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1. Dispui de resurse nelimitate pentru a fi  un 
    negociator de excepţie.
2. Să nu te autosabotezi spunând „nu pot” sau 
    „este prea greu”!
3. Să nu te laşi niciodată călcat în picioare!
4. Iubeşte oamenii aşa cum sunt, şi nu aşa cum ai 
    vrea tu să fi e!
5. Să nu faci rău niciodată partenerului de negociere!
6. Învaţă permanent şi bucură-te de plăcerea 
    negocierii!
7. Fii fl exibil în negociere şi adaptează-te permanent! 
8. Să te ţii de cuvânt, să nu minţi şi să nu înşeli 
    niciodată!
9. Ghidează-ţi negocierile astfel încât să câştige 
    ambele părţi!
10. Adu-ţi aminte că în viaţă nu primeşti ce meriţi, 
      primeşti ce negociezi!

 

CCele 10 porunci ale negociatorului

Poruncile negociatorului
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Prezenta lucrare reprezintă o incursiune interesantă 
în lumea negocierii. Într-un fel sau altul, fi ecare dintre 
noi negociază permanent. Prin prisma exemplelor, a stu-
diilor de caz şi a expunerii conceptuale veţi constata că 
negocierea poate fi  un lucru pe cât de simplu, pe atât de 
plăcut. Poruncile negociatorului se vor regăsi exemplifi cate 
pe parcursul capitolelor, ele fi ind într-un fel principiile 
care ar trebui să guverneze viaţa unui bun negociator. 

Veţi regăsi în această lucrare tehnici pe care le folo-
seaţi, dar nu ştiaţi că se numesc aşa. Veţi regăsi totodată 
şi aplicaţii în negociere la care nu v-aţi gândit până acum. 
Mi-am propus o abordare practică uşor de asimilat şi de 
înţeles, astfel că puteţi citi această carte fi e alegând ca-
pitole la întâmplare, fi e în ordinea în care subiectele au 
fost expuse, întrucât fi ecare capitol poate fi  înţeles sepa-
rat. Puteţi citi cu plăcere această carte, ea fi ind o resur-
să de idei şi de inspiraţie pentru orice negociator. Cartea 
se adresează atât persoanelor care vând, cât şi celor care 
cumpără. Întotdeauna este loc de mai bine şi veţi vedea 
cum fi ecare tehnică va aduce un aport în dezvoltarea 
dumneavoastră pentru a fi  un negociator mai bun.

Biblia negociatorului poate aduce benefi cii în viaţa 
dumneavoastră, unele măsurabile în bani, altele în resur-
se. Atunci când citiţi tehnicile ar fi  bine să vă gândiţi în ce 
situaţii din viaţa dumneavoastră le-aţi putea aplica. Veţi 
constata că unele tehnici vă vor fi  mai la îndemână să le 
aplicaţi decât altele. Nu există nicio tehnică care funcţio-
nează oricând şi cu oricine. Important este să înţelegeţi 

IIntroducere
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tehnica, să vi se potrivească într-o oarecare măsură şi să 
o aplicaţi cu omul potrivit la locul potrivit. Fiecare teh-
nică are expusă, de regulă, o variantă sau două în care 
poate fi  aplicată, realitatea vă va demonstra însă că tre-
buie să vă adaptaţi fi ecărei situaţii şi să încercaţi să găsiţi 
o tehnică potrivită, iar când ceva nu merge, este simplu: 
încercaţi altă variantă. Nu există tehnică supremă, există 
doar buni negociatori care ştiu să mute piesele pe „tabla 
negocierii”.

Capitolul 1 face o discuţie generală despre primii paşi 
în negociere, pregătirea negocierii şi strategia potrivită în 
negocieri. În capitolul 2 vă voi prezenta legile care guver-
nează negocierea. Acestea sunt atât de des folosite şi şi-au 
dovedit atât de mult utilitatea încât au fost numite legi. 
În capitolul 3 sunt prezentate tehnicile cele mai întâlni-
te în negociere, însoţite de exemple practice. Capitolul 4 
face o conexiune între NLP (Programarea Neurolingvis-
tică) şi Negociere. Probabil şi acest capitol vă va captiva 
atenţia. Capitolul 4 abordează în mod specifi c aplicaţiile 
negocierii în vânzări, putând fi  citit nu numai de oamenii 
care lucrează în vânzări, ci de toţi oamenii de afaceri şi 
mai ales de cumpărători. 

