este pur şi simplu o observaţie făcută de psihologi. Nu se 

poate spune că vor fi eficiente în viitor, dar se poate spune că au fost eficiente în trecut. 

St i lu l  în  negocier i  

În lucrarea “Manual de comunicare şi negociere în afaceri”
27

, Ştefan Prutianu 

prezintă în 45 de pagini exclusiv tactici, tehnici şi trucuri de manipulare. Simpla 

enumerare a acestor tactici, fără explicarea lor pentru o mai bună înţelegere din partea 

cititorului, mi-ar fi luat o parte însemnată din lucrare. Am preferat însă alegerea unei 

părţi diferite faţă de celelalte cărţi pe care le-am consultat: stilul în 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 încadra într-una 

din următoarele categorii: cooperare, compromis, dominare, cedare şi evitare. 

În ceea ce priveşte stilul dominant, atunci când acesta se manifestă, “stilul de 

abordare şi relaţionare începe treptat să se bazeze pe autoritarism, pe atac, pe contră şi 

răzbunare, pe tendinţa de a-şi satisface doar interesele proprii, fără a ţin seama de 

partenere”. Mai mult decât atât, în ipostaza de dominare, autorul consideră că o anumită 

persoană îşi foloseşte toată puterea de care dispune, toate căile şi mijloacele care conduc 

la înfrângerea adversarului: de la bani, până la alianţe, trecând prin manipulare, farmec, 

inteligenţă sau poziţie. Iniţial, această descriere poate lăsa impresia de “e ca şi cum ai 

face un reportaj despre viaţa pe o stradă oarecare şi nu ai vorbi despre infracţiuni. Este 

absolut firesc să incluzi infracţiunile în descrierea unei străzi”. Aşadar, stilul dominant 

nu ar fi decât unul dintre cele 5 stiluri posibile, este o alternativă şi nimic mai mult. Însă 

parcurgând textul, cititorul întâlneşte următoarea afirmaţie “Strategia (stilul) de 

DOMINARE este necesară, oportună şi recomandată atunci când: 

- avem de-a face cu adversarii (sic!) agresivi şi neîndurători; […]” În continuare, 

autorul mai dă patru exemple de cazuri în care, crede dumnealui, stilul dominant ar 

trebui să fie opţiunea optimă. Pentru mine însă alegerea mi se pare bizară. Dacă pentru a 

îţi apăra familia trebuie să aplici forţă, atunci este probabil alegerea cea mai înţeleaptă să 

aplici acea forţă. Însă atunci când cineva încearcă să fie dur cu tine într-o negociere, mai 
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există o opţiune, alta decât cu a răspunde cu aceeaşi monedă, pe care autorul pare să o fi 

uitat: retragerea din negociere – părăsirea câmpului de luptă. Îmi dau seama că acest 

lucru presupunerea pierderea unei posibile oportunităţi, însă de aici şi până la a afirma 

“dacă cineva e dur într-o negociere, trebuie să îi răspunzi cu aceeaşi monedă”. O 

alternativă şi la această propunere a mea ar putea fi: “el este dur, tu continui să fii 

obiectiv sau blând”. Cu duritatea nu poate obţine nimic. În cele din urmă, negocierea 

este un act între cel puţin două părţi. Dacă el este dur, incisiv, nu rezolvă nimic până 

când partea pe care o reprezinţi nu spune, de bună voie, un “da!” categoric. Lucrul grav 

este că se transformă stilul dominant, dintr-o tehnică posibilă (care oricum încălca 

principiile etice prin metodele pe care le afirmă ca fiind eficiente) într-o acţiune 

deliberată, recomandată chiar pentru anumite circumstanţe.  

În ceea ce priveşte Stilul de cedare, autorul oferă nişte recomandări în aplicarea 

acestui stil ce ar fi amuzante, dacă nu ar fi furnizate pe un ton atât de serios, ca şi cum 

autorul chiar s-ar aştepta din partea cititorilor să le aplice. Astfel, strategia sau stilul de 

cedare este necesară atunci când “merită să faci concesii pentru a proba generozitate şi 

nobleţe” sau “afacerea este mult mai importantă sau mai urgentă pentru partener, iar 

gestul generos va fi răsplătit în viitor”. Lista este mai lungă, mă voi opri însă din citarea 

din carte pentru că aceste prime două exemple, care enunţă acelaşi principiu general (“fă 

bine şi vei fi răsplătit”), sunt suficiente în demonstrarea unui fapt: autorul consideră 

cedarea o metodă de manipulare. Poţi fi amabil, atâta timp cât eşti conştient că vei avea 

de câştiga din acest lucru. Naivitatea pe care o afişezi lăsând partenerul să câştige în 

chestiuni importante are o singură motivaţie: să câştigi ceva din asta. Nu spun că este 

bine să fii slab, că a ceda este o soluţie. Spun însă că a fi mai îngăduitor şi a lăsa de la 

tine pentru alt motiv decât profitul ar trebui să nu fie un lucru cu care să te ruşinezi. 

Pentru că, citind pentru lucrarea de diplomă, cu acest sentiment sunt confruntat: o 

puternică ruşine de a nu fi orientat spre profit. Am ca medicament la această ruşine 

următoarea afirmaţie: “între greşeala de a fi orientat spre profit şi cea de a fi orientat spre 

etică alegerea este una care ţine şi de lucruri care ţin şi de firea unui om; să nu fiu 

orientat spre profitul obţinut cu orice mijloace ţine de lucruri pe care o carte, la vârsta la 

care ajungi să o citeşti, cu greu ţi le-ar putea influenţa”. 

Evitarea se referă la persoana care nici nu se comportă a ca un Buldozer, 

impunându-se, dar nici nu se umileşte ca un Papă-lapte. Respectiva(ul) nu acceptă 

compromisul şi nici nu cooperează până la găsirea unei soluţii. Comentariul d-lui 

Prutianu este elocvent “cel care se retrage din conflict complică lucrurile şi mai mult”. 

Cu negociatori pentru care agresivitatea e doar un stil, pentru care mita este o metodă, 
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alături de obosirea fizică şi psihică a partenerului, a renunţa la negociere în sine în cazul 

în care lucrurile devin urâte reprezintă pentru mine o soluţie viabilă. “Complicarea” 

lucrurilor? Eu cred că denumirea corectă este “soluţionarea” lor. 

Cooperarea ar avea, pentru d-l Prutianu, un dublu rol: atingerea atât a 

obiectivelor personale, cât şi pe acelea ale partenerului. Un lucru este în stare să mă 

aducă într-o poziţie de persoană supusă unui şoc: cooperarea nu ar acţiona “numai în 

interesul propriu, ci şi în interesul partenerului de negociere, pe care nu-l percepe ca un 

adversar”. Stilul de cedare ar presupune să te prefaci slab ca să profiţi de încrederea 

partenerului în faptul că nu joci teatru cu el, în scopul obţinerii unui profit. Prin urmare, 

dacă ţi-ai propus să fii slab şi să îţi laşi adversarul să câştige pe moment cu scopul clar 

de a recupera mai târziu investiţia, înseamnă că de fapt ţi-ai propus ca tu să câştigi, iar 

câştigul partenerului de negociere a fost unul condiţionat de câştigul tău. Dacă însă îţi 

laşi partenerul să câştige nu pentru a îl îmbuna, ci pur şi simplu pentru că vezi din 

câştigul său un succes care pe tine te impresionează pozitiv, atunci acest lucru ar trebui 

să fie un stil de negociere? Atât de josnic devine comportamentul unui negociator, încât 

dacă îşi propune să îşi lase partenerul să câştige odată cu el în urma negocierii, să fie 

considerat cooperant? Apoi, autorul nu spune nimic despre faptul că a fi cooperant este 

strategia care este recomandată. Să înţeleg automat că a fi cooperant măreşte riscurile de 

a câştiga? În spusele autorului, strategia ideală “nu există”. Pentru mine însă, există: 

cooperare până în pânzele albe, dacă partenerul nu oferă nimic şi consideră că poate 

profita de pe urma interesului meu de a câştiga amândoi, atunci schimbarea în starea de 

evitare. 

În ceea ce priveşte compromisul, aceasta pare a fi, după spusele autorului, “cea 

mai frecvent utilizată strategie de negociere”. În mod cu totul bizar, afirmaţia privitoare 

la această soluţie este mini-win-mini-lose (câştig redus sau o pierdere limitată). Am 

înţeles că strategia dominantă sau cea de cedare (aplicată ad-literam, în sensul că vei 

ceda doar dacă te aştepţi la câştig viitor) duc la pierderi minime, dar de ce intrarea într-o 

stare de compromis între cooperare şi evitare nu ar duce la câştig maxim nu înţeleg. 

Tipur i  de  oameni  de  a facer i  

În lucrarea “Manipularea în afaceri”
28

 autorii (George Grisham şi Sandra Lee) 

încearcă să realizeze o tipologie a oamenilor de afaceri. Este interesant de observat cum 

pot fi găsite, pornind de la o extremă, fie o exprimare a acelei extreme, dar în termeni 
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 “Manipularea în afaceri”, George Grisham şi Sandra Lee, Editura Antet, an publicare 

neprecizat, traducere de Vasile Negură 
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diferiţi, fie extrema opusă, fie calea de mijloc. Existenţa unei extreme presupune că 

există şi celelalte categorii: extrema opusă sau calea de mijloc. 

 “Tipul care trebuie curtat” – variantă: “Tipul cu care trebuie să filtrezi” 

”Acest gen de oameni trebuie curtaţi cu grijă înainte să ia orice fel de decizie.” 

Curtarea acestor persoane poate fi interpretată în multe feluri. 

 “Genul decis” – variantă: “Genul supărat” 

”În contrast (nota mea:!?) cu oamenii ce-şi doresc să fie curtaţi, cei de faţă 

preferă să decidă totul până la finele întâlnirii”. 

Să duci totul la extrem, inclusiv obligativitatea de a lua o decizie, poate fi 

interpretată drept lipsă de flexibilitate. 

 “Spionul” – variantă: “Genul care are o cât de mică curiozitate” 

”Cine vă stoarce de informaţii, sub pretextul că-l interesează persoana 

dumneavoastră, dar care nu oferă nimic la schimb, este un spion. Aceasta vă 

poate oferi unele informaţii, însă ar putea fi false sau neconcludente.” 

Dacă ar oferi informaţii concludente la schimb, în mod evident nu ar mai fi 

spion. Orice persoană care pune o întrebare despre compania pe care o reprezinţi 

poate fi considerată spion. 

 “Mentorul” – variantă: “Vedeta TV” 

”Spre deosebire de spioni, mentorii sunt acei oameni care se arată sincer 

interesaţi să vă vadă reuşind, uneori chiar pe cheltuiala lor”. 

Vedeta TV însă poate fi un model care să nu fie interesată de motivele alegerii 

sale de către un necunoscut în poziţia de mentor. 

 “Lăudărosul” – variantă: “Ascultători ai lăudărosului” 

”Trebuie să ascultaţi cu răbdare toate realizările personale şi profesionale ale 

lăudărosului”. 

Sau nu trebuie. Orice lăudăros are parte de oameni care, nefiind la rândul lor 

lăudăroşi, îl ascultă pe acesta. De ce să nu aibă şi aceştia o grupă a lor? 

 “Vorbăreţul” – variantă: “Mutulică” 

”Vorbăreţul simte nevoia să vă spună în detaliu tot ce s-a petrecut înainte 

întâlnirii voastre”. 

Tot? În detaliu? Iar cel care nu spune tot şi în detaliu e un mutulică? 

 “Manipulatorul” – variantă: “Omul care e viu” 

”Aveţi grijă când daţi peste o astfel de persoană, pentru că totul, de la ce s-a 

discutat şi până la cine a achitat nota de plată va fi manipulat de ea.” 

Un om care trăieşte, respiră, bea apă, mănâncă, manipulează. Aşadar, ar trebui să 
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se denumească acest tip de oameni “Oameni care trăiesc într-un mod pe care îl 

analizează mai mult decât o persoană tipică.” Eventual “Oameni care gândesc 

mai mult”. 

 “Dependentul de muncă” – variantă: “Săracul independent de muncă” 

”Dependenţii de muncă trăiesc numai pentru ceea ce fac, aşa că s-ar putea să fiţi 

nevoiţi să-i auziţi spunându-vă cât de mult muncesc şi ce sacrificii fac pentru 

postul pe care-l au.” 

O însemnată parte din săracii României sunt, totuşi, dependenţi de muncă din 

punctul de vedere al populaţiei franceze. 

 “Viclenii” – variantă: “Fraierii” 

”Acest gen de oameni vă invită la o întâlnire pentru un motiv şi de-abia pe 

parcurs veţi descoperi că de fapt este vorba de cu totul altceva.” 

Persoanele care ascultă de invitaţiile acestor persoane cum ar trebuie să fie 

catalogate? Fraiere? 

 “Psihiatrul amator” – variantă: “Nebunul profesionist” 

”Genul acesta de oameni simte nevoia să analizeze tot ce spuneţi sau faceţi”. 

Pentru ca un psihiatru amator să aibă ce analiza, trebuie să existe nişte boli. Un 

psihiatru, spre deosebire de un psiholog, studiază patologii. Este obligatorie 

aşadar existenţa unei grupe “speciale”, de nebuni profesionişti. 

 “Amfitrionul oficial” – variantă: “Gazda parazitului” 

”Aceasta este persoana care a convocat întâlnirea, însă dacă vin mai multe 

persoane, este foarte posibil ca altcineva să-şi asume acest rol.” 

Involuntar, amfitrionul, oficial sau nu, devine o gazdă o persoane pentru care ea e 

un parazit. 

 “Amfitrionul neoficial” – variantă: “Modestul” 

”Aceasta este persoana care-şi asumă acest rol, deşi altcineva este responsabil”. 

Restul persoanelor cum sunt, în comparaţie cu acest tip de oameni? Evident, nişte 

modeşti! 

 “Nervosul” – variantă: “Morocănosul glumeţ” 

”Încercaţi să nu râdeţi atunci când nervoşii trântesc paharele, îşi vâră mânecile în 

cafea sau beau din cana altcuiva”. 

Ar fi interesant de observat un grup de oameni în care să se afle mai mult de un 

nervoşi. Paradoxul în existenţa unei categorii dedicate acestor persoane este dat 

de faptul că în limba română nu există nici un cuvânt care să descrie o persoană 

care să nu fie nici nervoasă, nici calmă. “Nervosul calmat” sau “nervosul 
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îmblânzit” ar fi o categorie potrivită majorităţii oamenilor. De ce nu chiar 

“morocănosul glumeţ”? 

 “Tipul plin de succes” – variantă: “Tipul plin de el” 

”Sunt genul de persoane care au realizat ceva în plus faţă de cei cu care se 

întâlnesc şi simt nevoia să împărtăşească ce au făcut, fie că sunteţi gata să-i 

ascultaţi sau nu.” 

Faptul că este plin de succes şi ceilalţi ştiu acest lucru din discuţiile purtate cu el, 

arată că, din acest punct de vedere, este şi plin de el.  

 “Nemulţumitul” – variantă: “Inventatorul” 

”Oricât de bine le-ar merge nemulţumiţilor, aceştia se vor plânge în permanenţă 

de câte ceva.” 

Autorii fac ca asta să sune urât, ca şi cum ar fi un defect. Cum ar apărea însă 

invenţiile dacă inventatorii nu ar considera insatisfacţia utilizării în continuare a 

unui obiect sau folosirea aceleiaşi străvechi metode drept un lucru inferior 

alocării timpului în încercarea de a îmbunătăţi acel lucru? 

 “Părintele” – variantă: “Sfântul Nicolae” 

”Acest tip de persoană este atât de încântat de fiecare fază prin care trece copilul 

încât nu rezistă tentaţiei de a vă povesti în amănunt, orice succes al progeniturii”. 

Ar putea să fie încântat şi de metodele de coerciţie nerecomandate în viziunea 

modernă de educaţie, precum cea a “Sfântului Nicolae” a lui Creangă. 

 “Tipul celor «gata de o aventură»” – variantă: “Tipul tuturor bărbaţilor” 

”Fiţi foarte atenţi atunci când daţi peste o persoană de acest gen şi evitaţi să 

spuneţi ceva ce ar putea fi interpretat greşit şi i-ar putea alimenta fanteziile”. 

Nu ar trebui să te comporţi aşa faţă de toate persoanele? Există vreun bărbat care 

nu e gata de o aventură? 

