
Modulul 7 

Comunicare și negociere 



EQF definition 

Cunoştinţe 

• Cunoașterea faptică 

și teoretică în 

contexte largi în 

cadrul comunicării 

(definiție, obiective, 

tipuri, proces, 

elemente, principii, 

utilizări, media) și 

negociere (definiție, 

caracteristici, tipuri, 

proces, etape, 

bariere, strategii, 

tactici, abilități). 

Aptitudini 

• Aptitudini cognitive 

și practice necesare 

pentru a genera 

soluții la probleme 

specifice în 

Comunicare 

(principii de 

comunicare 

eficientă) și 

Negociere (strategii, 

tactici, abilități) 

competenţe 

• Exercitați 

autogestionarea în 

contexte de 

comunicare și 

negociere, care sunt 

de obicei previzibile, 

dar pot fi modificate;;  

• Supraveghează 

activitatea de rutină a 

altora, asumându-ți o 

anumită 

responsabilitate 

pentru evaluarea și 

îmbunătățirea 

comunicării și 

negocierii 



Ce este comunicarea? 

Comunicarea este definită ca: 

O informație vorbită sau scrisă; 

Schimb de informații între oameni, de 
exemplu prin vorbire, scris sau folosirea 
unui sistem comun de semne sau 
comportament; 

Schimb de mesaje prin intermediul unui 
canal și al unui mediu; 

Împărțirea sau schimbul de informații 
vorbit, scris sau folosind un alt mediu. 

https://i.ytimg.com/vi/uGTLst6SEcc/maxresdefault.jpg 



Tipuri de comunicare: Comunicare verbală 

Comunicarea verbală este folosirea sunetelor și a 

cuvintelor (oral, în scris sau folosind limbajul semnelor) 

pentru a vă exprima, mai ales în contrast cu utilizarea 

gesturilor sau manierismelor (comunicare non-verbală). 



Tipuri de comunicare: Comunicare non-verbală 

 

Comunicarea non-verbală este comunicarea într-o altă formă decât cuvintele scrise sau rostite, cum ar fi gesturile, expresiile 

faciale sau limbajul corpului. 

Tipuri de comunicare non-verbală 

Limbajul sau mișcarea corpului; 

Apropierea sau spațiul personal; 

Contact vizual; 

gesturi; 

paralimbajul; 

Postura și orientarea corporală; 

Zambete si expresii faciale; 

Ton și voce a difuzorului. 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/QaTzHi7Oj2c/maxresdefault.jpg 



De ce comunică oamenii? 

Oamenii comunică: 

Pentru a atenua anxietatea și a duce la modalități mai bune (consiliere); 

Crearea de relații armonioase între diferite grupuri sociale (integrare); 

Pentru a crea interes și a dezvolta o gândire / comportament pozitiv (stimulare); 

Pentru a exprima emoții; 

Pentru a găsi și explica lucruri noi (informații); 

A determina pe cineva să se comporte într-un mod adecvat (controlul); 

Să contribuie la promovarea valorilor sociale și să le transmită din generație în generație (promovarea 
culturii); 

Pentru a ajuta la o companie plăcută (promovarea contactului social); 

Pentru a ajuta să treacă timpul și să te bucuri de viață (divertisment); 

Pentru a transfera cunoștințe pentru progresul societății (educație). 



Cum schimbă oamenii mesajele? 

Oamenii fac schimb de mesaje în moduri diferite: 

Gestural (comunicare bazată pe mână); 

Semnalizare (comunicare bazată pe corp); 

Vizual (comunicare bazată pe imagini); 

Vocal (comunicare bazată pe voce). 

http://123forums.net/wp-content/uploads/2014/11/communication-online.jpg 



Ce este un proces de comunicare? 

Procesul de comunicare este: 

Un proces în care oamenii se afectează reciproc prin 

schimbul de informații; 

Un proces de transmitere a mesajelor și de interpretare 

a sensului mesajului celuilalt; 

Un proces care nu poate sa nu comunice. 

 

 

http://www.pnlbenessere.it/wp-content/uploads/2014/05/comunicare-con-

congruenza.jpg 



Care sunt elementele unui proces de comunicare? 