Îmi place să primesc feedback. După ce citiţi această 
carte scrisă din sufl et şi din experienţă, puteţi să-mi ofe-
riţi un feedback pe adresa de email rujoiu@traininguri.ro 
sau să intraţi pe blogul meu personal www.marian-rujoiu.
ro. Mi-a plăcut întotdeauna să fac fericiţi oamenii cu care 
lucrez. Îmi doresc ca la sfârşitul lecturării acestei cărţi să 
puteţi spune: „Da, pot să negociez mai bine şi dispun de 
resurse nelimitate pentru a reuşi. A negocia este o acţiu-
ne simplă, plăcută, care îmi poate aduce în viaţă foarte 
multe benefi cii”.
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Oamenii doresc să primească ceea ce merită, aşa li se 
pare corect! De foarte multe ori însă, în viaţă nu primeşti 
ce meriţi, primeşti ce negociezi. Chiar şi atunci când mer-
geţi la un interviu de angajare, de exemplu, vă negociaţi 
valoarea. Negocierea vă dă puterea de a valorifi ca mai 
bine ceea ce aveţi sau ceea ce sunteţi. Atunci când nu ne-
gociaţi, fi ţi sigur de un lucru: nu se va pune preţ pe ceea ce 
aveţi de oferit. Puterea negocierii vine din interior, vine 
din modul cum puneţi problema.

Negocierea îmbracă forme din ce în ce mai diferite. 
Ne-am obişnuit să vorbim de negociere numai atunci 
când avem o discuţie faţă în faţă. Negocierea este însă 
peste tot. Atunci când scrii un articol pe un blog, negocie-
zi valoarea ta, atunci când ai o discuţie în familie despre 
alegerea unei soluţii, atunci când prezinţi o realizare a ta. 
Când interacţionezi cu oameni fără un scop precis tot ne-
gociere este. Poate doreşti numai să transmiţi o imagine 
despre tine sau poate doreşti să pui un preţ pe ceea ce ai 
de oferit.

Vi s-a întâmplat uneori să nu apreciaţi ceea ce aţi pri-
mit. Presupunem că sunteţi invitaţi să participaţi gratuit 
la un curs. Poate o să mergeţi, poate că nu. Dacă în schimb 
aţi plăti 500 € pentru acel curs, cu siguranţă aţi merge şi 
v-aţi analiza foarte atent participarea. Atunci când vă 
cumpăraţi o maşină şi negociaţi foarte puţin, plecaţi cu 
impresia că dacă aţi fi  negociat mai mult poate aţi fi  scos 
un preţ mai bun, moment în care apare un mic sentiment 
de regret. Cu cât plătiţi mai mult, cu atât apreciaţi mai 

11.1. Puterea negocierii

1. Cu paşi siguri în negociere
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mult; cu cât plătiţi mai puţin, cu atât apreciaţi mai puţin. 
Când spun că plătiţi mult, nu mă refer numai la aspectul 
fi nanciar, mă refer şi la timp, de exemplu. Dacă aţi nego-
ciat timp de două ore şi aţi obţinut ce doreaţi, plecaţi sa-
tisfăcut. Dacă negocierea a durat în schimb cinci secun-
de, în care aţi obţinut ceea ce doreaţi, probabil că la un 
moment dat vă veţi întreba dacă nu aţi fi  putut mai mult, 
dacă nu cumva e ceva putred la mijloc etc. Negocierea 
vă dă o valoare mai mare, iar o valoare mai mare vă dă 
putere mai multă.

De exemplu, în hipnoză este foarte important ce părere 
are pacientul despre cel care îl hipnotizează. Ca urmare a 
convingerii subiectului, hipnoterapeutul îl poate pune în 
transă numai printr-o simplă privire. Acel hipnoterapeut 
poartă valoarea cu el, iar valoarea infl uenţează. Interac-
ţionaţi mereu cu oameni care percep realitatea într-un 
anumit fel, iar negociind puteţi ajunge să modifi caţi felul 
lor de a o percepe. 