Urmărirea variantelor propuse de autori, comparativ cu cele ale mele arată că 

variantele autorilor sunt de fapt, forţate. Nu există acele categorii, sau dacă există, atunci 

ar trebui să existe şi categoria celor care mănâncă pâine cu pepene verde purtând în acest 

timp un costum maro la o petrecere de fix 1.237 de persoane şi categoria celor care nu 

fac acest lucru. Toate posibilităţile de descriere a unei persoane, pornind de la obiceiuri 

şi până la profilul psihologic, pot fi considerate a fi categorii “speciale” de oameni de 

afaceri. Sau pot să nu fie considerate nici unele dintre acestea sau dintre cele propuse de 

autor.  
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Echipa  de  negocia tor i  

În lucrarea “Cum să negociem”, Tim Hindle
29

 încearcă să definească rolurile pe 

care le pot juca membrii echipei de negociatori. Voi încerca să ofer versiunea mea 

asupra acestor roluri. Rolurile enumerate de d-l Hindle sunt: 

 “Liderul” – variantă: “Managerul” 

”[…] conduce negocierile, li se adresează celorlalţi când e nevoie […]” 

Pentru coordonarea echipei e posibil să fie nevoie de un lider. Însă este şi mai 

posibil ca liderul din companie să dea doar direcţia de mers a negocierii, prin 

precizarea unor obiective iniţiale. Stă apoi în seama unui manager să gestioneze 

corect resursele echipei. În orice caz, într-un singur punct sunt de acord cu d-l 

Hindle: este nevoie de o persoană care să aibă responsabilitatea desfăşurării 

acesteia. Că se numeşte manager sau lider rămâne de dezbătut. 

 “Băiatul bun” – variantă: “O echipă întreagă de băieţi buni” 

”[…] Exprimă înţelegere faţă de punctul de vedere al opoziţiei […]” 

A încerca să înţelegi punctul de vedere al echipei (atenţie, nu să îl accepţi, doar 

să îl înţelegi) ar trebui să fie una din trăsăturile esenţiale ale oricărui participant 

la negocieri.  

 “Băiatul rău” – variantă: “Împuşcatul” 

”Este opusul Băiatului Bun şi are rolul de a-l face pe adversar să creadă că s-ar 

ajunge mult mai uşor la un acord fără el. […]” 

Băiatul rău ar trebui împuşcat. Cum îşi poate propune cineva să aducă un 

membru al echipei care “subminează orice argument”? Este în regulă să critici, 

dar să fie cu un motiv bun. Să critici doar din dorinţa de a critica, la gândul că, 

cine ştie? ai putea ieşi cu 2% mai bine (la preţ) dintr-o negociere, e un lucru 

bizar. 

 “Durul” – variantă: “Angajatul Statului” 

”Priveşte toate lucrurile de pe poziţii de forţă. Pune opoziţia în situaţii 

complicate, iar colegii îi dau cuvântul frecvent.” 

Singura diferenţă dintre personajul ce se doreşte a fi dur şi un reprezentant al 

Statului, în ceea ce priveşte modul cum percep negocierile, ar fi că în urma 

manifestării conform credinţelor de genul “Noi avem forţă. Noi aplicăm forţa. 

Noi câştigăm.” i se dă cuvântul de către colegi. 

                                                 
29

 “Cum să negociem”, Tim Hindle, editura Rao, 2000, traducere din engleză de Radu 

Paraschivescu 
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 “Mintea limpede” – variantă: “Sfătuitorul cu mintea limpede al managerului” 

”Identifică şi pune cap la cap toate punctele de vedere exprimate, după care le 

prezintă sub forma unei poziţii unite şi convingătoare” 

În opinia mea, liderul ar trebui să fie persoana cu mintea limpede. Dacă nu, cel 

cu minte limpede ar trebui să joace rolul de sfătuitor al managerului. În primul 

rând cel care conduce negocierea are nevoie de sprijinul unei minţi limpezi. 

Cu privire la alegerea unei strategii, autorul afirmă că aşa cum o echipă de fotbal 

are nevoie de portar, aşa şi fiecare echipă de negociere reclamă interpretarea numitor 

roluri “clasice” pentru bunul mers al negocierilor. Cele enumerate de autor sunt cel de 

Lider, Băiatul Bun, Băiatul Rău, Durul şi Mintea Limpede (numele sunt perfect 

descriptive a rolurilor respective). Mai mult decât atât “Echipa ideală de negociatori ar 

trebui să aibă între 3 şi 5 membri şi să asigure interpretarea tuturor rolurilor-cheie. 

Totuşi, nu e obligatoriu ca fiecare rol să fie jucat de o persoană – de multe ori acelaşi 

echipier interpretează mai multe roluri complementare, care-i reflectă de fapt propriile 

trăsături de caracter”. Experienţa mea practică în domeniul negocierilor care ar solicita 

echipe de negociatori, documentare ş.a.m.d. este, practic, nulă. Cu toate acestea, nu pot 

să nu îmi exprim serioase rezerve cu privire la aceste afirmaţii. În primul rând, cu 

excepţia impresiei dată de neîncadrare în tipicul negocierilor, nu văd de ce o negociere 

nu s-ar putea desfăşura între o singură persoană şi o echipă de 10. Apoi, dacă rolul minţii 

limpezi şi a liderului îl pot înţelege, unul ţinând de înţelegerea corectă a procesului 

negocierii, iar celălalt de necesitatea ca o persoană să aibă ultimul cuvânt şi, eventual, 

drept de semnătură, rolurile băieţilor şi a durului le consider, pur şi simplu, copilăreşti. 

Personal găsesc absurdă necesitatea ca la o şedinţă să existe, în interes pur manipulativ, 

doi indivizi care nu au alt rol decât să facă adversarul să aprecieze mai bine eventualele 

avantaje şi concesii pe care le faci. Etic, diferenţa între a aduce cei doi Băieţi şi a da un 

cadou pe care să lipeşti o etichetă cu preţul mi se pare nulă. Cu o documentare minimă, 

fie şi un membru din echipa adversă ar putea afla despre existenţa în mentalitatea 

negocierilor a acestor personaje. Odată ce ar afla de acest lucru, consider că echipa care 

aduce asemenea personaje în negocieri se înjoseşte. Apoi Durul, persoana care vede 

toate acţiunile în poziţii de forţă, foarte probabil exagerează. Mintea limpede poate 

sesiza poziţiile de forţă şi anunţa echipa adversă despre faptul că, de exemplu, într-un 

anumit context raportul de forţe nu înclină de partea acestora din urmă. În acest context, 

care ar fi rolul durului, dacă nu de a provoca iritare ambelor părţi? Într-o carte care 

porneşte de la premisa că dacă îţi doreşti situaţii win-lose, tu fiind de partea win, este 

probabil să pierzi, ce sens are să vii la negocieri cu un tip care se încăpăţânează în 
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succesul exclusiv al echipei tale un semn clar de succes? Echipa ideală de negocieri o 

văd bazată exclusiv pe competenţe, nu pe profil psihologic: o minte limpede, un lider 

(preferabil una şi aceeaşi persoană cu mintea limpede) şi, în măsura necesităţilor, 

specialişti din diverse domenii. “Ideal” nu este pentru mine numărul şi profilul 

psihologic al membrilor echipei, ci atingerea rezultatelor prin prezenţa de oameni 

calificaţi. 

Negocierea agres ivă  sau neagres ivă  

în t re  mediu l  pr iva t  ş i  S tat  (combinăr i )  

În ceea ce priveşte negocierile între mediul privat şi Stat, există trei posibilităţi de 

desfăşurare a unor negocieri: 

 mediu privat – mediu privat (B2B); 

 mediu privat – companie de Stat (B2G); 

 Stat – Stat (G2G); 

Este interesant de observat cum simpla interacţiune dintre aceste medii poate 

duce la crearea unor premise pentru nişte raporturi de forţă deformate. 

Primul exemplu ar putea să mă contrazică. În cadrul B2B companiile pornesc de 

la acelaşi raport de forţe în ceea ce priveşte abilitatea de a impune nişte măsuri. Este 

posibil ca într-o ţară coruptă, o companie puternic financiar să facă în aşa fel încât 

primăria locală să aplice măsuri în favoarea sa sau în defavoarea celuilalt partener de 

negocieri sau poate ameninţa partenerul de afaceri că îşi va folosi prestigiul pentru a 

impune o anumită lege în cazul în care afacerea pe care cele două companii o negociază 

nu se desfăşoară în aşa fel încât compania cu relaţii să iasă în câştig anormal de ridicat. 

Dar aceasta este doar o excepţie. De regulă, companiile private, neavând nici o putere de 

a da legi sau de a fi în preferinţele autorităţilor locale până acolo încât acestea să 

acţioneze în favoarea lor, nu pot avea o altă forţă decât cea dată de propriile abilităţi de a 

conduce o afacere. Apoi, companiile private sunt tentate să îşi respecte una alteia dreptul 

de proprietate. 

În ceea ce priveşte B2G, Statul poate avea o forţă foarte mare. Să presupunem că 

o companie multinaţională se implantează într-un Stat şi acel Stat doreşte la un moment 

dat să naţionalizeze respectiva companie. Interesant este că Statul nu trebuie să aibă o 

justificare decât pentru păstrarea unei imagini sau pentru posibilele relaţii internaţionale. 

Altfel, poate să naţionalizeze după bunul plac orice companie. Să zicem însă că avem un 

stat care doreşte privatizarea unei companii cu capital integral de stat. Raportul de forţă 

aici scade – dacă o companie consideră că îi sunt impuse condiţii anormale este liberă 
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oricând să se retragă din licitaţie sau nu participe la privatizarea companiei. Însă un 

raport deformat există, totuşi: este vorba de raportul între cetăţeni şi stat. Chiar dacă 

Statul ar face licitaţie publică pentru alegerea unei companii private care să organizeze o 

altă licitaţie pentru privatizarea respectivei companii de stat, statul poate fi suspectat de 

folosire neadecvată a resurselor. Criteriile de selecţie a companiei care să organizeze 

licitaţia sunt luate tot de către stat, observarea eficienţei şi eventuala renunţare la 

serviciile companiei care să organizeze licitaţia sunt, şi ele, realizate de către stat. 

Situaţia este similară pentru o companie de stat care apelează la serviciile unei companii 

private de consultanţă pentru îmbunătăţirea serviciilor: atât alegerea respectivei 

companii, cât şi urmărirea eficienţei acesteia sunt realizate tot de stat. Conflictele apar 

aici între populaţia plătitoare de taxe care ajung şi în bugetul companiei şi primitoare de 

servicii şi produse din partea companiei şi compania de stat sau între angajaţi şi 

compania de stat. Aşadar, în relaţiile B2G apar conflicte de forţă datorită faptului că 

Statul poate lua măsuri care, în cele din urmă, sunt decise unilateral. 

Raporturile realizate în cadrul negocierilor Stat-Stat (G2G) sunt, prin definiţie, 

agresive. Fiecare parte tinde să reprezinte interesele personale mai degrabă pe cele ale 

salariaţilor, acţionarilor sau cetăţenilor. Sau, dacă totuşi se ghidează după interesele 

oamenilor care îi asigură la urma urmei postul, are în continuare o tendinţă greşită: aceea 

de a ignora complet faptul că cealaltă parte are şi ea drepturi. Interesul personal sau al 

companiei pot fi, pentru un manager al unei companii de stat, mult superior faţă de 

simpla menţinere a unui nivel de forţă de bun-simţ cu cealaltă parte. 

În concluzie, ambele relaţii în care intervine Statul ca participant la negocieri au 

tendinţa de a fi agresive. Dacă numărul părţilor participante ca reprezentanţi ai Statului 

la o negociere creşte, creşte şi riscul ca negocierea să fie agresivă. Poate cel mai 

important motiv pentru care un angajat al Statului va abuza de poziţia pe care i-o conferă 

statului de “reprezentant al Statului” este acela că nu se simte ameninţat cu a fi 

concediat. Poate să stea liniştit la gândul că există o populaţie care îl votează sau un 

sistem, prăfuit, care gestionează poziţia sa în Stat. 

Cazur i  pa to logice  

 În această secţiune se regăsesc nişte metode pe care autorii au îndrăznit să le 

catalogheze drept strategii, tactici sau tehnici: 

 “Mituirea 

Pe cât de importantă pe atât de semnificativă.”
30

 

                                                 
30

 “Arta negocierilor”, Bill Scott, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996 
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 “OBOSIREA PARTENERULUI - prin prelungirea deliberată a negocierilor, 

absenţa momentelor de relaxare, prelungirea mesei de seară la bar după miezul 

nopţii, lipsa de căldură, ore nepotrivite de şedinţă, aşezarea acestuia cu faţa spre 

lumină puternică, alegerea unei săli zgomotoase de negocieri, aşezarea pe scaune 

neconfortabile, cazare necorespunzătoare, vizite prelungite în uzine, folosirea 

abuzivă a băuturilor alcoolice etc.” (se observă că lista poate continua, cititorul 

fiind încurajat să găsească propriile metode).
31

 

 mimarea ignoranţei (tactică axată pe factorul timp, în care timpul este utilizat ca 

o “frână” în dinamica negocierii);
 32

 

 Tactici axate pe distorsiuni în comunicare: atacul la persoană, limbajul agresiv, 

lansarea unor zvonuri false, manifestarea dispreţului;
33

 

Negociere  ş i  e t ică  

Ţinând cont de faptul că mituirea este o simplă metodă de manipulare pentru unii 

autori, etica în negocieri trebuia să ocupe un rol în această lucrare. Pentru d-l Ioan 

Popa
34

, privită într-o perspectivă etică, negocierea dă impresia de înscriere într-un 

paradox. De o parte, în cadrul relaţiilor sociale, comportamentul agresiv, atitudinea 

denigratoare şi utilizarea tehnicilor de manipulare sunt neindicate (şi) datorită 

incompatibilităţii acestora cu normele etice. Pe de altă parte însă, negocierea de afaceri 

este caracterizează prin două tendinţe. Una este integrativă, iar cea de-a doua este 

distributivă. Orientarea cooperativă tinde să prevaleze în practică, dar în ciuda acestui 

fapt în practică se folosesc şi tehnici care ţin de orientarea conflictuală, inclusiv manevre 

şi stratageme, în scop de manipulare. 

Specialiştii în negocierea comercială arată că în negocieri respectarea cerinţelor 

etice este o condiţie de bază a reuşitei, pentru realizarea de acorduri avantajoase şi 

durabile nu se poate face prin încălcarea normelor morale. Mai mult decât atât, 

negocierea este un proces complex şi dinamic, în cadrul căruia unul sau altul dintre 

parteneri pot să recurgă la tactici de manipulare. 

Motivele cele mai importante de apariţie a conflictelor de natură etică sunt: 

 raportul de forţe dezechilibrat. Acesta poate duce la apariţia unei tendinţe 

dominatoare din partea celui mai puternic. Această tendinţă, dusă 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 Economică, Bucureşti, 2002 
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poate depăşi limitele impuse de etică în afaceri. O soluţie la aceste situaţii este 

una care precede începerea negocierilor: stabilirea unor reguli de procedură în 

aşa fel încât negocierea să se desfăşoare în condiţii corecte şi echitabile. “Forţa 

dreptului” (regulile) va putea să se impună în raport cu “dreptul forţei” (puterea). 

 atitudinea în negocieri. Negociatorii se pot împărţi, în funcţie de acest criteriu, în 

negociatori loiali sau manipulatori. Apoi pot fi sinceri sau ascunşi, morali sau 

imorali, agresivi sau împăciuitori. De fapt, aceste trăsături definesc două tipuri de 

negociatori: cel cooperativ (soft) şi cel conflictual (hard). 

 diferenţele culturale. Acestea determină modalităţi diferite de raportare la 

obiectivul etic. În unele culturi “occidentale” regulile morale sunt, în general, 

explicite (conduri de conduită), în alte culturi “orientale” regulile morale sunt 

implicite (mod de a fi). Apoi în unele culturi cerinţele etice se aplică pentru toţi 

în acelaşi fel, în altele ele depind de context. 

În literatura consultată de d-l Popa se propune o metodă bazată pe identificare 

“celei mai bune alternative la un acord negociat”, respectiv BATNA (Best Alternative To 

a Negociated Agreement). Autorii propun o abordare în termeni de costuri de 

oportunitate, pornind de la presupunerea că motivaţia negocierii este de a obţine ceva 

mai bun decât în lipsa negocierii. Astfel, rezultă că raportul de forţe în negocieri este 

dependent, în principal, de cât de atractivă pentru fiecare parte este opţiunea de a nu se 

ajunge la un acord. Cu alte cuvinte, cel care poate renunţa mai uşor are putere de 

negociere mai mare. 

