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TEHNICI DE NEGOCIERE
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CONSILIERE: 
• Individuală 

• Colectivă (workshop) 
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PROBLEME LEGATE DE 
NEGOCIERE

De ce negociaz ă oamenii ?
Avantajul negocierilor
Strategii de negociere

Tehnici și tactici de negociere
Pregătirea pentru negociere
Desfășurarea negocierilor
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Exerci țiu: descrie ți situa ții în care a ți negociat 
ceva și rezultatul ob ținut

De ce negociaz ă oamenii ?
Fiecare dintre noi are: 

• o dorin ţă
• un interes
• un punct de vedere numai “al s ău”
• are ceva de schimbat cu altcineva şi trebuie 

să ajung ă la o în ţelegere cu el/ea.
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Arta de a te înţelege cu partenerul de schimb, 
evitând conflictele şi represaliile, ar putea purta 

numele de negociere.

Poţi negocia oricând, orice, aproape cu oricine.
Negocierea este prezentă în toate ipostazele existenţei 

umane.



În afaceri, dacă stăpâneşti arta negocierii, ai o şansă în 
plus să câştigi mai mult şi să mai şi păstrezi o relaţie bună 

cu partenerul.
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• poţi să orientezi
• să influenţezi 
• să manipulezi

partenerul pentru a-l 
face să coopereze

Când negociezi bine:



Tipuri de negociere
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• negocierea distributiv ă (câştigător/perdant sau 
victorie/înfrângere)

• negocierea integrativ ă (câştigător/câ ştig ător sau 
victorie/victorie) 

• negocierea ra ţional ă, un tip de negociere care nu 
pune în cauz ă o pozi ţie părţilor sau intereselor 
subiective ale acestora.
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Tip de negociere 

[caracteristici] 

Negociere 
integrativ ă 

Negociere 
distributiv ă 

Negociere raţională 

Obiectivul acord şi relaţie de 
durată 

a câştiga acum, a 
învinge 

a rezolva problema 

Participanţii prieteni duşmani oameni care rezolvă 
un diferend 

Ambianţa încredere suspiciune, sfidare neutralitate 

Comportamentul concesiv, înţelegător agresiv, dur neutru, raţional 

Relaţia presiune/ 
cedare 

cedează la presiuni exercită presiuni, 
trece la represalii 

cedează la principii, 
iar nu la presiuni 

Atitudinea faţă de 
voinţă 

evită confruntarea 
de voinţe 

se bazează pe 
conflictul de voinţe 

independenţa de 
voinţă 

Exigenţa satisface exigenţele 
minimale 

false exigenţe 
minimale 

exigenţele cele mai 
înalte 

Atitudinea faţă de 
acord 

acceptă pierderi 
unilaterale pentru a 
obţine acordul 

se cer avantaje 
unilaterale în 
schimbul acordului 

se caută soluţii 
mutual avantajoase 

Atitudinea faţă de 
soluţii 

sunt bune dacă obţin 
acordul, important 
este să se ajungă la 
înţelegere 

este bună soluţia 
care aduce avantaj, 
propria poziţie este 
unica acceptabilă 

imaginează soluţii; 
decizia se ia după 
evaluarea soluţiilor 
posibile 

Atitudinea faţă de 
oameni şi diferend 

concesii în schimbul 
relaţiilor, atent faţă 
de oameni şi 
diferend 

se cer concesii ca o 
condiţie a menţinerii 
relaţiilor, dur cu 
oamenii şi diferendul 

oamenii şi diferendul 
sunt două probleme 
distincte 
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Negocierea este o form ă 
concentrat ă şi 
interactiv ă de 

comunicare interuman ă 
în care dou ă sau mai 
multe p ărţi aflate în 

dezacord urm ăresc s ă 
ajung ă la o în ţelegere 

care rezolv ă o problem ă 
comun ă sau atinge un 

scop comun.
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A negocia înseamnă a comunica în speranţa de a ajunge la 
un acord.
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Avantajul reciproc
WIN-WIN
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Strategia de negociere este o manier ă de 
abordare a unei confrunt ări

delicate între dou ă sau mai multe voin ţe.
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• Principiul fundamental al strategiei este acela de a 
stăpâni interacţiunea voinţelor care se înfruntă la masa 
tratativelor şi a nu le lăsa să treacă în conflict deschis.

• Conflictul poate fi dezamorsat în faşă. Indiciile şi fazele 

agravării progresive a conflictului pot fi: disconfortul, 

incidentele, neînţelegerile, tensiunea şi criza.

• Strategiile de negociere adoptate depind de: 
conjunctura de piaţă, personalitatea şi moralitatea 
negociatorilor și relaţiile dintre părţi. 



Tactica
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Tactica este subordonată
obiectivelor imediate,
parţiale şi intermediare.

O linie strategică este
alcătuită din înlănţuirea mai
mult sau mai puţin coerentă
a mai multor acţiuni tactice
sau reacţii spontane.



Tehnici si trucuri pregătite

• Tactica reprezentantului 

• Tactica alternării negociatorului 

• Tehnica băiat bun - băiat rău 

• Presiunea timpului 

• Tactica întrebărilor 
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Exerci țiu: Dați exemple de tactici cunoscute/utilizare 
cu privire la negocierile la care a ți 
participat. Comenta ți rezultatele .
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• Succesul unei negocieri depinde mult de maniera 

în care aceasta a fost pregătită.

• Premisele prezentării poziţiei de negociere, ca şi 

ale argumentaţiei şi strategiilor folosite, se 

construiesc în stadiul de prenegociere. 
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Stabilirea obiectivelor proprii Anticiparea obiectivelor partenerului 
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Iniţierea contactelor şi relaţiilor de afaceri. 
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 Desfăşurarea negocierilor 

Derularea procesului de negociere efectivă constă într-o succesiune de: 

 

 

 

 

• contacte şi runde de discuţii 
• taton ări, pledoarii şi 

schimburi de informa ţii 
• concesii, obiecții, etc. 

care conduc treptat la 
realizarea unui acord 
voin ţă între p ărţi de  



Fazele negocierii
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a) protocolul de deschidere şi 
prezentare;

b) schimbul de informaţii şi declararea 
poziţiilor;

c) argumentaţia, persuasiunea şi 
obiecţiile;

d) concesiile şi acordul final.
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Metode de finalizare a 
negocierilor:
•tehnica finaliz ării 
condi ţionate
•tehnica compara ţiei
•tehnica ofertei adecvate 
•tehnica “bugetului limitat”
•tehnica concesiilor legate
•tehnica ofertei ultime şi 
finale
•tehnica întreb ării directe
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Exerci țiu: 
Ce însemn ă să negociezi ?
Cine, când și cum negociaz ă ?
De ce este bine s ă negociezi?
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Finalizarea negocierii



Vă mul țumesc !