Un proces de comunicare are mai multe elemente de bază: 

Un expeditor (o persoană care trimite sau transmite un mesaj, scrisoare, 
e-mail etc.); 

Un mesaj (o comunicare verbală, scrisă sau înregistrată trimisă sau lăsată 
unui destinatar care nu poate fi contactat direct); 

Un context (circumstanțele care formează setarea pentru un eveniment, 
declarație sau idee și în termenii cărora poate fi înțeles pe deplin); 

Un canal (o metodă sau sistem de comunicare sau distribuție); 

Un zgomot (fluctuații aleatorii care obscurează sau nu conțin date 
semnificative sau alte informații); 

Un receptor (o persoană care primește sau acceptă ceva care le-a fost 
trimis sau dat); 

Un feedback (informații despre reacțiile la un produs, performanța unei 
persoane a unei sarcini etc. care este folosită ca bază pentru 
îmbunătățire); 

Un efect (o schimbare care este rezultatul sau consecința unei acțiuni sau 
a altei cauze). 



Principiile unei comunicări eficiente 
Aveți nevoie de următoarele 11 principii pentru a comunica eficient cu interlocutorul dvs. 

1. Selectați subiecte potrivite interlocutorului și ocaziei ; 

2. Formulează prezentări care îți orientează interlocutorul către subiect și vorbitor ; 

3. Utilizați tipare organizaționale eficiente (respectând puncte principale clare cu conținut care nu se suprapune); 

4. Localizați, sintetizați și utilizați materiale de susținere convingătoare ; 

5. Dezvolta concluzii care consolidează subiectul și asigură închiderea psihologică ; 

6. Demonstrați o alegere atentă a cuvintelor ; 

7. Utilizați eficient expresia vocală și paralangajul pentru a vă angaja interlocutorul (expresii faciale, gesturi, 
zgomote de ezitare, intonație, ton, viteză de vorbire); 

8. Demonstrați un comportament nonverbal care susține mesajul verbal (expresii faciale, gesturi etc.); 

9. Adaptați cu succes mesajul la interlocutorul dvs .; 

10. Folosiți materiale adecvate subiectului ; 

11. Construiți mesaje persuasive efective cu dovezi credibile și raționamente solide. 



Principiile ascultării efective 

Există 10 principii de ascultare eficientă : 

1. Nu mai luați, doar ascultați (nu terminați propozițiile pentru interlocutorul dvs., nu întrerupeți, nu vorbiți peste 
el); 

2. Pregătește-te pentru a asculta (concentrează-te pe interlocutorul tău și pune-ți alte lucruri din minte); 

3. Pune-ți interlocutorul în largul său (fă-l să se simtă liber să vorbească arătând că asculți și înțelegi ce se spune); 

4. Eliminați distragerile (concentrați-vă pe cele spuse și evitați întreruperile inutile); 

5. Empatizează (încearcă să înțelegi punctul de vedere al interlocutorului tău, analizând problemele din 
perspectiva lui); 

6. Aveți răbdare (nu întrerupeți niciodată și nu terminați o propoziție pentru interlocutorul dvs.); 

7. Evitați prejudecățile personale (încercați să fiți imparțiali, concentrându-vă pe ceea ce se spune și ignorând 
stilurile de livrare); 

8. Ascultați tonul, tonul și volumul interlocutorului (pentru că toate adaugă la ceea ce spune); 

9. Ascultă idei, nu doar cuvinte (pentru că trebuie să obții întreaga imagine, nu doar bucăți din ea); 

10. Așteptați și urmăriți comunicarea non-verbală (mișcările ochilor, expresiile faciale, gesturile etc. pot transmite 
informații suplimentare). 



Comunicarea în agricultură 

Comunicarea în agricultură este importantă 
deoarece: 

• Permite comunicarea respectuoasă cu angajații cuiva; 

• Este un mijloc de convingere a partenerilor; 

• Este modalitatea perfectă de a atrage investitori, pe 
lângă entuziasm; 

• Deschide multe uși; 

• Folosește limbajul corpului pentru a afecta oamenii cu 
care lucrează. 

https://www.gadgetguy.com.au/wordpress/wp-

content/uploads/2018/05/1506667745179.png 



Ce este comunicarea agricolă? 

Comunicarea agricolă este definită ca: 

Un domeniu care se concentrează pe comunicarea despre 
informațiile legate de agricultură între părțile interesate 
din agricultură și între părțile interesate agricole și non-
agricole; 

Un efort interdisciplinar care se bazează pe concepte 
fundamentale atât în agricultură, cât și în comunicații; 

Schimbul de informații despre industriile agricole și de 
resurse naturale prin intermediul unor media eficiente și 
eficiente, precum ziare, reviste de televiziune, radio și 
Web, pentru a ajunge la un public adecvat. 

http://www.environmentalscience.org/wp-

content/uploads/2014/12/agricultural-engineer-300x200.jpg 



Utilizări ale comunicării agricole 

Comunicarea în agricultură este importantă în: 

Activități specifice fermei , în relațiile cu un fermier cu membrii familiei, 

angajați, parteneri și clienți; 