Răspunsurile la un comportament manipulator sunt variate. Acestea pot include: 

Atitudini de manipulare Modalitate de ripostă 

 Afirmaţie mincinoasă  Verificare şi confruntare 

 Interpretare deturnată 

(răstălmăcire) 

 Rectificare şi confruntare 

 Atitudine vexatorie  Contracarare calmă, atitudine 

pozitivă 

 Incitare la relaţii conflictuale  Orientarea discuţiilor spre 

obiectul negocierii 

 Tentativă de seducere (“victimă”)  Denunţarea tentativei 

 Pretextarea unei oboseli bruşte 

pentru a solicita acordul final 

 Amânarea discuţiilor pentru altă 

dată 
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Moto-ul care deschide primul capitol al părţii a doua (“Negocierea orientată spre 

morală”) a cărţii d-lui Thuderoz
35

 spune că “El era un gentilom perfect şi ţinea la această 

vorbă: «Eu nu mă tocmesc niciodată.» Şi această fidelitate l-a dus la pierzanie. Dacă ar fi 

putut să se tocmească onorabil, ar fi încă în viaţă.” (Theodor Fontane, “Contele Petöfy”, 

1884). În opinia mea, merită analizată balanţa între compromis, practicat intens de 

negociatorii ce doresc a avea succes în urma negocierilor, şi caracterul negociatorilor, 

adesea neglijat, deoarece un negociator cu caracter pare, şi într-o măsură şi este, 

inflexibil, iar rezultatele sale sunt slabe. Ei bine, consider că există încă oameni pentru 

care a nu negocia nimic, a duce totul în spate, chiar şi moartea, doar din dorinţa de a îţi 

respecta nişte principii pe care le consideri juste, este un lucru care arată mai degrabă 

decât slăbiciune, nobleţe. Slăbiciunea constă în neatingerea aparentă a idealurilor. Este 

aparent doar că un om cu principii nu îşi atinge ţelurile: pur şi simplu pentru acea 

persoană idealul nu constă în atingerea scopurilor obişnuite prin orice căi, ci numai prin 

anumite căi. În cazul în care acest lucru e imposibil, se renunţă la obiectivele standard. 

Renunţarea la nişte obiective ce pentru mulţi oameni constituie standard pentru nişte 

motive pentru care puţini oameni i-ar da dreptate, fac dintr-un om de caracter un om de 

succes (pentru cei care îi înţeleg principiile) sau un ratat (pentru majoritatea oamenilor). 

Faptul că în citat se precizează că gentilomul perfect a fost dus la pierzanie de către 

fidelitatea către o vorbă arată că cel ce povesteşte despre conte se încadrează în categoria 

majorităţii oamenilor, anume cei care trăiesc fără a face din unele lucruri normale nişte 

lucruri opuse caracterului unui om. Personal, consider aceasta neînţelegere drept o 

nedreptate, iar folosirea citatului, necontrazis în carte, arată că autorul nu îmi 

împărtăşeşte opinia. 

Mita în negocieri 

D-l Rothbard
36

 consideră că mita nu ar trebui, în mod necesar, să fie socotită 

drept ilegală. Dumnealui dă exemplul d-lui Negru, care doreşte să vândă materiale către 

compania XYZ. Pentru a câştiga acest contract, el plăteşte mită d-lui Verde, agentul 

companiei responsabil cu cumpărăturile. Este dificil de văzut ce a făcut Black, iar legea 

să considere ilegal. De fapt, tot ce a făcut a fost să scadă preţul plătit companiei XYZ, 

plătindu-i un comision Verdelui. Din punctul Negrului de vedere, acesta ar fi fost cel 

puţin la fel de fericit să ceară un preţ mai mic în mod direct, deşi este probabil că nu a 

procedat astfel pentru că directorii XYZ nu ar fi cumpărat materialele de la el. Totuşi, 

                                                 
35

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

2002, traducere de Olga Moraru 
36

 Pagină web : “The Ethics of Liberty" ("Etica libertăţii"), Murray N. Rothbard 

[http://www.mises.org/rothbard/ethics/seventeen.asp] sau [http://tinyurl.com/azf2l] [Accesat 25.07.2005] 

http://www.mises.org/rothbard/ethics/ethics.asp


 - 63 - 

crede autorul “ Eticii libertăţii”, afacerile interne ale companiei XYZ nu ar trebui să fie 

responsabilitatea Negrului. Din punctul său de vedere, el pur şi simplu a scăzut preţul 

său către companie (deşi, cred eu, putea pur şi simplu să crească preţul către companie şi 

să dea diferenţa ca mită, neplătind nimic în plus) şi, prin urmare, a câştigat contractul. 

Acţiunea ilicită este aici, în schimb, realizată exclusiv de către comportamentul 

Verdelui, cel care ia mita. Contractul de angajare a Verdelui cu angajatorii săi îi cere în 

mod implicit să cumpere materialele care sunt cele mai bune pentru companie, în 

limitele posibilităţilor sale de analiză. În schimb, el a încălcat contractul cu compania 

XYZ prin necomportarea drept agentul lor: fie a realizat un contract cu o firmă cu care în 

condiţii normale nu s-ar fi realizat acest contract, sau a plătit un preţ mai mare decât cel 

obţinut în condiţii normale. În orice caz, Verdele nu şi-a respectat contractul şi a invadat 

drepturile de proprietate ale anagajatorilor. 

Mai departe, autorul afirmă că nu este nimic ilegal din partea celui care plăteşte 

mita, în schimb este ilegal compotamentul celui care primeşte mita. A trebui să existe, în 

mod legal, dreptul de proprietate de a plăti mita, dar nu de a lua una. Ar trebui pedepsit 

doar cel care ia mită. În contrast, liberalii au tendinţa de a îl considera pe cel care dă mită 

drept mai condamnabil, ca şi cum l-ar “corupe” pe cel care ia mită. În acest fel, ei neagă 

libera voinţă şi responsabilitatea fiecărui individ asupra propriilor acţiuni. 

Concluzi i  

Despre tipologia oamenilor de afaceri şi existenţa metodelor de 

persuasiune 

Am încercat să arăt că pentru strategii, tactici, tehnici, catalogarea negociatorilor 

în nişte tipare fixe se caută oferirea unor metode sau catalogări care ar trebui să 

funcţioneze în practică sau să descrie elocvent. Metodele însă nu îşi respectă nivelul 

(adică, nu se porneşte de la o strategie foarte incisivă, cu încălcarea regulilor de politeţe, 

se trece prin nişte tehnici dure şi se ajunge la tactici la fel de agresive ca şi strategia şi 

tehnica, ci se descriu pur şi simplu nişte tehnici, pornind de la premise din care cititorul 

trebuie să înţeleagă singur ce tip de strategie e folosită: agresivă, cooperantă ş.a.m.d.). 

Apoi, pornesc de la premisa că cel asupra căruia se aplică metodele sau cel despre a 

cărui caracterizare se trag nişte răspunsuri tipice e un analfabet surd şi care nu înţelege 

limbajul semnelor. Altfel nu îmi pot explica cum pot să ofere nişte metode pe care cu un 

minimum de atenţie poţi să le sesizezi. Apoi toate acele tipare fixe pot fi dezvoltate: se 

poate găsi cu uşurinţă o contra-metodă sau o metodă a căii de mijloc. De asemenea, pot 
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fi extinse: se poate merge până acolo încât a vorbi punând numai întrebări al căror 

răspuns să fie “Da!” Descrierile psihologice pot fi dezvoltate cu uşurinţă în clasificări 

bazate pe termeni generici – de la introvertit până la negativist. Aşadar, se poate spune 

că realizarea unor tipologii de către autorii pe care i-am analizat este greşită prin prisma 

faptului că ei se limitează la câteva tipuri de personalităţi. Se pot găsi însă mult mai 

multe. Ce ar fi interesant de văzut ar fi o prioritizare a acestora - doar cele mai 

interesante tipuri să fie prezentate. Ce-i drept, autorii le aleg pe cele pe care le consideră 

interesante. Însă ar trebui să fie un criteriu mai bun decât acesta. Soluţia mitei este una 

foarte interesantă. Mita nu mai este demult, pentru unii autori, un lucru ilegal, imoral sau 

inetic. Este pur şi simplu o altă tactică de negociere. Dacă m-aş duce să îmi negociez 

cumpărarea unui apartament şi nu mi s-ar oferi mită ca să cumpăr acel apartament, l-aş 

bănui pe proprietar că aplică o tactică asupra mea. 

Autorii lucrărilor pe care le-am consultat nu încearcă niciodată să prioritizeze 

strategiile, tacticile, sau tehnicile. Dacă în clasificarea personalităţilor acest lucru poate fi 

înţeles într-o oarecare măsură (ce clasificare este mai importantă: nervos-calm sau 

atrăgător-respingător?), în cadrul alegerii de strategii generale, apoi de selectare a unor 

tactici şi în fine de reglarea fină a unor tehnici este de-a dreptul impardonabil. O variantă 

la caracterizarea “impardonabil” este: “neprioritizarea poate însemna şi faptul că autorii 

nu au fost capabili să prioritizeze (şi) pentru că ei înşişi nu şi-au putut forma o părere 

obiectivă despre cât de importante sunt fiecare dintre metodele manipulatoare”. Această 

din urmă afirmaţie mă face să observ cât este de uşor să demonstrez că se pot dezvolta 

infinit (sau cel puţin un număr imens) de multe metode de manipulare. 

Despre strategii 

Am încercat să găsesc o explicaţie logică pentru care domnii Georgescu şi 

Caraian au ales să denumească vânzarea unui produs drept o strategie specială. Din 

păcate, nu am reuşit. Pentru mine, vânzarea unui produs ar trebui să fie un punct, aflat 

între primele, să zicem, trei şi atât. Dacă aleg o strategie activă, una de aşteptare sau una 

“când”, înseamnă că primul punct pe ordinea de zi nu mai este vânzarea mărfii, ci a 

devenit, în mod subit altul? E posibil însă să nu fie vânzarea mărfii pe locul I. Există 

posibilitatea ca o companie să pună pe primul plan păstrarea reputaţiei de negociatori 

care ţin mult la preţ, chiar cu riscul pierderii negocierii. Sau: un negociator care ştie că, 

de data aceasta, poate face o concesie substanţială, ştiind că partenerul de afaceri e în 

probleme financiare. Sau ţine atât de mult la prietenia cu un cineva, încât acceptă 

realizarea unei negocieri în pierdere substanţială pentru el. O altă variantă, după citirea 

unor cărţi de negociere, ar putea fi plasarea cu prioritate maximă a unui obiectiv care să 
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reglementeze cât de jos sau de sus să fie standardele etice în procesul de negociere. Însă, 

de obicei, în cadrul strategiei, realizarea unui obiectiv care să fie de genul “Să vând 

maşina la un preţ minim de 30.000 de euro” sau “Să vând la preţul pieţei 80% din marfa 

produsă în trei zile” ar trebui să fie un obiectiv prioritar. 

Apoi, pentru cititorii cărţii domnilor Georgescu şi Caraian nu există practic nici o 

diferenţă între majoritatea strategiilor de negociere pe care le prezintă şi strategiile de 

management, achiziţii, vânzări. O strategie de negociere înglobează cumva strategia de 

management. Mie însă mi se pare firesc să se includă strategia de negociere în cadrul 

strategiei generale de management.  

Despre tactici  

Tacticile par a fi, pentru autorii “Managementul negocierii afacerilor. Uzanţe – 

protocol”, nişte metode ce pot fi aplicate independent. Tactica întrebărilor care clarifică 

sau care certifică o bănuială a unui negociator este evident o tactică şi nu un simplu sfat, 

de genul: “Dacă ai ceva de zis şi bănuieşti că în urma afirmaţiei sau întrebării tale 

rezultatul va fi unul cel puţin neutru, dacă nu chiar pozitiv, atunci este bine să îţi urmezi 

instinctul şi să spui cu glas tare ce ai de spus” sau “În general este bine să vă şi să puneţi 

întrebări”. Exista tactica întrebărilor, ar putea exista şi tactica exclamaţiilor, a 

afirmaţiilor, a enumeraţiilor. Bineînţeles, este necesară crearea contra-tacticilor: tacticile, 

complexe, ale răspunsurilor. 

Referitor la tacticile preluate din psihologie, de genul tacticii “Da, dar…”, în 

care, potrivit unor cercetări, partea ce precedă cuvântul “dar” este anulată, consider că 

acestora ar trebui să li se precizeze sursele. Un necunoscător în tainele psihologiei ar 

putea considera că tacticile ar fi descoperite de cercetători în domeniul negocierilor. 

Apoi ar avea şi mai multă credibilitate – un studiu făcut de nişte cercetători în domeniul 

psihologiei umane ar putea avea mai multă credibilitate decât un simplu element dintr-o 

lungă listă de metode de influenţare ce par a fi inventate de autorul descrierilor despre 

tactici. 

Tacticile ar putea avea totuşi un rol: punerea lor sub forma unei enumerări de 

genul unor reminder-i: “Aduceţi-vă aminte că puteţi utiliza timpul ca accelerator”, 

“Consideraţi oferirea unor garanţii pentru creşterea şansei de a încheia o afacere”, 

“Căutând alianţe cu tabăra adversă, puteţi creşte plăcinta din care aveţi amândoi de luat”. 

Atât însă şi nimic mai mult. Şi, de asemenea, ar trebui precizat clar: “lista nu este 

exhaustivă, este de fapt doar un draft. Este în continuă actualizare”. 

Considerarea ameninţărilor drept “tactici temporale de negociere” le dă acestora 

o mică legitimitate. Bineînţeles, exclusiv pentru acele persoane pentru care codul 
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manierelor elegante nu spune nimic. Există persoane care ar putea veni cu argumente 

penibile, de genul “Ştiţi, aşa scria în cartea despre negocieri pe care am consultat-o.” 

Aşteptarea prelungită, întâlnirea anulată sau amânată sunt toate nişte tehnici grupate într-

o rubrică specială. Prin urmare, se presupune că există şi persoane care să le folosească. 

Autorii Toma Georgescu şi Gheorghe Caraian nu precizează nicăieri: “Tacticile vor fi 

folosite cu atenţie la următorul aspect: unele sunt imorale”. Dimpotrivă, sunt puse unele 

lângă altele tactici de genul “Oferirea unei garanţii” cu “Forţarea mâinii partenerului 

pentru a-l obliga să ia o decizie”, fiecare aparţinând unui alt grup de tactici. Cititorului 

nu îi rămâne decât să îşi pună întrebarea dacă acele tactici merită sau nu să poarte 

această denumire. 

Puşi în faţa unor situaţii complexe, în care poţi alege cu uşurinţă atât motive pro, 

cât şi motive contra, iar decizia finala va fi una controversată, autorii “Managementul 

negocierii afacerilor. Uzanţe – protocol” aleg, oarecum firesc, să prezinte doar 

variantele pro. Spre exemplu, atunci când vorbesc despre tactica tăcerii, ei spun că 

oamenii vorbesc “uneori mai mult decât trebuie”. Semnificaţia acestui fapt? Cititorul 

este îndemnat să creadă că, aplicând tactica tăcerii, o persoană ar avea mai degrabă decât 

dezavantaje. Acest lucru face ca probabilitatea ca o persoană să găsească motive de a 

critica tactica tăcerii să fie ridicată. În general, autorii furnizează exclusiv partea 

benefică din punct de vedere material al negocierii – profitul. Chiar când se pune 

problema negociere cooperantă contra conflictuală, alegerea pentru cea cooperantă nu 

este pentru că un om ar trebui să ţină şi la câştigul partenerilor de negociere, ci pur şi 

simplu că se poate câştiga mai mult, pe termen lung, dacă eşti cooperant.  

Despre tehnici 

Numărul tehnicilor descrise în diferitele cărţi pe care le-am consultat. Interesant 

este că în general autorii vin cu propriile lor versiuni despre tehnici. Din păcate, nu se 

oferă nici o evaluare a acestora. Toate sunt la acelaşi nivel, sunt puse una lângă alta 

tehnici pentru care s-au făcut studii de specialitate cu tehnici rar întâlnite. Un geolog 

care s-a apuca să scrie o carte cu metode de manipulare ar găsi probabil doar câteva 

tehnici mai importante, iar restul ar putea să le omită cu succes. Un autor de cărţi despre 

negocieri care s-ar apuca să studieze geologia, ar găsi că rocile de Mangalia, Costineşti 

şi Olimp sunt diferite între ele şi ar trebui, prin urmare, catalogate special – granit de 

Mangalia, de Costineşti sau de Olimp. Dezvoltarea unei noi tehnici se poate face astfel: 

“Despre ce să minţim? Ofertă! Avem o tehnică: «Furnizarea unei oferte mai mari decât 

putem să suportăm» Altceva? Concurenţă: «concurenţii dumneavoastră sunt mai 
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puternici decât credeaţi dumneavoastră»” Similar se poate proceda în găsire unor noi 

roci. 

Despre oferirea unei reţete 

Literatura despre negociere încearcă să ofere o reţetă valabilă într-un grad cât 

mai ridicat. Această reţetă însă trebuie analizată din trei perspective: claritate, grad de 

plauzibilitate şi lucrurile concrete cu care cititorul rămâne în urma parcurgerii cărţilor 

despre negocieri. 