Dacă sunteţi tentaţi să spuneţi da foarte repede, amâ-
naţi puţin, mai staţi pe gânduri, mai cereţi ceva la schimb 
şi negociaţi. În acest fel veţi da un sentiment plăcut par-
tenerului de negociere. Nu spuneţi da imediat, intraţi în 
jocul negocierii şi veţi fi  mai apreciat atât dumneavoas-
tră, cât şi ceea ce aveţi de oferit.

Sunt oameni care spun că ei nu negociază, uneori poa-
te fi  şi aceasta o tehnică, însă a refuza constant negocie-
rea dovedeşte de cele mai multe ori o lipsă de fl exibili-
tate. Vă stau la dispoziţie sute de tehnici de negociere, 
iar unele dintre ele vi se pot potrivi foarte bine. Atenţie! 
Negociaţi permanent, însă atunci când riscaţi să pierdeţi 
totul, renunţaţi!

Atunci când vi se cere ceva, oferiţi, însă cereţi altceva 
la schimb, orice, o promisiune, un zâmbet, adaptaţi-vă la 
situaţie! Veţi fi  surprinşi că, în acest mod, ceea ce oferiţi 
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este apreciat mult mai mult. Poate că aţi simţit uneori 
cum negociaţi cu copiii, cu părinţii, cu partenerul de viaţă, 
cu şeful, cu doamna de la un ghişeu, cu mecanicul auto, 
cu operatorul de turism, cu colegii de serviciu, aproape cu 
oricine interacţionaţi. Cu cât veţi negocia mai mult, cu 
atât veţi deveni un negociator mai bun. 

Sper că v-am convins că merită să negociaţi!

Reţineţi! 
 În viaţă nu primiţi ce meritaţi, ci ceea ce negociaţi!

De reţinut!

Există multe motive pentru care merită să negoci ţ

ţ

ş ţ ţă unică cu fiecare negociere

vă ţ ţ şoară

ş ţ ţ

ţi lucruri noi de fiecare dată

vă ţ

ţ ţ ş

vă ţi imaginea personală

ş ţ

ţ ţ

ţ ş vă costă nimic;

î ţ ă preţuieşti lucrurile la adevărata lor valoare!

a i, iar mai jos

men ionez câteva:

câ tiga i o experien ;

face i via a mai u ;

câ tiga i mai mul i bani;

afla ;

împlini i visele;

da i sentimentul de satisfac ie i partenerului;

consolida ;

câ tiga i încredere mai mare în voi;

ob ine i maximul posibil de la partener;

pute i i nu

nve i s

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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11.3. 10 motive pentru care merită să negociezi

În continuare voi expune câteva motive, care sper să 
vă convingă că merită să negociaţi. Negocierea este o artă 
care nu aparţine doar unor oameni! Această artă, după 
cum vă veţi convinge în continuare, poate fi  învăţată şi 
practicată, atât în viaţa personală cât şi profesională!

1. Puteţi și trebuie
Primul motiv pentru care merită să negociaţi este în-

săși fi nalitatea negocierii. O vorbă mai veche spune: în viaţă 
nu primești ceea ce meriţi, ci ceea ce negociezi. Negocierea 
este o abilitate care poate fi  învăţată şi exersată. Merită 
să negociaţi pentru că puteţi face acest lucru, merită să 
negociaţi pentru că numai aşa puteţi obţine mai mult.

2. Există o   plăcintă” mare
Am folosit o metaforă pentru a defi ni acest al doilea 

motiv pentru a vă face să înţelegeţi mai uşor. Este vor-
ba aici despre o poziţie perceptuală a minţii care de cele 
mai multe ori ne frânează atunci când credem că nu mai 
putem obţine nimic, fi e că nu este nimic pentru noi, fi e 
că este prea târziu pentru a negocia. Această „plăcintă” 
există, trebuie doar să ajungeţi la masa la care această 
plăcintă se împarte. Mai mult decât atât, nimic nu vă 
opreşte în a solicita această împărţire. Nu puţine sunt 
situaţiile în care credem că totul este pierdut şi totuşi mai 
încercăm ceva, din datorie faţă de noi, pentru a şti că am 
încercat totul. Surpriza poate fi  aceea că se poate obţine 
mai mult, că atunci când credeam că totul este pierdut 
lucrurile au ieşit într-un fi nal bine. Prin urmare, există o 
plăcintă mare, trebuie doar să găsiţi calea potrivită de a 
cere o bucăţică din ea, sau poate în negociere constataţi 

”
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că mai există, în afară de plăcintă, şi un alt tort de care 
nu ştiaţi. 