Extensie agricolă (un serviciu sau sistem care ajută oamenii fermierii, prin 

proceduri educaționale, la îmbunătățirea metodelor și tehnicilor agricole, 

la creșterea eficienței și a venitului producției, la îmbunătățirea nivelului 

lor de viață și la ridicarea standardelor sociale și educaționale ale vieții 

rurale); 

Extinderea de la fermier la fermier (asigurarea formării de către fermieri 

către fermieri, adesea prin crearea unei structuri de traineri-fermieri); 

Publicitate (promovarea publică a unui produs, serviciu, afaceri sau 

eveniment pentru a atrage sau crește interesul pentru aceasta; activitatea 

sau profesia de a produce reclame pentru produse sau servicii 

comerciale). 

 

https://www.communication-agriculture.com/wp-

content/uploads/2019/05/renouvellement-actifs-638983176-384x185.jpg 



Media utilizate în comunicarea agricolă 

Există trei tipuri de media folosite pentru a comunica în 

agricultură : 

Media de imprimare - cărți, ziare, reviste și alte forme de presa 

tipărită - utilizate în extensie, agro-industrie și publicitate; 

Media audio-video - film și video - utilizate în extensie și 

publicitate; 

Tehnologiile informației și comunicațiilor - radio, televiziune 

și internet - utilizate în extensie, agroindustrie și publicitate. 

https://d3tdunqjn7n0wj.cloudfront.net/360x240/dreamstime

_xl_36979233-8a18ffd8b4a5c471b3b4a4a8c8581a90.jpg 



Negociere 

Negocierea este definită ca o discuție care vizează 

ajungerea la un acord . 

Poate fi: 

predominant cooperativ / integrativ , sau 

predominant conflictual / distributiv . 
https://alexandrurotaru.files.wordpress.com/2014/02/red-

blue-guys-shaking-hands.jpg 



Caracteristicile negocierii 

Cele mai importante caracteristici ale negocierii sunt: 

Dominarea negocierii pe obiect (produs, serviciu) și / sau atribute (calitate, 
condiții de plată, garanții, întârziere, preț etc.); 

Apariția unei stări conflictuale între necesitatea încheierii unei tranzacții 
avantajoase reciproc (exacerbată de presiunea concurențială) și loialitatea 
față de situația negociată; 

Existența, la partenerii negocierii de afaceri, a unor particularități care îi fac 
să se regăsească într-o anumită comuniune de apartenență, limbă, principii 
și valori care conferă profilul negociatorului; 

Locația față în față a doi parteneri auto-selectați în procesul de ajustare 
reciprocă a nevoilor economice se concretizează cu subiectul negocierii; 

O mare diversitate de situații în care se poate desfășura, diversitate care 
necesită cunoașterea și utilizarea unui anumit cod comun de interlocutori - 
mare negociere, negociere mică, negociere bancară, negociere de 
cumpărare, negociere de vânzare etc.; 

Locația negocierii de afaceri pe o rețea economică, în care aceasta 
constituie un „ochi” intermediar și final în același timp. 

https://ed.stanford.edu/sites/default/files/news/image/ge

ttyimages-136144203.jpg 



Negociere preponderent cooperativă / integrativă 

O negociere preponderent cooperativă / integrativă : 

• Este determinat de dorința / nevoia de: 

o Căutarea de opțiuni constructive și dinamice; 

o Crearea și dezvoltarea unui climat de credibilitate, încredere, 

și reciprocitate; 

o Dezvoltarea „proiectelor”; 

o Atenuarea riscurilor printr-o stabilitate mai mare la soluția negociată; 

o Menținerea relației dintre parteneri; 

• este orientat către respectarea aspirațiilor partenerului negociator, astfel încât partea adversă să considere rezultatul ca fiind satisfăcător; 

• Poate duce la modificarea obiectivelor individuale inițiale, dacă este necesar, pentru a atinge obiective imediate de interes comun; 

• Tinde să mențină, să consolideze și să intensifice calitatea relației dintre cei doi parteneri, deoarece este orientat mai mult către solidaritatea reciprocă decât către antagonisme. 