Referitor la claritate, consider că afirmaţiile sunt destul de clare, iar cărţile poartă 

cu ele un mesaj din care înveţi ceva. Am fost în acest sens impresionat plăcut de 

“Getting to YES”. Însă luate în amănunt multe cărţi pot fi contrazise punctual. Apoi 

faptul că se porneşte de la nişte presupuneri false (de genul: minciuna sau înşelarea 

partenerului este o simplă tactică, independentă de principiile etice), că se alătură 

termeni sau metode în scopul creşterii credibilităţii, în defavoarea clarităţii textului şi, în 

fine, pentru că nu există o structură logică a cărţilor (strategiile, tacticile şi tehnicile nu 

sunt prezentate coerent ci independent unele de altele, se dau procente de genul 65% din 

exprimare este non-verbală fără o prezentare a cercetărilor ce au stat la baza acestor 

afirmaţii), toate acestea scad din claritatea textului. 

Plauzibilitatea textelor este variabilă. Am avut de-a face cu numeroase cărţi în 

care afirmaţiile erau plauzibile într-un procent ridicat, însă acest lucru se datora faptului 

că se afirmau generalităţi sau se făceau descrieri. Să ai o listă enormă de tehnici de 

manipulare şi să le prezinţi fără să dai nici un procent de genul rată de succes sau 

aplicabilitate practică face să scadă drastic plauzibilitatea unor texte. De asemeni, prin 

neprecizarea surselor de la care se trag anumite concluzii, credibilitatea acelor materiale 

scade. Am întâlnit o carte care nu avea bibliografie, puţine cărţi aveau precizate clar 

sursele fiecărei concluzii pe care o trăgeau, existau procedee preluate din psihologie fără 

să se indice acest lucru ş.a.m.d. În concluzie, plauzibilitatea generală a lucrărilor este 

medie spre ridicată, însă doar din perspectiva faptului că autorii se feresc să vină cu 

inovaţii. În lucrările în care se aduc perspective noi, tendinţa generală este de scădere a 

plauzibilităţii. 

Cu ce rămâne cititorul în urma parcurgerii acestor texte? În primul rând rămâne 

cu un gust amar datorat faptului că etica este uneori pur şi simplu călcată în picioare 

când vine vorba de încheierea unui nou contract. Apoi, cu o plăcere deosebită de a îi fi 

citit pe Fisher şi Ury. În fine, cu numeroase cunoştinţe despre câte lucruri a putut 

imagina mintea umană despre negocieri.  
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Referitor la echipa de negociatori 

Pentru Tim Hindle
37

 echipa de negociatori ar trebui să fie formată dintr-un lider, 

un băiat bun, unul rău, un tip dur şi o minte limpede. Aceste roluri pot fi preluate de o 

echipă mai mică decât numărul persoanelor, anume de 3 persoane per echipă de 

negociatori. Însă autorul recomandă ca echipa să aibă între 3 şi 5 membri. Pentru mine, o 

echipă de negociatori ar trebui să conţină un manager care să asculte de obiectivele 

generale propuse de un lider, neparticipant la negocieri, o minte limpede, sfătuitor al 

managerului (dacă s-ar şi combina cei doi ar fi excelent) şi câţiva experţi punctuali în 

problemele dezbătute. 

Anexă :  Programarea neuro-

l ingvist ică  în negocier i  

Considerente  genera le  

Originile NLP 

Programarea neuro-lingvistică (NLP), considerată astăzi unul dintre cele mai 

eficiente sisteme de îmbunătăţire a comunicării, de dezvoltare personală şi psihoterapie, 

este rezultatul muncii susţinute a doi oameni de ştiinţă americani: John Grinder şi 

Richard Bandler. 

John Grinder, profesor de lingvistică la Universitatea din Santa Cruz, şi Richard 

Bandler, cercetător în domeniul informaticii interesat de psihologie, au iniţiat în anii 

1970 un program de studiu prin care au dorit să afle în ce mod reuşesc psihoterapeuţii să 

schimbe convingerile pacienţilor lor, oferindu-le noi perspective şi modalităţi de reacţie. 

Munca lor a inclus analiza a sute de înregistrări ale unor şedinţe de terapie realizate de 

cei mai buni psihiatri ai vremii: Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Pearls. 

Modelul NLP care a rezultat a fost influenţat de teorii şi concepte anterioare: 

 psihanaliza (Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler); 

 hipnoterapia eriksoniană; 

 terapia centrată pe client a lui Carl Rogers; 

 terapia sistemică (Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Virginia Satir, Steve 

DeShazer); 

 terapia gestalt (Fritz Pearls); 
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 teoria învăţării (Burrhus Frederic Skinner); 

 terapiile corporale (Feldenkrais, Lowen, Reich, yoga). 

Iniţial, cei doi şi-au pus rezultatele la dispoziţia terapeuţilor, pentru ca aceştia să-

şi îmbunătăţească performanţele. Ulterior ei şi-au dat seama că sistemul înseamnă mai 

mult decât atât şi poate fi prezentat într-o formă accesibilă oricărei persoane inteligente, 

pentru ca aceasta să se poată cunoaşte pe sine mult mai bine şi să ştie cum să comunice 

eficient cu ceilalţi. 

Istoria NLP 

Bazele NLP probabil datează din anul 1972 (“Zilele nebune: NLP 1972 – 1981”, 

Terrence L. Mc Clendon). Cu toate acestea, co-fondatorii nu şi-au publicat primele 

lucrări decât abia în anul 1975 – “Structura magiei – O carte despre limbaj şi terapii”, 

volumul I. Această lucrare a apărut ca urmare a muncii unui lingvist, dr. John Grinder, şi 

a unui om de ştiinţă în domeniul IT şi student al psihologiei Gestalt, Richard Bandler. 

Împreună ei au produs un model lingvistic care identifică modelele lingvistice folosite de 

psihoterapeuţi ca Fritz Perls în domeniul terapiei Gestalt, Virginia Satir, în domeniul 

terapiei prin sisteme de familie şi Milton Erickson, doctor în medicină. Modelul lor 

lingvistic identifica pattern-urile de limbaj şi modul în care foloseau limbajul trupului 

pentru a genera rezultate uimitoare. 

 Bandler şi Grinder, combinând ultimele modele şi tehnologii din teoriile 

gramaticii transformaţionale, teoriilor de procesare a informaţiei, programării 

calculatoarelor şi sistemelor familiale, au creat un model care distingea douăsprezece 

părţi, referitoare la limbaj. De asemenea, au identificat metode despre cum o persoană 

poate învăţa să asculte anumite distincţii lingvistice în limbajul de zi cu zi. Pornind de 

aici, ei au oferit un sex explicit de întrebări pe care cineva le-ar putea învăţa pentru a 

răspunde (sau provoca) în feluri utile şi productive, acelor pattern-uri rău formate. A 

face acest lucru înseamnă “a îmbogăţi modelul clientului asupra lumii”.  

Cititorii “Structurii Magiei” pot considera cartea ca fiind atât simplistă, cât şi 

complexă, în acelaşi timp (şi acest lucru nu are nimic de-a face cu “magia”). Partea 

teoretică a cărţii apare din înţelegerea pe care Dr. Noam Chomsky şi-au format-o 

referitoare la un domeniu cunoscut drept “Gramatica transformaţională“ (în anii 1960). 

Gramatica transformaţională se referă la procesele tehnice de explorare a modului în 

care înţelesurile (semantica) se transformă prin formele limbajului (lingvistica) de la 

profunzimile înţelesurilor până la suprafaţa structurilor propoziţiilor pe care oamenii le 

folosesc în gândire, vorbire şi comunicare.  
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Cu toate acestea, folosirea extraordinară de către Bandler şi Grinder a acestui 

domeniu academic şi formal s-a manifestat, ea însăşi, în traducerea acestei complexităţi 

în douăsprezece distincţii simple de limbaj. Ei au scris cu claritate despre natura acestor 

distincţii şi apoi au sugerat că unele “răspunsuri” sau “provocări” simple ar însemna 

pentru ei “recuperarea completă a hărţii lingvistice” implicate în procesul vorbirii. 

În partea de utilizare a cărţii “Structura magiei”, autorii au demonstrat cum o 

persoană ar putea folosi acest meta-model cu un client pentru a obţine transformări 

semnificative în gândire şi trăire.  

În 1981, Roberts Dilts a furnizat o definiţie a NLP care continuă să aibă această 

funcţie: “Programarea neuro-lingvistică“ este un model de comunicare ce se axează pe 

identificarea şi folosirea de pattern-uri în procesul gândirii, pattern-uri ce influenţează 

comportamentul verbal şi non-verbal al oamenilor ca modalitate de îmbunătăţire a 

calităţii şi eficienţei comunicării lor”. (“Aplicaţii NLP”, Roberts Dilts, pagina 1) 

Înapoi la începuturi 

Cum au reuşit Bandler şi Grinder să se unească şi să producă acest lucru 

minunat? La acea dată, John Grinder devenise o persoană care contribuia semnificativ în 

domeniul Gramatici transformaţionale. Deşi cu douăzeci de ani mai în vârstă, el a 

observat geniul special al unui student de-al său, Richard Bandler, în manevrarea 

limbajului şi în adoptarea rapidă (sau modelarea) pattern-urilor de limbaj. Printr-o 

simplă coincidentă, s-a întâmplat ca Bandler să aibă oportunitatea de a demonstra 

abilităţile sale de modelare şi de folosirea pattern-urilor de terapiei Gestalt (Fritz Perls) 

şi terapiei de Sisteme de familie (Virgina Satir). Acest lucru i-a uimit atât pe Bandler, cât 

şi pe Grinder. Apoi au încercat să îşi dea seama de modul în care Richard, în vârstă de 

numai 21 de ani la acea vreme, ar putea duplica abilităţile maeştrilor atât de rapid şi de 

eficient. 

O situaţie care a adus în atenţie acest lucru s-a întâmplat când Richard stătea în 

gazdă în cabina unui anumit profesor. Aflându-se acolo, a luat o carte din bibliotecă 

despre Terapia Gestalt, scrisă de Fritz Perls. Când Richard a citit despre oameni care îşi 

imaginau părinţii stând într-un “scaun fierbinte” şi vorbind cu ei despre problemele lor 

emoţionale şi dezamăgirile lor, Richard a considerat că descrierea a servit drept glumă. 

Mai târziu, a argumentat profesorului că şi el “ar putea să facă asta!” Ca răspuns 

la insolentul Bandler, profesorul i-a propus reproducerea experimentului. Ziua următoare 

l-a pus pe Bandler să vină la unul din cursurile universitare de psihologie pentru a 

demonstra terapia Gestalt. Bandler a făcut acest lucru, iar profesorul a fost impresionat. 



 - 71 - 

Aşa cum avea să se observe, Bandler, care studia matematica şi IT-ul, avea 

abilităţi de geniu în a asculta “pattern-uri” (lingvistice, non-lingvistice, muzicale, 

matematice). În vorbirea ce presupune procesarea de informaţie, se spune despre 

Bandler că putea transcende conţinutul informaţiei şi procesa pattern-urile de meta-

niveluri. 

Mai târziu a întâlnit-o pe Virginia Satir, în timp ce asculta partea audio a unui 

seminar de week-end. Pe măsură ce a ascultat cu o ureche prezentarea în timp ce aceasta 

o înregistra şi asculta Rock „n‟ Roll cu cealaltă ureche, şi-a dat seama că ea folosise 

“şapte pattern-uri”. Mai târziu, i-a spus acest lucru. Imediat ea l-a întrebat despre acele 

şapte pattern-uri. Când Bandler le-a enumerat în mod explicit, ea a fost absolut 

surprinsă. În mod similar, el şi-a demonstrat mai târziu abilitatea în replicarea pattern-

urilor ei cu eficienţă. 

Aceasta experienţă i-a determinat pe Bandler şi Grinder să caute “magia” din 

spatele acestor experienţe neaşteptate şi fabuloase. Rezultatul? Cartea lor tehnică despre 

limbaj. “Structura magiei” s-a ocupat de modalitatea în care cuvintele operează în 

conştiinţa umană, despre cum înţelesul se transformă de la un nivel la altul în lingvistică, 

despre cum oamenii “procesează“ informaţiile în capetele lor, folosindu-se de sistemele 

senzoriale, cum pattern-urile şi sintaxa guvernează structura limbajului, etc. 

Partea despre sistemele senzoriale oferea, de fapt, o distincţie incredibil de 

profundă şi, evident, simplă. Nimeni Nu făcuse această “descoperire” în prelucrările 

anterioare ale folosirii limbajului. Sistemele senzoriale se referă la faptul că atunci când 

“gândim” folosim aceleaşi modalităţi senzoriale pe care le folosim pentru a primi 

informaţiile. Aceasta înseamnă că folosim modalităţile vizuale (imaginile), auditive 

(sunete), chinestezice (senzaţii), olfactive (mirosuri) şi gustative (gust), modalităţi pentru 

a deveni conştienţi de lucruri, astfel încât să reprezentăm gânduri sau idei.  

De exemplu, atunci când vă gândiţi la o căpşună, observaţi care este procesul 

“gândirii”. Cum procesaţi informaţia despre acel cuvânt. Vedeţi cumva o căpşună pe 

ecranul minţii pe care îl luaţi dintr-o bază de date a memoriei? Mirosiţi sau gustaţi acea 

căpşună? Poate că ascultaţi la sunetul de a îl lua de pe plantă şi a muşca din ea. Poate că 

simţiţi textura căpşunii în măna dumneavoastră sau pe limba dumneavoastră. 

Folosirea acestor “metode de conştienţă“ le-a dat lui Bandler şi Grindier un 

“limbaj” neurologic format in mai multe componente simple (imagini, sunete, senzaţii, 

mirosuri, gusturi şi cuvinte) decât cuvântul abstract “gânduri”.:I deoarece acest lucru 

corespunde atât de bine cu faptul neurologic conform căruia creierele umane au un 
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cortex vizual, unul auditiv, unul motric, un cortex asociativ, aceste noţiuni au devenit 

partea “neurologică“ a NLP. 

Câţiva ani mai târziu Bandler şi-a dat seama că în spatele şi în interiorul acestor 

modalităţi se află sub-calităţi. Poţi reprezenta o imagine în alb-negru sau color, aproape 

sau departe înceţoşat sau limpede, mare sau mic etc. Puteţi reprezenta sunetele ca fiind 

puternice sau slabe, aproape sau îndepărtate, dintr-o singură sursă sau panoramice, etc. 

Aceste lucruri au devenit cunoscute drept “submodalităţi”. 

În modelul NLP, oamenii nu doar că procesează informaţia potrivit simţurilor 

lor, dar ei şi devin conştienţi de acele lucruri printr-o altă modalitate specifică oamenilor 

– cuvinte şi limbaj. Prin acest al şaselea simţ al limbajului, oamenii devin conştienţi, 

astfel încât prin rostirea cuvântului “căpşună” oamenii accesează şi simbolizează toate 

aceste imagini, sunete, senzaţii, mirosuri şu gusturi. Aceasta a devenit partea lingvistică 

a NLP. 

Pornind de aici, fondatorii originali au început modelarea altor oameni faimoşi 

din domenii ca terapie, afaceri, educaţie, sport ş.a. Folosind limbajul NLP pentru 

experienţe subiective, ei au început să observe diferenţele în limbaj şi fiziologie care le-

au permis oamenilor cu abilităţi ridicate să facă lucrurile pe care le fac. Astfel, ei au 

început să identifice “strategiile” pe care aceste genii le-au folosit pentru a produce 

excelenţă în domeniile lor. NLP numeşte acest proces “modelare” şi din această 

modelare au apărut recenzii de cărţi şi s-au identificat “strategii” pentru excelenţă într-o 

largă gamă de domenii. 

Influenţa lui Milton Erickson 

O mare parte din ceea ce este NLP-ul se bazează pe elementele terapeutice 

dezvoltate de Milton Erickson, considerat de către specialişti cea mai marcantă 

personalitate în domeniul psihoterapiei, după Freud. 

Încă din timpul vieţii Erickson a fost apreciat ca fiind “omul numărul unu în 

materie de comunicare” şi un maestru desăvârşit al intervenţiei psihoterapeutice.  

Spre deosebire de Freud, Erickson considera subconştientul ca fiind depozitarul 

tuturor informaţiilor acumulate de om în decursul vieţii, asociate într-un anume mod, în 

funcţie de experienţa care a furnizat informaţiile respective. El este sursa (sau 

rezervorul) pentru toate automatismele noastre, dar şi pentru sistemele de credinţe 

(“beliefs”), valori, motivaţii, precum şi izvorul unei înţelepciuni care permite mersul 

evolutiv al fiinţei (unii autori au considerat acest nivel fiind similar celui de inconştient 

colectiv, jungian, iar alţii l-au suprapus – parţial – peste ceea ce diferite curente au 

definit ca “suflet”). 
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Erickson a devenit celebru datorită capacităţii sale unice de a comunica simultan 

pe cele două planuri – conştient şi subconştient – şi de a determina, în acest fel, apariţia 

unor reasocieri la nivel subconştient, având drept rezultat generarea de noi 

comportamente pozitive. Modelul special de comunicare prin limbaj pe care el l-a folosit 

a devenit cunoscut în NLP sub denumirea de “modelul Milton”. 