3. Sunteţi la fel de puternici ca partenerul de negociere
Al treilea motiv pentru care merită să negociaţi este 

pentru a vă pune în valoare. Trebuie să aveţi o mentalita-
te de om „care poate mişca munţii din loc”. În niciun caz 
nu trebuie să aveţi o poziţie de inferioritate, de om mai 
slab. Căutaţi acele motive care vă fac la fel de puternici 
ca şi partenerul dumneavoastră. Cei mai abili negociatori 
folosesc acest atu, anume încrederea în forţele proprii, 
încrederea că pot fi  la fel de buni şi la fel de puternici cum 
este partenerul lor de negociere!

 
4. Negociatorul nu vă este dușman
S-au dus vremurile în care negociatorul era duşmanul 

numărul unu! Strategia conform căreia într-o negociere 
trebuie să existe un învingător şi un învins nu se mai 
aplică în zilele noastre. Negocierea modernă pleacă de la 
premisa că fi ecare trebuie să câştige. Această strategie 
este numită Win – Win. Partenerul de negociere nu vă este 
duşman, este acela care vă poate face viaţa mai bună, este 
acela care vă poate ajuta în schimbul a ceva.

5. Negocierea generează un sentiment de autopreţuire
A negocia permanent naşte un sentiment de autopre-

ţuire. Veţi învăţa mai multe lucruri despre voi, despre ca-
lităţile voastre. A negocia înseamnă a exersa abilităţile 
care vă pun în permanenţă în valoare. Oamenii de suc-
ces sunt aceia care se apreciază corect. Acest sentiment 
de autopreţuire generează o stare de confort. Trebuie să 
aveţi grijă să nu transformaţi acest sentiment de auto-
preţuire în aroganţă sau înfumurare. Prin urmare, ne-
gociind, cu siguranţă veţi câştiga ceva pentru voi, anume 
acest sentiment de autopreţuire.
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6. Negocierea nu este o luptă de orgolii
Am ţinut să aduc în discuţie şi acest amendament pen-

tru a vă face mai degrabă să înţelegeţi ce nu este negocie-
rea. Lupta de orgolii este o luptă de orgolii şi atât, nu este 
negociere. Nimic nu ne opreşte în a face totul pentru a 
demonstra că orgoliul nostru nu poate ceda. A nu se în-
ţelege însă că ar trebui să ne lăsăm călcaţi în picioare, 
spun doar că atunci când luptăm cu orgoliile nu intrăm 
sub incidenţa negocierii, ci avem de-a face cu ciocniri ale 
caracterelor sau ale ambiţiilor nemăsurate, care nu pot fi  
productive sau benefi ce părţilor!

7. Negociaţi pentru a vă împlini visele
Trebuie şi merită să negociaţi pentru a vă împlini vise-

le. Ştim cu toţii că fără muncă nu putem să ne împlinim 
visele. Cu toate acestea, sunt oameni care muncesc foarte 
mult şi nu reuşesc să-şi împlinească visele. Oamenii de 
succes, în afară de muncă şi, poate, şi puţin noroc, au 
mai făcut ceva, şi anume AU NEGOCIAT! O negociere 
bună înseamnă un pas pentru împlinirea viselor voastre. 
Prin urmare: îndrăzniţi să negociaţi pentru a vă împlini 
visele! 

8. Afl aţi lucruri noi
Negociind, veţi afl a lucruri noi. Puteţi citi ziare, revis-

te, vă puteţi uita la televizor sau puteţi citi o carte şi spune 
că aţi afl at lucruri noi. Acest lucru este foarte adevărat, 
însă negocierea vă mai aduce ceva, şi anume informaţii 
pe care altfel nu le puteţi afl a. Negocierea este un prilej 
unic de a întreba şi de a afl a lucruri noi. În cadrul unei 
negocieri se vor aduce în discuţie aspecte la care nici nu 
vă gândeaţi. Într-o negociere trebuie să fi ţi curioşi pentru 
a afl a mai multe. Cu cât afl aţi mai multe lucruri, cu atât 
vă veţi îmbogăţi mai mult. Acest aspect vă poate ajuta în 
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negocierea respectivă sau în negocierile viitoare. Cu cât 
veţi şti mai multe, cu atât veţi fi  mai puternici!