Integrative 

 
Win 

 
Win 

 https://secure.i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02816/Smiley_emo

ticon_2816942b.jpg 



Negociere predominant conflictuală / distributivă 

O negociere predominant conflictuală / distributivă : 

• Se desfășoară în cazul unei opoziții clare de interes, când 
compromisul este dificil sau chiar imposibil de realizat și când una 
dintre părți trebuie să cedeze în numele realismului; 

• Este modelul clasic în care un producător / furnizor al unui produs 
pentru care există o cerere foarte mare, dar o producție limitată 
necesită un preț foarte ridicat, iar cumpărătorul este obligat să se 
conformeze, deși, în timpul discuțiilor, s-a străduit să obțină unele 
avantaje ; 

• Se manifestă ca o „confruntare” în care se intenționează să câștige 
totul prin ascultarea completă a celuilalt prin impunerea unei soluții 
imperative; 

• Prezintă pericolul de „ruptură”, pe care negociatorul de distribuție, 
care este interesat să mențină relația (utilă și chiar benefică în 
anumite circumstanțe), va încerca să o prevină; 

• Tinde să separe pe protagoniști în funcție de autoritatea lor, 
determinându-i să se comporte ca „câștigători” și nu ca „învinși”. 

Distributive 

 
Win 

 
Lose 

 https://www.iconexperience.com/_img/v_collection_png/512

x512/shadow/emoticon_sad.png 



Procesul de negociere 

• Este un fenomen social care implică existența comunicării între 
oameni și care, prin urmare, poartă amprenta comportamentului 
uman; 

• Este un proces cu un scop precis care implică armonizarea 
intereselor: obiectivul negocierii este realizarea unui acord de 
voință, consens, nu o victorie, în urma căreia negociatorii trebuie să 
aibă sentimentul că au profitat la maxim ce au propus; 

• Este un proces organizat care vizează evitarea confruntărilor (deși 
contextul este competitiv) și respectarea cerințelor de natură morală 
(etică) și procedurale; 

• Este, prin excelență, un proces competitiv care necesită eforturi 
pentru a evita confruntarea și a ajunge la soluții reciproc 
avantajoase; 

• Presupune prezentarea propriei poziții, dar și cunoașterea poziției 
celuilalt; prezentarea de argumente și contraargumente auditive; a 
face judecata cea mai imparțială; atingerea unei soluții acceptabile 
pentru ambele părți; 

• Necesită concesii reciproce și repetate până când se ajunge la un 
consens în funcție de nevoile și informațiile disponibile. 



Etapele de negociere (1) 

Negocierea de afaceri are patru etape 
distincte - proto-negociere , pre-negociere , 
negociere reală și post-negociere . 

Proto-negocierea constă în acțiuni și reacții 
manifestate prin acte unilaterale ale celor 
două părți. Este extrem de important, 
deoarece poate duce la blocarea și 
finalizarea discuțiilor. Seamănă cu jocul de 
șah, în sensul că „mișcările” ar trebui să fie 
calculate în avans. 

https://2012books.lardbucket.org/books/b

eginning-project-management-

v1.0/section_07/be5340f7e50591f094cf8a0

a53726cc6.jpg 



Etapele de negociere (2) 

Pre-negocierea are loc odată cu prima discuție, când cele două 

părți își manifestă interesul în soluționarea problemelor apărute. 

Această etapă cuprinde următoarele: 

Pregătirea și organizarea activităților de negociere; 

Colectarea și procesarea informațiilor; 

Pregătirea variațiilor și a dosarelor de negocieri; 

Pregătirea și aprobarea mandatului de negociere; 

Simularea negocierilor. 

https://blogs-images.forbes.com/northwesternmutual/files/2014/04/4-salary-

negotiation-myths-that-hold-women-back.jpg 



Etapele de negociere (3) 

Negocierea reală începe cu recunoașterea oficială a interesului 
negociatorilor pentru a atinge interese comune. Acesta constă în 
adoptarea unui acord (contract scris) care conține măsurile care 
trebuie luate pentru atingerea scopului. Este etapa dialogului 
dintre părți, care își expune interesul pentru subiectul negocierii. 
Negocierea în sine cuprinde mai multe secvențe: 

Prezentare oferte si contraoferte; 

Depunerea de argumente și contraargumente; 

Utilizarea tacticii de contracarare; 

Reflexie pentru redefinirea poziției; 

Acordarea de concesii pentru aproximarea punctelor de vedere; 

Acordul pentru compromiterea soluțiilor; 

Semnarea documentelor. 

https://salesblueprint.com.sg/wp-

content/uploads/2014/12/negotiations-skills-training-singapore.jpg 



Etapele de negociere (4) 

Post-negocierea are loc la momentul semnării 
contractului, la stabilirea obiectivelor pentru punerea în 
aplicare a dispozițiilor acestuia. Aceasta este etapa în 
care rezultatele reale sunt analizate în comparație cu 
cele preconizate. În timpul post-negocierii, problemele 
care apar după semnarea contractului sunt soluționate, 
de exemplu: 

Dificultăți care decurg din aspecte necunoscute; 

Modificarea, extinderea sau completarea clauzelor 
contractuale; 