Principiile care au clădit modul de intervenţie terapeutică au fost sintetizate de 

către discipolii lui Erickson: 

 fiecare om îşi creează un fel de hartă interioară (grilă), prin intermediul căreia 

abordează (filtrează) datele experienţelor de viaţă;  

 fiecare om este cel mai în măsură să facă, în fiecare moment al existenţei, cea 

mai bună alegere pentru el însuşi; 

 terapeutul trebuie să accepte şi să ia în considerare toate mesajele venite de la 

clientul său; 

 terapeutul trebuie să-l ajute pe client să aleagă, şi nu să aleagă în locul acestuia; 

 fiecare om are toate resursele necesare schimbării, şi acestea pot fi identificate în 

istoria sa personală; 

 modelele sau teoriile utilizate vizavi de o persoană (elaborate de către terapeut 

sau de către persoana însăşi) nu reprezintă persoana ca atare; 

 fiecare persoană trebuie abordată din perspectiva propriului său model despre 

lume; 

 o persoană nu poate să nu comunice (chiar daca o face numai non-verbal); 

 persoana cea mai flexibilă şi cu cele mai multe posibilităţi de alegere va fi 

elementul cheie în cadrul sistemului de relaţii umane dat. 

NLP este un sistem şi un proces de dezvoltare a abilităţilor de comportament şi 

implică înţelegerea proceselor mentale ce determină comportamentul.  

Prin NLP se formează deprinderi şi abilităţi pentru dezvoltarea individului la 

nivel de excelenţă. 

Denumirea de “N.L.P.” 

Denumirea de programare neuro-lingvistică (NLP) îşi are sursa în cele trei 

aspecte interactive, fundamentale, implicate în viaţa psihică, aşa cum au fost ele 

evidenţiate de către chiar autorii ei: 

 N (de la neuro) deoarece percepem mediul prin intermediul simţurilor; 

 L (lingvistic) pentru că ordonăm verbal experienţele noastre; 

 P (programare) deoarece comportamentul nostru conştient şi inconştient este 

determinat de valori interne dobândite, care pot fi modificate. 
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Definirea conceptului se poate face şi prin defalcarea pe cuvinte. 

Astfel, cuvântul neuro se referă la faptul că toată informaţia pe care o deţinem ne 

parvine şi este prelucrată prin intermediul sistemului nervos. Au fost, astfel, identificate, 

trei categorii de oameni, după tipul canalului senzorial pe care îl folosesc preponderent 

(cuvintele nefiind altceva decât o etichetă pentru a desemna anumite reprezentări 

interioare): 

 “vizualii” - cei care îşi reprezintă interior informaţia sub formă de imagini, 

preferenţial. De exemplu, atunci când rostim cuvântul “pisică”, ei vor vedea şi 

imaginea unei pisici; 

 “auditivii” - cei care sunt, mai degrabă, atenţi la sunet, inclusiv la vocea lor 

interioară şi, revenind la exemplul cu pisica, ei vor auzi o pisică mieunând; 

 “chinestezicii” (senzitivii) - folosesc în mod special registrul chinestezic, ei 

“simt” lucrurile (blăniţa moale a pisicii), spre deosebire de ceilalţi, care le “văd” 

sau le “aud”. 

Destul de rar se întâlnesc oameni la care să predomine registrul olfactiv (adesea 

ei devin mari creatori de parfumuri) sau gustativ.  

În urma unor studii s-a observat că mişcările globilor oculari - în sus sau în jos şi 

spre dreapta sau spre stânga - sunt strict corelate cu registrul în care se procesează 

informaţia (spre exemplu, oamenii se uită întotdeauna în stânga sus atunci când vor să-şi 

amintească o imagine, sau privesc în stânga jos atunci când “vorbesc în gând”. Exista şi 

situaţia, mai puţin întâlnită, în care lateralitatea este inversată, mai ales în cazul 

stângacilor). 

Apoi, cuvântul lingvistic semnalează faptul că limbajul este suportul comunicării, 

atât cu ceilalţi, cât şi cu noi înşine. În funcţie de experienţele anterioare, pentru fiecare 

om în parte un acelaşi cuvânt poate desemna aspecte diferite, poate trezi sentimente sau 

reacţii diferite (la auzul cuvântului “succes” cineva devine vesel, pentru că tocmai a avut 

un astfel de succes, în timp ce altul se va simţi deprimat, având în trecut eşecuri 

repetate). 

Bandler şi Grinder au structurat ceea ce este cunoscut sub denumirea de “meta-

model” al limbajului, instrument care permite accesul la înţelegerea profundă a ceea ce 

spun oamenii. Se consideră ca limbajul are două niveluri: 

 limbajul superficial este limbajul discursiv, prin care ne adresăm celorlalţi sau ne 

aflăm în dialog interior (astfel, cineva poate să-şi spună “eu nu sunt bun de 

nimic”); 
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 limbajul profund este limbajul interior nerostit, ca o sinteză complexă a tuturor 

trăirilor noastre, şi care nu poate fi exteriorizat ca atare. De aceea, în procesul 

comunicării are loc o trecere de la limbajul profund la cel superficial, discursiv, 

trecere care aduce cu sine pierderea sau omiterea de informaţie, datorită selectării 

şi simplificării, şi prin urmare apare o distorsiune a sensului.  

Cu ajutorul meta-modelului din NLP se poate recâştiga informaţia pierdută, 

descifrându-se o parte din “harta” sau grila prin care celălalt îşi structurează realitatea. 

Astfel, în spatele afirmaţiei “eu nu sunt bun de nimic”, configuraţia interioară poate fi 

diferită. Ea poate semnifica, de fapt: “la facultate profesorii discută mai mult cu colegii 

mei decât cu mine, şi asta mă deranjează”, sau “când mă uit în oglindă, mi se face rău şi 

nu cred că se va îndrăgosti cineva de mine”, sau “memoria mea este mult mai slabă 

decât a altora, şi am impresia că ceilalţi mă consideră prost” … 

În fine, programare evidenţiază faptul că stereotipurile de gândire (cele care au 

pătruns adânc în subconştient, ce acţionează ca şi convingeri de nezdruncinat) determină 

modul în care reacţionăm într-un anumit context, stările pe care le avem şi, în 

consecinţă, tipul de comportament pe care îl vom adopta. 

Cultura din care facem parte, educaţia oferita în familie şi în şcoală, toate 

structurează cele mai multe din programele pe baza cărora funcţionăm şi ne predispun la 

anumite comportamente, care ne determină viaţa personală şi socială.  

De exemplu, aproape în fiecare grup social există oameni care reacţionează 

conform programului: “dacă celălalt nu face primul pas către mine, înseamnă că nu mă 

simpatizează”. Atunci când doi oameni de acest tip se întâlnesc apare inevitabil o 

dificultate de comunicare, fiecare având impresia că este respins. Programul prin care ei 

acordă, astfel, valoare comportamentelor sociale le creează probleme de relaţionare. 

Există, pe de altă parte, şi oameni care reacţionează conform programului “dacă celălalt 

nu face primul pas către mine, posibil că este timid”. Ei nu se vor simţi respinşi ci, din 

contră, vor căuta să fie cât mai comunicativi. 

Fondatorii NLP-ului au descoperit că programele ineficiente pot fi modificate 

acţionând la nivelul sistemelor de reprezentare (vizual, auditiv si chinestezic) şi folosind 

tehnicile lingvistice specifice. 

Reprezentarea interioară determină starea emoţională, iar starea emoţională 

determină comportamentul. Oamenii realizează o anumită acţiune (au un anumit 

comportament) numai atunci când sunt transpuşi în starea pe care au asociat-o cu acea 

acţiune. 
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Presupoziţiile NLP. 

Din teoriile comunicaţionale ale Gramaticii transformaţionale şi modelele de 

procesare a informaţie din IT, programarea neuro-lingvistică s-a dezvoltat ca o 

modalitate completă de a descrie experienţele umane. NLP oferă un model despre cum 

funcţionează creierul (neuro), despre cum limbajul interacţionează cu creierul 

(lingvistică) şi despre cum se pot folosi cunoştinţele despre aceste componente pentru a 

obţine în mod sistematic rezultatele pe care le dorim din partea noastră şi a altora 

(programare). 

Mai degrabă decât să se apuce să reinventeze roata, co-fondatorii NLP au lucrat 

pe (sau modelat) ce ei au considerat că deja funcţionează eficient în domenii ca Gestalt, 

sisteme de familie, hipnoză, psihoterapia de bază, etc. Apoi, ei au creat teoriile generale 

asupra cum funcţionează subiectivitatea umană (privitor la modalităţile în care oamenii 

gândesc, simt, se comportă etc.) ca un “model”, mai degrabă decât ca o teorie. 

Acest lucru înseamnă că NLP s-a axat pe oferirea de proceduri de modelare pas 

cu pas pentru lucrurile care funcţionează în realitate pentru a provoca schimbare, 

îndemânare sau excelenţă. Co-fondatorii NLP nu au oferit nici modele conceptuale 

teoretice pentru a explica de ce lucrurile funcţionează aşa cum s-a observat. Bandler şi 

Grinder numeau aceste explicaţii “psihoteologie” şi nu doreau să aibă de-a face cu ele. 

Cu toate acestea, ei nu şi-au închipuit că ar putea opera cumva într-un fel total 

neutru şi lipsit de valoare, astfel încât au început să specifice câteva dintre presupoziţiile 

cheie pe care modelul lor le “presupunea fără a avea dovezi”. Astăzi, aceste presupoziţii 

identifică o parte din conţinutul general al teoriilor NLP asupra “personalităţii” şi 

funcţionării oamenilor. Din ele au rezultat tehnici dezvoltate care le permit oamenilor să 

dezvolte mai multe alegeri şi flexibilitate în răspunsuri. 

Care sunt însă presupoziţiile de la care NLP porneşte? 

 Oamenii acţionează complet bine! 

Oamenii nu sunt “defecţi”, ci pur şi simplu acţionează pe nişte hărţi împovărate. 

Oamenii funcţionează perfect bine! Fiecare experienţă de comportament pe care 

cineva o poate produce reprezintă de fapt o realizare. Richard Bandler afirmă că 

orice produce o anumită persoană, el sau ea produc în mod obişnuit, metodic, şi 

consistent. “Persoana care amână un anumit lucru, face acest lucru în mod 

obişnuit şi sistematic. Nu uită niciodată să îl facă.”:I orice se manifestă atât de 

sistematic trebuie să aibă o structură internă pentru a îl realiza. 

Întrebare: “Prin urmare NLP promovează un concept conform căruia fiinţele 

umane sunt «bune în mod inerent» sau «rele în mod inerent»?” 
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Răspuns: nici una dintre variante. NLP ia o poziţie neteoretică asupra tuturor 

astfel de teorii şi filozofii. În contrast, mişcarea New Age afirmă co oamenii 

“sunt” dumnezei sau pot deveni dumnezei. NLP, ca toate ştiinţele descriptive, ia 

o poziţie neutră asupra acestei întrebări morale. Pur şi simplu se ocupă de 

persoană fără o teorie asupra bunătăţii sau răutăţii inerente. 

Gândirea în tipare, emoţiile şi comportamentul ca şi “rezultate” permit 

practicantului NLP să vadă “problemele” indivizilor într-o lumină pozitivă. 

Aceasta, la rândul ei, evocă întrebările: “Utilă pentru ce?” “Utilă în ce 

circumstanţe?” Să luăm de exemplu amânările – abilitatea de a tărăgăna lucrurile. 

NLP reformulează acest lucru ca o realizare – conform NLP poţi să amâni cu 

rezultate benefice lucrurile care ar trebui să fie amânate, cum ar fi înfuriatul 

imediat pe o anumită problemă, acţiunea prostească, comportarea nerăbdătoare, 

lucruri asemănătoare. Această trecere permite observarea procesului de amânare 

ca o victorie de înaltă valoare, dacă este contextualizată mai bine. 

 Comportamentul – presupus a fi cu un scop şi pozitiv  

Tot comportamentul este axat înspre adaptare şi, de aceea, are un scop. Fiecare 

comportament sau experienţă are, prin urmare, o intenţie pozitivă. Indivizii devin 

organizaţi (sau structuraţi) intern pentru a atinge o anumită valoare pozitivă. 

Acest lucru, la rândul său, generează întrebările: “Care este sau doreşte să fie 

intenţia pozitivă a acestui comportament?” “Pozitivă în ce condiţii?” “Cum 

pozitivă?” 

Aceasta corespunde, în perspectiva iudeo-creştină, modelului pe care Iisus la 

folosit privitor la “rău”. Cei doi băieţi în povestea tatălui iubitor (Luca, 15) 

realizaseră, fiecare, comportament pe care l-am putea caracteriza drept dureros, 

risipitor, urat şi “păcătos”. Un băiat a făcut asta în mod deschis. A plecat într-o 

ţară îndepărtată şi şi-a risipit averea. Celălalt a stat acasă, dezvoltându-şi un spirit 

aspru şi arogant. Cu toate acestea, fiecare a făcut cel mai bine cu mijloacele pe 

care le aveau la îndemână. Când cel mai tânăr şi-a venit în fire, s-a adaptat la 

realitate. În ciuda a cum am putea să evaluăm comportamentele lor particulare, ei 

le-au adoptat pentru că le-au considerat ca fiind adaptate situaţiei. La momentul 

acţiunii, ei aveau intenţii pozitive, în ciuda a cum lucrurile s-au derulat. 

Scriptura îl înfăţişează întotdeauna pe Dumnezeu ca fiind preocupat de 

direcţionarea oamenilor către lucrurile care sunt utile contextual. Când Cain a 

fost prins într-o stare amară de tip câştig/pierdere, cuvântul lui Dumnezeu a venit 

la el spunându-i că dacă va face bine, va fi acceptat (Geneza, 4:6). aceasta era de 



 - 78 - 

asemenea puterea din întâlnirile lui Iisus cu oamenii. Iisus a pus întrebările şi 

problemele într-un asemenea fel încât redirecţiona oamenii de la căderea în auto-

compătimire în ridicarea şi luarea de de acţiuni efective (Ioan, 5:1-19). 

Deseori o “problemă” operează ca fiind problema numărul unu din context. 

Uneori comportamentele şi răspunsele care avuseseră o valoare pozitivă 

încetează să fie utile în alte circumstanţe. Uneori ele pur şi simplu îşi depăşesc 

utilitatea, devenind inutile. Există cazuri când se pot atinge obiectivele în moduri 

mai elegante şi efective. “Păstrarea liniştii şi neridicarea tonului” poate în trecut 

ar fi produs ceva util într-o casă cu un părinte supărat şi abuziv. Cu toate acestea, 

lipsa personalităţii nu este utilă adulţilor în lume. 

Căutarea de intenţie pozitivă în spatele fiecărui comportament reafirmă acel 

comportament şi eliberează oamenii în a căuta metode mai productive. Căutarea 

de intenţii pozitive devine o intervenţie elegantă în ajutarea clienţilor de a se 

reorganizat. Acest lucru completează afirmaţia despre “gândire” cu lucrurile care 

sunt adevărate, onorabile, corecte, drăguţe, graţioase, etc. (Filipeni, 4:8-9) 

 Distingând conţinutul şi procesul 

Comportamentele şi/sau experienţele subiective sunt formate atât din conţinut, 

cat şi din procesul propriu-zis. Acestea reflectă diferitele nivele logice de 

informaţie. Conţinutul se referă la lucrurile pe care o persoană le înţelege, 

percepe, adică la înţelesurile atribuite. Procesele se referă la structura psihologică 

a acelui conţinut – cum este organizat de cineva. Dintre cele două, procesul oferă 

un mijloc de transformare a lucrurilor într-un fel mai atotpătrunzător şi mai puţin 

conştient. 

Pentru a face legătura cu Biblia, gândiţi-vă la diferenţa de conţinut între afirmaţia 

teoretică “Cred în Dumnezeu” şi istoria felului în care Abraham şi/sau David şi-

au trăit vieţile având încredere în el. Observaţi cum aici conţinutul se referă la 

acelaşi lucru. Aici forma (în termenii structurii literaturii) diferă în mod radical. 

Sau luaţi acelaşi mesaj, codat în forma poeziei, ca în Iov. În Psalmi, teologia ia o 

complet nouă şi diferită formă a Deuteronom. Dar care are mai mare impact? 

Poate că forma utilizează multe forme diferite ale literaturii tocmai datorită 

principiului transformaţional. 