9. Acumulaţi experienţe unice
Acest penultim motiv pentru care merită să negociaţi 

face apel la ceea ce nu poate fi  citit undeva într-o carte. 
Fiecare negociere este o experienţă unică. Experienţa este 
combustibilul pentru perfecţionare şi ajustare perma-
nentă! Aceste experienţe unice vă vor ajuta să nu cădeţi 
în plasa teoreticienilor, vă vor ajuta să nu fi ţi buni nego-
ciatori doar la nivel de discurs, ci şi în practică. Cu cât 
veţi avea mai multe experienţe, cu atât veţi negocia mai 
bine!

10.  Învăţaţi să preţuiţi lucrurile la adevărata lor valoare
Puteţi şti cât valorează, să zicem, o maşină nouă, pen-

tru că este simplu, vă uitaţi într-un catalog. Puteţi, de 
asemenea, să ştiţi cât valorează un calculator, o maşină de 
spălat sau o sticlă de apă minerală. Veţi şti într-adevăr cât 
valorează aceste lucruri, dar acestea sunt rupte dintr-un 
context al negocierii! Practicând negocierea veţi afl a cât 
contează o concesie pe care o faceţi, cât valorează o conce-
sie pe care v-o face partenerul. Veţi învăţa, de asemenea, 
să evaluaţi un termen de livrare sau să evaluaţi o relaţie 
cu cineva şi ce vă poate aduce acel lucru! 

Negociind veţi învăţa să evaluaţi lucrurile la o valoare 
reală, la o valoare prinsă într-un context bine defi nit şi vă 
asigur că nu veţi afl a din niciun catalog că valoarea rela-
ţiei dumneavoastră cu partenerul valorează 2542 euro. A 
fost o cifră întâmplătoare acest 2542, iar exemplul dat a 
fost forţat pentru a vă face să înţelegeţi că sunt lucruri 
care nu au valoare fi xă, de multe ori nici măcar nu au o 
valoare fi nanciară, ci au una care poate fi  negociată, folo-
sită şi evaluată corect!
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Sper că prin aceste motive am reuşit să vă conving că 
merită să negociaţi şi sper că motivele vi se par totodată 
plauzibile. Voi încheia această temă printr-o notă mai pu-
ţin ofi cială, printr-o glumă pe care am citit-o la un mo-
ment dat undeva pe internet:

„Doi călugări se plimbau prin curtea mănăstirii. Nu-
mele unuia era Pavel, iar al celuilalt Iacob. Iacob trăgea 
tacticos din ţigară în timp ce citea Biblia. 

Pavel, foarte indignat, îl întreabă:
Pavel: Dragă Iacob, cum se face că stareţul te lasă să 

fumezi, pentru că şi eu l-am întrebat şi mi-a spus că nu 
am voie!

Iacob: Pe mine stareţul m-a lăsat. Dar sunt curios ce 
l-ai întrebat?

Pavel: Păi l-am întrebat dacă mă lasă să fumez în timp 
ce citesc Biblia şi răspunsul lui categoric a fost nu!

Iacob: Vezi tu, mai Pavele, eu l-am întrebat altfel: 
«Preasfi nţite Stareţe, crezi că în timp ce fumez aş putea 
să citesc şi Biblia?» Iar răspunsul lui a fost că se poate!”

Mai citiţi o dată această glumă să vedeţi cum schim-
barea poziţiei perceptuale poate schimba rezultatul unei 
discuţii! Vedem cum Iacob este un negociator, iar Pavel 
mai puţin!

De reţinut!

•

•

•

•

Negocierea se face pe picior de egalitate.

Negocierea nu este o lupt de orgolii.

Negociatorul nu este dușman.

ci ceea ce negociezi!

ă

vă

În viaţă nu primeşti ceea ce meriţi,