Rezolvarea plângerilor sau a disputelor (neînțelegeri) 
https://assets.entrepreneur.com/content/3x2/2000/win-business-

negotiation.jpg 



Bariere în negociere 

Cele mai importante bariere pentru negocieri sunt: 

Blame Game (blamând pe cealaltă persoană pentru 
dificultatea negocierii); 

Lipsa empatiei (neînțelegerea nevoilor celuilalt); 

Perspective negative față de procesul de negociere (nu 
colaborează pentru a găsi o soluție); 

Expunere excesivă a emoțiilor (nu menținerea controlului 
asupra emoțiilor noastre); 

„Încercați să câștigați cu orice preț” Atitudinea (nu 
încercați să găsiți o soluție în care ambele părți câștigă); 

Atenție greșită (concentrându-se asupra indivizilor și nu 
asupra problemelor implicate). 

https://1.bp.blogspot.com/_irRHE701c1E/RoV8-

XCDCbI/AAAAAAAABvw/BqfxcnHwB_M/s400/negot

iation_negotiation.jpg 



Bariere de comunicare în procesul de negociere 

De bariere în comunicare care intervin cel mai des în procesul de negociere sunt: 

• Decodarea incorectă a sensului conotativ al cuvintelor cauzate de lipsa corespunzătoare 
de limbaj; 

• Decodarea incorectă a sensului denotativ al cuvintelor cauzate de lipsa corespunzătoare 
de limbaj; 

• Zgomote produse în procesul de comunicare (intrarea și ieșirea cuiva din cameră, 
sunarea telefonului, zgomotul străzii etc.); 

• Percepția interlocutorului; 

• Percepția lumii înconjurătoare în funcție de așteptările, dorințele sau nevoile 
interlocutorilor; 

• Imaginarul (imaginea pe care o creăm despre cineva sau ceva; viziunea unificatoare a 
conștientului și inconștientului în raportarea ființei umane asupra mediului); 

• Zgomotele produse în mod intenționat de către unul dintre parteneri (acțiunea repetată 
a pixului, de exemplu). 

• Filtrarea sau procesarea neintenționată a mesajului cauzată de reacția emoțională a 
interlocutorului. 



Strategii și tactici de negociere 

Cele mai eficiente strategii și tactici de negociere sunt: 

• Cereți să vorbiți cu un manager sau proprietar (pentru că va beneficia direct de vânzare); 

• Barter (schimb de bunuri sau servicii pentru alte bunuri sau servicii fără a utiliza bani); 

• Fiți dispus să vă îndepărtați (dacă vânzătorul nu va coborî la prețul maxim stabilit pentru bugetul dvs.); 

• Pachet (include și alte articole); 

• Nu faceți prima ofertă (pentru că cealaltă parte poate oferi o afacere mai bună) și nu negociați cu dvs. 
(negocierea ar trebui să fie un proces de întoarcere și întoarcere); 

• Păstrați o față de poker (nu afișați interes neobișnuit pentru obiecte); 

• Păstrează-l ușor (injectând un pic de umor în conversație, zâmbind; 

• Negociază totul; 

• Negocierea practică (în vânzări de garaj, piețe de vechituri, piețe tradiționale); 

• Folosiți liniștea și timpul ca tactică (prin pauză, prin suspendarea negocierilor); 

• Utilizați comunicarea scrisă dacă este posibil (prin e-mail, prin chat-ul online pentru serviciul clienți); 



Abilitati de negociere 

Cele mai importante abilități de negociere sunt: 

Abilități de ascultare activă ; 

Abilități de comunicare clare și eficiente ; 

Abilități de cooperare (cu membrii echipei); 

Abilități de luare a deciziilor ; 

Abilități de control al emoției ; 

Abilități de execuție ; 

Menținerea abilităților de relații bune ; 

Abilități de pregătire a întâlnirii ; 

Abilități de analiză a problemelor (pentru identificarea 
intereselor și obiectivelor); 

Abilități de rezolvare a problemelor . 

https://insight.kellogg.northwestern.edu/content/uploads/negotiate

CROP.jpg 



5 sfaturi esențiale pentru o negociere eficientă 

1. Stabiliți relația înainte de a continua 
mai departe; 

2. Alegeți „miere autentică peste oțet”; 

3. Concentrați-vă pe „câștig-câștig”; 

4. Încercați-vă adultul interior, nu copilul 
vostru interior; 

5. Respectați ritmul relației. 

Și nu uitați că negocierea se referă la relații ! 

http://blog.capterra.com/wp-content/uploads/2013/05/5-tips-software-negotiation-process.jpg 
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