 Structura experienţei 

Fiecare comportament şi experienţă subiective au o structură ce se poate 

identifica, modela, modifica şi îmbunătăţi. Structura experienţelor subiective în 

NLP sunt numite drept “strategie”. Limbajul strategiei, care permite unui 
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practicant să specifice părţile componente ale unei experienţe, obişnuiau să 

descrie şi să codifice această implicare a modalităţilor senzitive (vizuale, 

auditive, chinestezice, olfactive, gustatorii), de limbaj (auditive), plus acele tipuri 

de răspunsuri dintre diferitele componente. 

Ce strategie a ales şi folosit Iisus în interacţiunile cu discipolii săi? A utilizat 

aceeaşi sau o strategie diferită cu fariseii? Ce strategie avea astfel încât nu s-a 

pierdut cu firea, când a fost pus în faţa posibilităţii crucificării. Luca afirmă: “Şi 

când s-au împlinit zilele înălţării Sale, El S-a hotărât să meargă la Ierusalim” 

(Luca, 9:51). Paul a utilizat strategia sau procesul de modelare: “Cele ce aţi 

învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut la mine, acestea să le faceţi, şi 

Dumnezeul păcii va fi cu voi.” Paul presupune aici că dacă ei identifică şi îşi 

modelează comportamentul şi pattern-urile sale experimentale, ei pot învăţa 

strategia de urmare a lui Iisus. 

 Identificarea şi dezvoltarea resurselor 

Oamenii au toate piesele şi resursele componente necesare pentru a trăi 

productiv. Deoarece oamenii nu manifestă nefuncţionalitate inerentă, cum se 

poate descrie ce este rău cu oamenii? Ce nu funcţionează corect în natura umană? 

Dificultatea constă în abilitatea (sau lipsa ei) pe care oamenii o au în construirea 

şi accesarea resurselor de a se descurca eficient cu diferitele lucruri. Ce 

oamenilor le-ar putea lipsi sunt însăşi metodele de a găsi, extrage, accesa şi 

stabiliza resursele proprii. 

Acest lucru se potriveşte de minune perspectivei iudeo-creştine. Paul spunea: “N-

o spun ca şi cum aş duce lipsă, fiindcă eu m-am deprins să fiu îndestulat cu ceea 

ce am.” (Filipeni, 4:11). Însuşi procesul de dezvoltare înspre maturitate spirituală 

(Evrei, 5:11-14
38

) presupune că oamenii au părţi componente, resurse şi abilităţi 

inerente pentru a se dezvolta în acest sens. Acest lucru înseamnă că Iisus, prin 

“Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viaţă şi spre bună 

cucernicie, făcându-ne să cunoaştem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa şi prin 

                                                 
38

 Evrei, 5:11. În privinţa aceasta avem mult de vorbit şi lucruri grele de tâlcuit, de vreme ce v-aţi 

făcut greoi la auzit.    

12. Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă ca cineva 

să vă înveţe cele dintâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de 

hrană tare.    

13. Pentru că oricine se hrăneşte cu lapte este nepriceput în cuvântul dreptăţii, de vreme ce este 

prunc.    

14. Iar hrana tare este pentru cei desăvârşiţi, care au prin obişnuinţă simţurile învăţate să 

deosebească binele şi răul.    

 



 - 80 - 

puterea Sa,” (II Petru, 1:3). Apoi oamenii pot adăuga la aceasta truda: “puneţi şi 

din partea voastră toată sârguinţa” (II Petru, 1:5). 

 Distincţia între hartă şi teritoriu 

Harta percepţiilor despre realitatea înconjurătoare a unei persoane nu este în 

acord cu teritoriul acelei realităţi. Această afirmaţie clasică provine in partea lui 

Alfred Korzybski, în lucrarea sa “Ştiinţă şi Sănătate” (1933). Această lucrare a 

stabilit structura fundaţiei fenomenlogice a NLP. Factorul determinant cu privire 

la orice persoană provine din hărţile mentale şi înţelegerea perceptuală a 

provenienţei acestora. Toată gândirea acelei persoane, percepţiile sale, raţiunea, 

emoţiile, comportamentul, răspunsurile, etc., toate provin din “modelul propriu 

asupra lumii”. 

Corespunzător acestor afirmaţii, tot ceea ce terapiile de succes fac, în cele din 

urmă, implică realizarea de schimbări în acel “model al lumii”. Acesta, de fapt, descrie 

exact transformarea pe care creştinismul o oferă. “Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci 

să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este 

bun şi plăcut şi desăvârşit.” (Romani, 12:2). În mod aparent, abilitatea de a schimba 

perspectiva, de a deschide mintea către informaţii noi şi diferite şi de a gândi într-un 

mod nou reprezintă calea dată de Dumnezeu prin care transformarea şi reînnoirea au loc 

(Efeseni, 4:20-24
39

). 

În mod obişnuit clienţii experimentează “durere” şi îngustime deoarece modelul 

lor asupra lumii le creează limitaţii şi dureri. Mai degrabă decât să le descrie ca fiind 

stricate, modelul NLP afirmă că persoanele respective au o hartă împovărată pe care au 

nevoie să o îmbunătăţească şi extindă. “Meta-modelul” limbajului în NLP oferă un 

instrument lingvistic care permite unui terapeut să lucreze cu limbajul clientului (care 

reflectă modelul lor asupra lumii) şi să îl modifice corespunzător, pentru a îl extinde şi 

îmbogăţi. Procedând astfel, clientul creează mai multe înţelesuri. 

Aplicaţii NLP 

NLP este un proces de auto-descoperire şi explorare a identităţii individuale, 

oferind un cadru de înţelegere a experienţei noastre ca indivizi în relaţie cu familia, 

comunitatea şi lumea în către trăim.  

                                                 
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 toată începătoria si stăpânia 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 competenţelor individuale până la 

nivel de excelenţă. 

Domenii de aplicare ale NLP:  

 dezvoltare personală: viziune (“harta nu este teritoriul”), creativitate (modelul 

Disney), training individual (neasistat), gândire sistemică; 

 psihoterapie: managementul stresului, tulburări de alimentaţie şi exces ponderal, 

terapie familială, traume şi fobii, abuz sexual, hipnoză; 

 educaţie: abilităţi de prezentare, training de traineri, a învăţa cum să înveţi 

(“learning to learn”), competenţă interculturală, muzică, sport; 

 afaceri: comunicare eficientă, leadership, learning organization, team building, 

dezvoltare organizaţională şi strategică, managementul calităţii, vânzări şi 

marketing, negocieri şi managementul conflictelor, recrutare, managementul 

timpului, consultanţă în afaceri; 

 sănătate: dezechilibre ale sistemului imunitar, performanţe sportive şi fitness, 

îmbătrânire prematură, traume ale creierului. 

NLP în  negocier i  

Procedee 

Procedee NLP care pot fi aplicate cu uşurinţă în negocieri sunt multiple, iar 

dintre acestea se pot enumera:  

 păstrarea stării de spirit (să stai calm, atent, încrezător şi să nu fii distras de 

lucrurile din jurul tău); 

 rezultate şi stabilirea scopurilor (stabilirea unor scopuri foarte precise face ca 

probabilitatea de a le atinge să crească mult); 

 crearea de empatie şi oprirea empatiei (este preferabil să nu vorbeşti sincer şi 

franc, ci să faci oamenii să se simtă bine să negocieze cu tine); 

 metamodelul (abilităţi în a pune anumite întrebări care ajută la recuperarea de 

informaţii pierdute sau omise fără însă a aduce noutăţi); 

 scala timpului (să muţi conversaţia înainte şi înapoi în timp, folosind structuri de 

limbaj specifice). 

Deoarece negocierea de succes se bazează pe comunicare, NLP pune accent pe 

definirea de “rezultate bine definite” şi menţinerea “cadrului de rezultate”. Aceasta ajută 

persoanele implicate în negocieri să rămână concentraţi pe dorinţa lor de a ajunge la o 

înţelegere. 
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Abordarea de bază a NLP în negociere este “pacing and leading”, care se poate 

traduce ca fiind alinierea din mai multe puncte de vedere cu cei cu care comunici, 

urmată de preluarea iniţiativei. Pacing implică procesul de înţelegere şi urmare al 

comportamentului altei persoane sau al imaginii pe care respectiva persoană şi-a format-

o despre lume, de exemplu. Este o modalitate puternică de a construi empatie, de 

reducere a îndoielilor şi de a ajunge la o înţelegere. Leading este procesul de adăugare la 

sau de schimbare a comportamentului celeilalte persoane sau imagine asupra lumii, 

pentru a putea realiza o apropiere de rezultatul dorit. Pacing înainte de leading face ca 

imaginea lumii a unor persoane să fie mai uşor de înţeles. 

O altă contribuţie importantă a NLP la negocieri a fost presupunerea că în spatele 

fiecărui comportament se află o “positive intention” (intenţie pozitivă), un principiu 

important pentru a face faţă îndoielilor. Un aspect fundamental al abordării NLP în 

negocieri este abilitatea de a împărţi anumite probleme în toate aspectele care le compun 

pentru a găsi astfel intenţiile pozitive din spatele unor cereri particulare. Acest lucru este 

cunoscut în NLP drept identificarea “meta-rezultatelor” (rezultatele altor rezultate). 

Găsirea de meta-rezultate implică de obicei explorarea nivelelor mai înalte ale 

proceselor care se află sub nişte scopuri sau comportamente specifice (de exemplu 

valori, credinţe şi probleme referitoare la identitate). Aşa cum Albert Einstein arăta, “Nu 

se poate rezolva o problemă la acelaşi nivel de gândire la care a fost realizată problema”. 

Recunoaşterea faptului că oamenii au criterii diferite (şi ierarhii şi priorităţi diferite în 

stabilirea acestor criterii) este esenţial pentru rezolvarea conflictelor şi păstrarea 

diversităţii. Încercarea de a ajunge la înţelegeri şi acorduri cu alţii de multe ori aduce la 

suprafaţă probleme referitoare la criterii şi ierarhii de criterii. Valorile şi criteriile, de 

exemplu, joacă un rol important în convingere şi motivaţie. Stabilirea de criterii pentru a 

face faţă scopurilor şi evaluarea progresului este un aspect esenţial al planificării, 

realizării deciziilor şi negocierilor. 

Una din cele mai importante abilităţi NLP referitoare la negocieri implică 

abilitatea de a ţine seama de perspective multiple, prin luarea de diferite “poziţii 

perceptuale”. Găsirea unei soluţii care să fie acceptată de ambele părţi, de exemplu, 

solicită abilitatea de a lua “a doua poziţie” (de a observa situaţia din perspectiva altora), 

ca şi exprimarea dorinţelor, îndoielilor şi îngrijorărilor aparţinând “primei poziţii” 

(propria poziţie). 

Abilitatea de a stabili “meta-poziţia” este considerată de asemenea crucială în 

abordarea NLP asupra negocierilor. Privitor la o anumită interacţiune, o meta-poziţie ar 

implica de-asocierea de interacţiune şi reflectarea comportamentului unei anume 
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persoane în relaţie cu ceilalţi. Meta-poziţia consideră unul dintre negociatori ca fiind în 

afara contextului negocierii, ca şi cum ar fi un martor la şi nu un participant în cadrul 

interacţiunii. În această poziţie, o persoană poate privi interacţiunea din punctul de 

vedere al unei persoane interesate, dar neutre cu privire la ce se întâmplă. În negocierile 

care implică poziţii conflictuale, de exemplu, atingerea stadiului de “meta-poziţie” este 

de multe ori esenţial pentru un rezultat de succes. O meta-poziţie ar însemna astfel 

poziţia “de deasupra şi între” cei doi din conflict. Prin ea se pot recunoaşte ambele 

perspective ale conflictului, dar şi crea ceva nou. Noua perspectivă fie sintetizează 

poziţiile de conflict, fie permite coexistarea în armonie. De exemplu, funcţia unui 

mediator de conflict, constă exact în a fi o persoană care foloseşte oficial meta-poziţia 

pentru a calma conflictul. 

Rezultatul dorit al oricărei negocieri este de a identifica sau genera soluţii sau 

alegeri care vor satisface nevoile şi criteriile tuturor părţilor implicate, într-o anumită 

măsură. Astfel, creativitatea, abilitatea de a identifica presupuneri sau credinţe cu 

potenţial de limitare, ca şi instrumente cognitive care pot ajuta la lărgirea hărţilor mintale 

ale indivizilor implicaţi în negociere sunt de asemenea elemente esenţiale ale procesului 

de negociere. 

Alte abilităţi, metode şi tehnici NLP cum ar fi Reframing şi Conflict Integration 

pot fi de ajutor în negocieri şi pentru rezolvarea potenţialelor conflicte interpersonale. 

Strategia de imaginare-inginerie Disney (Disney “imagineering”), care presupunea 

parcurgerea ciclului de Visător, Realist şi Critic, de exemplu, este un proces puternic în 

negocieri. Stagiul Visătorului ajută oamenii să definească şi să rămână concentraţi pe 

meta-rezultate şi să îşi menţină dorinţa de a negocia. Stagiul Realist sprijină negociatorii 

în a stabili paşii necesari pentru a atinge meta-rezultatele astfel încât să formeze un plan 

coerent. Faza de Critic este utilă pentru a identifica şi rezolva posibilele obiecţii, care 

înseamnă de fapt pentru NLP dealing with doubts (a face faţă îndoielilor). 

Situaţie concretă 

Presupunem existenţa unei situaţii practice în care se poate aplica NLP. Persoana 

A doreşte să cumpere ceva de la persoana B, dar nu are toţi banii pe moment. Persoana 

A ar dori să facă cumpărăturile, şi în aceste condiţii încearcă să găsească un plan pentru 

un termen de plată extins. Persoana B este îngrijorată despre nevoile de cash-flow şi nu 

are nici o experienţă de lucru cu persoana A. Paşii ce trebuiesc parcurşi pentru a obţine o 

negociere de succes prin aplicarea tehnicilor NLP sunt următorii: 

1. Identificarea cu claritate a elementelor esenţiale implicate în negociere. Aceste 

elemente vor fi exprimate uzual la nivelul de comportament şi mediu (unde şi când). 
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Persoana A face o cumpărătură cu termenul de plată extins vs. Persoana B îşi menţine 

cash flow-ul adecvat. 

2. Stabilirea unei meta-poziţii fără prejudecăţi, care este distinctă în mod evident 

de către oricare dintre părţile implicate în negociere. 

3. Identificarea şi clarificarea intenţiilor şi a criteriilor (meta-rezultatele) din 

spatele elementelor importante pentru fiecare parte (inclusiv a dumneavoastră, dacă 

sunteţi una din părţile implicate în negociere). Aceste intenţii şi criterii vor fi în mod 

necesar la un nivel mai ridicat decât elementele implicate în negociere (de ce, cine, 

pentru cine, pentru ce). Intenţiile la acest nivel în mod tipic nu vor fi opuse. Persoana A: 

satisfacţie şi creştere în ceea ce priveşte bunurile posedate. Persoana B: stabilitate şi 

“supravieţuire” financiară. O modalitate de a identifica meta-rezultatele este de a face 

ca fiecare persoană să afirme următoarea propoziţie, completând spaţiile libere: Doresc 

în mod specific obţinerea de ______________, în scopul de a ___________ . Pentru 

exemplul dat: vreau în mod specific ca rezultatul efectuării acestei cumpărături pe baza 

unui plan de plăţi cu durată extinsă, în scopul de a putea să obţin ceva cu un cost pe 

care să mi-l pot permite. Scopul va fi meta-rezultatul. Dacă diferitele meta-rezultate ale 

indivizilor implicaţi în negocieri nu se potrivesc sau sunt complementare într-un fel sau 

altul, este util ca fiecare parte să repete procesul, de această dată considerând meta-

rezultatul la care fiecare a ajuns în afirmaţia anterioară drept rezultatul specific al noii 

afirmaţii. În mod specific doresc rezultatul de a obţine ceva pe care îl vreau la un cost 

pe care mi-l pot permite, în scopul de a fi satisfăcut, cu mijloacele pe care le am la 

îndemână. Se repetă procesul cu nou generatele meta-rezultate până când se ajunge la o 

afirmaţie cu criterii (sau intenţii) diferite, pe care fiecare parte le înţelege şi recunoaşte 

(deseori este util să se şi ancoreze această înţelegere). 

4. Este momentul în care se verifică dacă fiecare parte implicată în negociere 

recunoaşte şi acceptă intenţiile şi criteriile pozitive ale celuilalt. Aceasta nu înseamnă că 

oricare dintre părţi trebuie să accepte propunerea celuilalt, nici că oricare dintre părţi 

trebuie să facă compromisuri asupra poziţiilor sale, cu atât mai puţin asupra intenţiilor 

sale. 

5. Odată atinsă meta-poziţia, în continuare se va diviza în meta-rezultate, până 

când se ajunge la o intenţie sau criteriu comun. Astfel, mai degrabă decât să se perceapă 

drept potenţiali antagonişti, cei implicaţi se pot vedea unul pe celălalt drept o echipă, 

care lucrează împreună pentru atingerea unei soluţii comune. Meta-rezultatul 

persoanelor A şi B constă în păstrarea şi optimizarea resurselor. Stabilirea faptului că 

toate părţile implicate de fapt au acelaşi scop stabileşte un cadru pentru restul 
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interacţiunii. Când toate părţile sunt de acord că se încearcă să se ajungă la acelaşi 

rezultat, conflictele proprii sunt considerate drept detalii care este necesar să fie 

rezolvate, iar restul lucrului va fi de fapt team building (lucru în echipă). Este de 

asemenea util să se stabilească de la început că orice conflict între părţile care negociază 

este contraproductiv în atingerea metarezultatelor sau a rezultatelor specifice, ca şi 

acceptarea faptului că orice conflict trebuie rezolvat de urgenţă. 

6. În această etapă se explorează variaţii şi alternative pentru atingerea intenţiilor 

individuale sau a criteriilor împărtăşite de toţi. Această fază solicită un anume grad de 

creativitate şi “brainstorming”. Aceasta ar putea include anumite ajustări la propunerea 

curentă, dar ar trebui de asemenea încercate şi opinii complet noi. Persoana A creşte 

suma plăţii iniţiale în schimbul unui discount, sau A împrumută bani din altă sursă sau 

găseşte un partener de investiţii. B găseşte o modalitate de a scădea unele cheltuieli şi 

să îşi reducă astfel cash flow-ul, B primeşte referinţe din parte altor clienţi ai lui A sau 

A garantează plăţii viitoare cu o carte de credit etc. Pe măsură ce se înaintează în 

procesul negocierii, se poate începe cu meta-rezultatul cu care toată lumea este de acord, 

pentru a putea trece la lucruri specifice, adunând informaţii şi alternând poziţia fiecărei 

părţi până când se poate ajunge pe teren neutru. În orice moment în care se ajunge la o 

problemă, soluţia optimă constă în revenirea la meta-rezultatele deja acceptate, pentru a 

se reintroduce cadrul general pozitiv. 

7. Acum este momentul să se identifice sistematic care alegere sau combinaţie de 

alegeri va satisface cel mai eficient intenţiile comune şi poziţiile individuale cu cel mai 

mare impact pozitiv. Unele strategii de comunicare care pot ajuta în acest stadiu sunt: 

 stabilirea de către toate părţile a ceea ce ar putea reprezenta un rezultat de succes 

al negocierii. De exemplu, este util să se afle ce ar constitui o decizie acceptabilă 

pentru o anume problemă. Dacă o decizie satisfăcătoare nu se poate realiza, 

trebuie aflate alte informaţii despre elementele esenţiale ale negocierii; 

 observarea diverselor strategii de decizie care sunt luate de către fiecare parte 

implicată în negocieri pe măsură ce acea parte ea în considerare problemele şi 

stabileşte decizie. Această metodă va furniza informaţii despre ce este necesar 

pentru pace şi lead pentru a ajunge la o înţelegere; 

 asumarea rolului de translator (mai ales pentru persoanele care sunt arbitru sau 

moderator), reinterpretarea şi înregistrarea lucrurilor care s-au spus, atunci când 

se observă că diferenţele de strategie ale părţilor stau în cale. Stabilirea aceluiaşi 

raport prin folosirea metodei mirorring poate fi o altă metodă eficientă de a 

facilita înţelegerea; 
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 accesarea de experienţe de referinţă pentru ce ar putea fi o înţelegere mutuală, 

cum ar fi: “Ai fost vreodată capabil să ajungi la o concluzie cu care ai fost 

încântat în urma unei negocieri?” sau “A fost un moment în viaţa ta când ai fost 

capabil să comunici cu cineva cu adevărat efectiv şi te-ai surprins prin 

capacitatea de a ajunge la o concluzie imediat, după ce ai prevăzut anterior că nu 

vei reuşi vreodată să o scoţi la capăt?”. De asemenea este utilă ancorarea non-

verbală a acestor experienţe, astfel încât să le poţi re-accesa la momentul potrivit. 

 monitorizarea comunicării non-verbale a ambelor păţi astfel încât să nu producă 

efecte negative asupra procedeelor negocierii. Din perspectiva NLP, majoritatea 

lucrurilor care sunt comunicate cu succes în interacţiunile verbale sunt rezultatul 

unor elemente non-verbale ce le însoţesc. Atunci când se negociază cu indivizi 

sau cu grupuri, este important să se acorde atenţie şi să se monitorizeze 

fragmentele non-verbale din interacţiuni, ca şi părţile verbale. Meta-mesajele 

non-verbale pot face o diferenţă enormă în răspunsul unei părţi faţă de cealaltă. 

De exemplu, atunci când un individ ridică vocea şi arată cu degetul la cineva în 

timp ce face o afirmaţie, cealaltă persoană devine tensionată şi încetează să 

respire (indicând un răspuns negativ). În acest caz, este util să se spună persoanei 

care a făcut afirmaţia să se oprească, să îşi potrivească tonul şi gesturile şi să 

repete exact aceeaşi afirmaţi. Practic în orice situaţie acest lucru va schimba 

răspunsul sau înţelegerea conceptului de către cealaltă persoană. 

Apl ica ţ ie  NLP :  opera tor i i  modal i  

Definire 

Un operator modal este un “mod de operare”, un mod de a fi într-o lume şi de a 

face o legătură cu o parte a ei sau cu lumea întreagă. Un operator modal este un verb
(1)

 

care modifică un alt verb
(2)

, astfel încât este întotdeauna urmat de un alt verb: “Trebuie
(1)

 

să lucrez
(2)

” sau “Pot
(1)

 să devin
(2)

 o persoană de succes”. 

Deoarece un verb descrie întotdeauna o activitate sau un proces, un operator 

modal este un verb care modifică felul în care o anumită activitate este realizată. Un 

operator modal funcţionează în acelaşi fel ca şi un adverb, şi poate ar trebui să i se spună 

adverb. Un adverb precedă uneori verbul care este modificat, în timp ce un operator 

modal îl precede întotdeauna. În aceasta constă de fapt forţa unui operator modal. Un 

operator modal stabileşte o orientare generală sau direcţia globală înainte ca noi să ştim 

care este activitatea. Deseori o persoană spune “Nu pot să” sau “Vreau să” deoarece 

conţinutul este specificat de context. Cu toate acestea, deoarece cuvintele în sine nu 
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specifică un anumit conţinut sau context, este foarte uşor să generalizăm afirmaţia la o 

gamă largă de conţinuturi sau contexte. 

Un operator modal ne modifică experienţa din mare parte (sau tot) ceea ce facem 

prin modalităţi foarte importante. Gândiţi-vă la orice activitate simplă, neutră, şi 

descrieţi-o în fraze simple, cum ar fi: “Uitaţi-vă pe fereastră!”. Mai departe spuneţi-vă 

frazele dumneavoastră înşivă şi deveniţi conştienţi de experienţele pe care le trăiţi după 

fiecare afirmaţie, fiind în acelaşi timp atenţi la felul în care experienţa dumneavoastră se 

schimbă cu fiecare afirmaţie, şi mai ales încotro se îndreaptă atenţia dumneavoastră şi 

cum vă simţiţi: 

 “Vreau să mă uit pe fereastră.” 

 “Trebuie să mă uit pe fereastră.” 

 “Pot să mă uit pe fereastră.” 

 “Aleg să mă uit pe fereastră.” 

“Modul de operare” al primei propoziţii este de a fi atras către activitate, cu un 

sentiment al plăcerii şi anticipaţiei. În cea de-a doua “modul de operare” este de a fi 

împins înspre ea, de obicei din spate, şi de asemenea cu sentimentul de a nu dori să facă 

acel lucru. Ultimele două sunt întrucâtva diferite. Pot pur şi simplu ne îndreaptă atenţia 

înspre mai multe căi de a înfăptui acea posibilitate. În plus faţă de uitatul afară pe 

fereastră, alte lucruri îmi sunt supuse atenţiei. Aleg porneşte de la presupunerea că acele 

lucruri deja există, şi se adresează în special experienţei interne de a alege între 

alternative. 

Tipologie 

Există patru categorii de operatori modali: de motivaţie, de opţiune, de dorinţă 

sau necesitate şi de intensitate. 

Motivaţie: primele două categorii se referă la a fi motivat: 

 Necesitate: ar trebui, trebuie, eşti obligat să, etc. 

 Dorinţă: doresc, vreau, am nevoie să, etc. 

Opţiune: următoarele două categorii se referă la opţiuni ce pot fi alese pentru a 

satisface motivaţia: 

 Posibilitate: pot, sunt capabil, etc. 

 Alegere: a alege, a selecta, a decide, etc. 

Dorinţa sau necesitatea ne motivează să ne comportăm pentru şi să schimbăm, 

iar posibilitatea şi alegerea fac acest lucru posibil. Grupate în acest fel, o persoană poate 

observa imediat că oamenii încep cel mai des cu motivaţia şi abia apoi caută opţiuni. Să 
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porneşti cu opţiuni şi apoi să le testezi pe cele care sunt de dorit este o acţiune mult mai 

puţin frecventă. 

Pentru a înţelege aceste noţiuni, aşteaptă puţin să experimentezi această diferenţă 

esenţială. Imaginează-ţi pentru o clipă că ai început dintotdeauna cu motivaţia şi apoi ai 

căutat opţiuni … 

Acum imaginează-ţi că ai început mereu căutând opţiuni şi abia apoi ţi-ai 

verificat motivaţia. Acestea sunt lumi foarte diferite … 

Operatorii modali de necesitate şi imposibilitate sunt cei pe care se pune cel mai 

mult accentul în training
40

-urile NLP, deoarece foarte frecvent ei sunt baza unor limitări 

semnificative. Oamenii se simt deseori blocaţi şi prinşi în capcană de imagini trebuie să 

şi limitaţi de imagini nu pot să, iar acestea sunt cele mai evidente tipuri de păreri ce 

limitează pe care oamenii le au. 

Operatorii modali de dorinţă şi alegere sunt deseori mult mai ignoraţi, dar ei sunt 

de o importanţă egală cu primii, fiind o imagine-oglindă a necesităţii şi imposibilităţii. 

De exemplu, atunci când o persoană trece printr-o experienţă de trebuie să, de obicei 

este una neplăcută şi el sau ea vrea să aibă alte alegeri. Altfel spus trebuie să şi nu este 

posibil sunt echivalente cu “nu este posibil să alegi dintre alternative dorite”. 

Importanţă: Deoarece să alegi dintre posibilităţi alternative, în linie cu propriile 

nevoi şi dorinţe, este fundamental pentru supravieţuirea şi fericirea proprie, orice 

limitare sau reducere în aceste abilităţi va limita în mod semnificativ abilitatea proprie 

de a trăi bine. Fiecare convingere în posibilităţile proprii va avea un operator modal în 

ea, şi multe limitări vor avea fie un operator modal de necesitate sau o negare a altui 

operator modal. 

Acesta este tipul de diferenţă pe care operator modal nu numai că îl descriu, dar 

îl şi creează, pe măsură ce vorbim cu noi înşine, pe plan intern. Poate fi o diferenţă 

crucială între cineva care trăieşte o viaţă ca şi cum ar fi o victimă a evenimentelor, 

incapabilă, fără posibilitatea de a se apăra, şi una care experimentează o lume plină de 

anticipaţie şi oportunităţi pentru satisfacerea nevoilor şi dorinţelor. 

Lucrând la nivelul operator modal şi la convingerile în care sunt încastraţi, 

înseamnă de obicei să lucrezi cu o bucată mult mai mare decât să lucrezi la nivelul 

cuprins într-o anume limitare, iar din această cauză orice schimbări care sunt făcute se 

vor generaliza pe o scară mult mai mare. 

Intensitate: Fiecare dintre aceste categorii include diferite cuvinte care exprimă 

grade diferite de intensitate – cu toate că oamenii se limitează deseori prin reducerea 

                                                 
40

 Training = pregătire, antrenament 
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acestui spectru bogat la un anumit aspect. În plus faţă de cuvintele folosite în fiecare 

categorie, intonarea non-verbală poate de asemenea să indice gradul de intensitate, iar pe 

acest mesaj non-verbal se poate de multe ori pune mai multă bază decât pe cuvinte. 

 Necesitatea are o rază de intensitate relativ îngustă, dar există o diferenţă clară 

între un trebuie neapărat, ar trebui sau se cuvine să. Deoarece mulţi oameni cred 

că ar trebui să facă lucruri pe care le fac de fapt rar sau niciodată, există 

necesităţi care sunt mai puţin decât absolute. 

 Dorinţa are poate cea mai mare rază de intensitate, întinzându-se de la o vagă 

înclinaţie până la o poftă nebună! 

 Posibilitatea nu este o distincţie, aşa cum se crede de obicei, între posibil şi 

imposibil, ci poate varia într-o gamă largă, de la foarte posibil (aproape sigur), la 

foarte improbabil (cu o mică rată de posibilitate, totuşi). 

 Alegerea, de asemenea, poate fi redusă în mod artificial la o simplă limitare cu 

sau sau cu fie (există puţine situaţii în care această este o descriere potrivită). De 

obicei există însă o gamă largă de opţiuni, o multitudine de opţiuni, numai de ce 

să faci, dar şi cum să faci¸ unde să faci, când, cu cine şi de ce să o faci. 

Legături 

Între diferitele categorii de operator modal există anumite tipuri de legături: 

inerente şi opţionale. 

Legăturile inerente. Alegerea şi necesitatea presupun amândouă o posibilitatea, 

în timp ce dorinţa nu. Este ridicol să afirmi că o persoană poate să aleagă sau trebuie să 

facă ceva ce este imposibil. Legătura inerentă poate fi destul de folositoare. De exemplu, 

uneori o persoană se chinuie la gândul că ar trebui să facă sau să aleagă ceva ce de fapt 

nu este posibil pentru ea – cel puţin pentru moment – dar nu realizează contradicţia la 

nivel logic. 

Pentru a lucra cu această situaţie, în primul rând poţi să ţii pasul cu ar trebui sau 

să aleagă şi chiar să îl întăreşti. “Aşadar tu chiar crezi că ar trebui să faci X”. Apoi 

stabileşte în experienţa respectivei persoane că este imposibil pentru ei să facă X (cel 

puţin în acest moment, la stagiul prezent de dezvoltare, finanţe, etc.). 

După ce faci această pregătire, poţi să le pui pe cele două împreună spunând 

“Cum se face că tu crezi că tu ar trebui să faci X, câtă vreme ştii că este imposibil?” 

Dacă pregătirea a fost făcută bine, acesta este unul din acele cazuri în care aproape că 

poţi vedea fumul ieşind din urechile clientului, pe măsură ce cele două convingeri se 

confruntă, contradicţia devine aparentă, iar ar trebui (odată cu problema) dispare. 
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Cu toate acestea, dorinţa nu presupune posibilitatea; deseori dorim lucruri care 

nu sunt posibile. Acest lucru este sursa unei mari mizerii umane, deoarece să doreşti 

ceva care nu este posibil este foarte frustrant. Dar aceasta este de asemenea sursa 

progresului uman, pe măsură ce suntem motivaţi să căutăm şi să descoperim căi de a 

face lucruri care nu fuseseră posibile înainte.  

Legături opţionale 

Anumite tipuri de legături nu sunt inerente, ci învăţate. 

 în primele dintre acestea, oamenii pur şi simplu combină operator modal 

secvenţial. “Trebuie să aleg” este destul de diferit de “Vreau să aleg” sau “Pot să 

aleg” (parţial de prisos, deoarece alegerea presupune posibilitatea, dar nu 

întăreşte simţul persoanei în capacităţile proprii). Oamenii spun deseori “Vreau 

să fiu capabil să” sau “Am nevoie să aleg” sau “S-ar putea să am nevoie să”, dar 

există multe astfel de combinaţii pe care oamenii le folosesc rareori, cum ar fi 

“Sunt capabil să nu doresc” sau “Aleg să nu trebuiască să”, iar unele dintre 

acestea pot da multă putere. Desigur că este un lucru să recunoşti o astfel de 

posibilitate şi cu totul altceva să accesezi sau să creezi o experienţă congruentă 

cu ea. Totuşi, recunoaşterea posibilităţii este un prim pas, foarte necesar înspre 

creşterea alegerilor disponibile. 

Cu patru categorii de operator modal, incluzând negaţiile lor, există 64 de astfel 

de legături în două etape (cuprinzând şi întrucâtva repetitivele formulări “aleg să 

aleg” şi “aleg să nu aleg” etc.). Este foarte util să fie notate fiecare dintre ele şi să 

fie experimentate cu lucruri obişnuite, pentru a descoperi cum fiecare dintre ele 

modifică experienţa umană. Unii vor părea familiari şi sensibili, dar aceia care 

par ciudaţi sau bizari sunt cei de la care poţi învăţa cel mai mult, pentru că ei sunt 

cei care măresc plaja posibilităţilor – chiar dacă unii dintre ei nu sunt foarte utili, 

în particular. Aceasta este o modalitate foarte bună de a sensibiliza subiecţii la 

impactul în care dumneavoastră şi clienţii dumneavoastră legaţi operatorii modal 

şi de a experimenta impactul legăturilor care sunt folosi frecvent şi nici măcar nu 

vă daţi seama de aceasta. 

 a doua (şi foarte asemănătoare, de altfel) modalitate de a face legăturile este de a 

lega operator modal secvenţial, într-un lanţ “dacă-atunci”, “cauză-efect”, cum 

ar fi “Dacă vreau, pot” sau “Dacă va trebui, nu o voi face”. Să descoperiţi felul în 

care o persoană leagă în mod tipic operator modal de obicei vă furnizează 

informaţii foarte valoroase despre felul în care experienţa lor este limitată şi ce 

fel de situaţii sunt pasibile să creeze probleme. Aceste legături, ca şi majoritatea 
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generalizărilor, sunt deseori subcontextualizate, şi pot deveni uşor convingeri 

mai degrabă globale care sunt aplicate asupra unui mare volum de conţinuturi şi 

contexte diferite. 

Iarăşi, majoritatea oamenilor folosesc anumite legături frecvent, în timp ce alţii 

nu folosesc legături niciodată. Multe dintre legăturile folosite mai puţin frecvent pot fi 

foarte puternice. “Dacă aleg să, voi face”, “Dacă va trebui să, voi dori să”, “Dacă voi 

dori, nu trebuie să”. Desigur că unele dintre aceste legături sunt cu mult mai folositoare 

decât altele. Cu toate acestea, dacă cineva foloseşte doar câteva legături din cele 64, 

aceasta este o limitare destul de severă a lucrurilor care sunt posibile pentru acea 

persoane, iar experimentarea cu aceste posibilităţi nefolosite poate fi foarte încurajată. 

Ar fi foarte uşor de creat un test scris simplu în care să se ceară oamenilor să 

completeze o serie de întrebări cum ar fi “Dacă vreau, eu …” şi apoi să se uite la 

răspunsuri în căutarea unor tipare semnificative şi combinaţii care limitează. 

Propria persoană vs. Celălalt. În discuţia de mai sus, am presupus că persoana 

aplicase operator modal sieşi. Dacă mai adăugăm o persoană în relaţie, obţinem un alt 

set de 64 de combinaţii, cum ar fi “Dacă vrei ca eu să, va trebui să” sau “Dacă eu cer, tu 

ar trebui”. Aceste aplicaţii pentru terapia de cuplu (fie că un membru al cuplului este 

prezent sau nu) ar trebui să fie evidente. 

Cu toate că legăturile dintre doi operatori modali sunt cele mai frecvente, o 

legătură între trei nu este neobişnuită, şi chiar mai multe sunt posibile. “Dacă trebuie să, 

pot să aleg să vreau”. Aici este chiar o varietate mai mare de posibilităţi (512), şi 

majoritatea folosesc doar câteva dintre ele. 

Este o uşurare să îţi dai seama că nu trebuie să ţii minte toate aceste posibilităţi. 

Începând cu recunoaşterea faptului că acestea pot fi foarte importante, şi cu o practică 

sistematică pentru a sensibiliza percepţiile proprii, poţi pur şi simplu să recunoşti o 

legătură şi să o încerci rapid în propria ta experienţă pentru a-i descoperi impactul. 

În situaţiile cu mai mult de o persoană, cum ar fi în cadrul familiei – lucrurile 

devin şi mai complicate – şi interesante. “Dacă el spune că trebuie să X, dar ea vrea Y, 

eu nu pot să fac Z” (încă 512 posibilităţi!) 

Motivaţiile indicate. Necesitatea şi dorinţa sunt cele mai evidente. Dorinţa ne 

trage întotdeauna înspre obiectul dorinţa. Necesitatea în mod aparent ne împinge înspre 

ceva, dar în mai multe cazuri de fapt ne îndepărtează de ceea ce se va întâmpla dacă nu 

facem acel lucru. Desigur, este inclusă multă motivaţie în ambele aspecte, dar este util să 

le separăm pentru a ne gândi la ele. Operatorii modali care sunt folosiţi în mod tipic de 
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un client ne pot avertiza privitor la lucrurile pe care el le observă şi experimentează şi 

ceea ce el şterge din experienţa lui de a fi motivat. 

Posibilitatea şi alegerea nu indică nici o motivaţie în particular. O persoană poate 

să aleagă activităţi posibile fie din dorinţă, fie din necesitate, fie din ambele. Pe de altă 

parte, dacă nu am avea nevoi sau dorinţe, posibilitatea şi alegerea ar fi cu totul 

irelevante, aşadar este întotdeauna o motivaţie presupusă sau implicată atunci când 

folosim cuvinte care se referă la posibilitate şi alegere. 

Dezacorduri. Toţi operatorii modali exprimă ceea ce poate fi numită o stare de 

lucruri contra-factuală. Cu toţii indică o situaţie care nu există în prezent, dar care ar 

putea exista în viitor (sau poate fi imaginată ca întâmplându-se în viitor, chiar dacă este 

imposibil în realitate), aşadar acest lucru indică lipsă de congruenţă secvenţială. 

Dacă trebuie să faci X, asta înseamnă că nu ai făcut X încă. (Dacă ai fi făcut X 

deja, nu ar mai fi trebuit să trebuiască să). Chiar şi la forma de trecut, trebuia să 

exprimă situaţia din momentul în care trebuie să, şi nu acţiunea ulterioară. Într-o acţiune 

repetitivă pe care o persoană trebuie să o facă, cum ar fi respiraţia, lucrul pe care o 

persoană trebuie să îl facă este să ia următoarea gură de aer, şi nu cea care a fost. 

De asemenea, dacă doreşti ceva, nu ai acel lucru încă. (Dacă l-ai fi avut deja, ai fi 

putut să te bucuri de el, nu să îl doreşti). 

Dacă ceva este posibil, acest lucru înseamnă că este potenţial, dar nu actual. “Pot 

să fac acest lucru” este destul de diferit de “Am făcut acest lucru”. Desigur, faptul că ai 

făcut ceva este o bază puternică de a asuma că poţi să faci acel lucru în viitor. De aceea 

poate fi atât de util să instalezi o modificare în trecut, astfel încât să fie experimentată ca 

şi când s-ar fi întâmplat deja. Unii dintre noi obişnuiau să glumească despre “potenţialul 

mişcărilor umane”, ca şi cum ar fi fost potenţial întru totul, şi foarte puţină mişcare 

practică (iar o parte din el nici măcar nu era foarte uman!). 

În momentul alegerii, activitatea care este aleasă nu s-a întâmplat încă (chiar şi 

să alegi între lucruri, mai degrabă decât între activităţi, implică o oarecare activitate în 

relaţie cu ele). În cadrul alegerii există întotdeauna o lipsă de congruenţă care constă în 

faptul că suntem atraşi sau împinşi simultan înspre două sau mai multe alternative. 

Atunci când alegem una cea care nu este aleasă este pierdută, şi oricare ar fi fost nevoile 

şi dorinţele pe care această alternativă le-ar fi satisfăcut vor trebui să rămână 

nesatisfăcute, cel puţin temporar. 

Tipuri de lipse de congruenţă. O persoană, atunci când foloseşte un tip de 

operator modal verbal şi exprimă un altul non-verbal, arată o lipsă de congruenţă 

simultană între cuvintele conştiente (verbal) şi manifestările inconştiente (non-verbal), 
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cu toate că o persoană poate exprima manifestările inconştiente secvenţial. Dacă o 

persoană spune “pot să fac acel lucru” cu o voce care se tânguie şi umerii lăsaţi în jos 

(sau continuă afirmaţia cu astfel de manifestări non-verbale) este foarte probabil ca ea să 

nu creadă cu adevărat în ceea ce spune, şi nu va face acel lucru. Aşa cum este cu toate 

lucrurile legate de NLP, sistemul non-verbal este deseori un mult mai bun indicator al 

aspectelor inconştiente de comportament şi al lucrurilor care se întâmplă de fapt. Aşa 

cum John Grindier obişnuia să spună – “Toate cuvintele trebuie considerate ca un zvon 

nefondat, cu excepţia cazurilor când sunt confirmate de comportamentul non-verbal.” 

Operatori modalii pot fi sau pot să nu fie un indicator pe care se poate pune bază 

referitor la operatorii modali care sunt experimentaţi în mod actual. Sensibilitatea la 

indicatorii non-verbali ai operatorilor modali ne deschide către informaţii pe care se 

poate pune mult mai multă credibilitate, privitoare la experienţa clientului. 

Există un exerciţiu de training foarte util care a fost folosit ani de zile. El poate 

sensibiliza antrenorii la operatori modali, atât cei verbali cât şi cei non verbali. În 

grupuri de câte trei, o persoană spune o propoziţie folosind un tip de operator modal (sau 

negaţia lui) verbal, în timp ce exprimă un alt tip de operator modal (sau negaţia lui) non-

verbal. Un alt membru al trio-ului identifică operatorii modali, iar cel de-al treilea 

operatorii modali non-verbal. Mai târziu, rolurile sunt jucate de către toţi. Acelaşi 

exerciţiu poate fi modificat cerând unei persoane să spună o propoziţie cu un operator 

modal, şi apoi să exprime secvenţial un alt operator modal non-verbal, pentru a 

sensibiliza antrenorii la aceste lucruri. 

Schimbarea experienţei. Un operator modal, ca şi un semnal de acces, este 

rezultat atât al unei procesări interne, cât şi o modalitate de a obţine o astfel de 

procesare. “Nu voi”, mai degrabă decât “Nu pot” era una din modalităţile favorite ale lui 

Fritz Perls
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 de face oamenii să îşi asume mai multă responsabilitate pentru alegerile 

implicite pe care le făceau şi să se simtă mai siguri pe ei în a-şi recunoaşte abilităţile de a 

alege, deschizând astfel calea către alegeri diferite. 

Uneori schimbarea unui operator modal aduce la suprafaţă o schimbare 

congruentă imediat. Şi mai frecvent, un client va experimenta lipsă de congruenţă. Dar 

chiar şi atunci, poate fi un experiment foarte util care oferă cel puţin posibilitatea de a 

vedea pentru scurt timp o cale alternativă de a trăi în lume. Clientul poate să o încerce şi 

să descopere că este ca şi cum ar fi adevărat pentru el sau ea. Obiecţiile care ies la iveală 

                                                 
41 Perls a dezvoltat şi popularizat terapia Gestalt, după pregătirea sa ca psihoanalist în Berlin, şi 

apoi în Austria. El s-a mutat apoi în Africa de Sud, stabilind acolo un institut de pregătire pentru 

psihoanalişti, înainte de a-şi dezvoltat abordarea teoretică proprie. 
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vor furniza informaţii valoroase despre ce aspecte ale credinţelor unei persoane au 

nevoie de atenţie pentru a face modificarea potrivită şi de durată. 

Experienţă de congruenţă completă. Gândiţi-vă la o situaţie din viaţa 

dumneavoastră când aţi experimentat congruenţă totală cu a face ceva. Când o persoană 

este congruentă în totalitate, atunci este posibil să, vreţi să, alegeţi să şi, paradoxal, 

trebuie să facă ceva (chiar nu ar fi putut face nimic altceva). Aşadar răspunsul este: toţi 

operatorii modali (sau poate niciunul dintre ei). Altfel spus, nu este un mod de operare 

(lucru care indică întotdeauna cel puţin un început de incongruenţă), este pur şi simplu 

acţiunea în sine - “Eu fac”, nemodificată. 

Mic  d ic ţ ionar  NLP  

Ancoră. Asociere subconştientă dintre un stimul şi o reacţie cognitiv-emoţională 

specifică, generată de “legea asociaţiilor prin simultaneitate”, ancora este o caracteristică 

a mentalului de a asocia lucrurile percepute în acelaşi timp şi spaţiu. De exemplu, dacă 

atunci când cineva v-a spus ca vă iubeşte, tocmai se auzea o melodie a lui Celine Dion, 

ori de câte ori veţi auzi acea melodie veţi fi cuprinşi de o anume emoţie şi bucurie. 

Convingeri (beliefs-uri). Convingerile reprezintă credinţe generate de experienţa 

anterioară a subiectului. Convingerile reprezintă abordări pre-formate ale experienţei, 

sugestii care formează un “filtru” prin care realitatea exterioară este percepută. Ele 

funcţionează la nivel subconştient, astfel încât percepţiile şi experienţele ataşate de ele 

au un caracter automat. 

Fiziologia. Legată printr-o bucla cibernetică cu submodalităţile, “fiziologia” 

desemnează în NLP un cumul de caracteristici corporale (postură, frecvenţă respiratorie 

etc.), corelate specific cu o stare psiho-emoţională anume. Exemplu: anxietatea este 

însoţită de agitaţie, respiraţie rapidă şi dezordonată, tristeţea de o încovoiere a umerilor, 

privire îndreptată în jos, şi, de multe ori, respiraţie superficială, întretăiată de oftaturi. 

Metafora sau “forţa limbajului simbolic”. Spre deosebire de limbajul logic, 

adresat emisferei stângi, care obligă la încadrarea în tipare rigide, limbajul simbolic (sub 

forma poveştilor şi a metaforelor) se adresează emisferei drepte, intuiţiei şi 

subconştientului. Acest mijloc de comunicare, inegalabil, este folosit în toate culturile, 

inclusiv în societatea occidentală, mai ales până în epoca revoluţiei industriale. “The 

story tellers”, cei care spuneau poveşti, au avut un statut aparte în cadrul comunităţii, 

recunoscându-li-se rolul în menţinerea sănătăţii spirituale şi mentale. O mare parte din 

înţelepciunea omenirii este depozitată în poveşti, mituri şi parabole. Metafora terapeutică 

(clasică sau concepută de terapeut) are sarcina să reproducă, în esenţă, experienţa prin 
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care tocmai trece pacientul, dar ea trebuie formulată astfel încât acesta să nu poată stabili 

uşor legătura dintre poveste şi propria sa problemă. Eroii şi acţiunea povestirii sunt, 

evident, personificări ale proceselor psihice (pozitive sau negative) implicate, iar soluţia 

este înregistrată de subconştient, conducând la schimbarea pozitivă de comportament, 

aşteptată. 

Metamodel. Metamodelul este ansamblul de tehnici lingvistice prin care se poate 

recâştiga o mare parte din informaţia care se pierde în procesul comunicării verbale 

obişnuite. 

Modelul Milton. Modelul Milton reprezintă un ansamblu de tehnici lingvistice 

prin care se poate transmite informaţia celorlalţi, într-un mod cât mai eficient, care să 

ocolească barajul credinţelor negative. 

Reframing (re-semnificare). Având la bază distincţia dintre comportament şi 

intenţie, punch-reframingul vizează tehnici prin care perspectiva pacientului asupra 

problemei sale este rapid schimbată, prin descoperirea conotaţiei pozitive a însuşirii 

nedorite sau a contextului în care aceasta a constituit sau ar putea constitui o resursă. 

Sisteme de reprezentare. Sistemele de reprezentare sunt sistemele în care 

individul îşi reprezintă şi procesează informaţia – vizual, auditiv şi chinestezic, cel mai 

adesea cu predominanţa netă a unuia dintre ele. Astfel, la întrebarea: “cum a fost în 

vacanţă la mare?”, unii oameni vor vedea brusc imagini ale plajei, mării etc., alţii îşi vor 

reaminti zgomotul valurilor sau muzica de la discotecă, în timp ce altora le vor reapărea 

emoţii, sentimente plăcute pe care le-au resimţit atunci, şi anumite senzaţii corporale 

legate de acestea. 

Submodalităţi. Submodalităţile sunt particularităţi ale reprezentărilor interioare, 

specifice fiecărei modalităţi senzoriale, cum ar fi culoarea, claritatea sau proiecţia 

spaţială, tonalitatea, intensitatea sunetului, senzaţia subiectivă de greu, moale etc. Ele 

sunt determinante ale stării interioare ale unei persoane. 

Valori. Valori – cu acest nume sunt desemnate cele mai importante lucruri într-

un anume moment, pentru o persoană. Este vorba de trăiri, sentimente, a căror obţinere 

generează, mai mult sau mai puţin conştient, comportamentul persoanei respective. 

Exemple de valori: iubire, libertate, siguranţă, putere, comunicare, succes. Valorile îşi 

pot schimba locul ierarhic, şi de asemenea pot fi înlocuite de altele, pe parcursul vieţii. 

Deşi unii oameni pot desemna ca valori bunuri materiale (casă, maşină, bani), ele nu 

reprezintă decât mijloace pentru a avea acces tot la anumite sentimente (reuşită, 

admiraţie, plenitudine etc.). 
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