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Agenda

1. Ce este negocierea

2. Ce de făcut și ce NU de făcut în timpul negocierii

3. Etapele procesului de negociere

4. Strategii de negociere, Modelul Thomas-Kilmann

5. Test: Evaluarea stilului propriu de negociere

6. BATNA

Un proces în care două sau mai multe părți cu nevoi și obiective diferite discută 
o problemă pentru a găsi o soluție reciproc acceptabilă

1. Ce este negocierea
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Beneficiile:

• Construim (și menținem) relații mai bune

• Obținem soluții de calitate, de durată (și nu soluții slabe pe termen scurt, care 
nu satisfac nevoile ambelor părți

• Evităm problemele și conflictele viitoare

1. Ce este negocierea

Obiectivul: situația “win – win”

1. Ce este negocierea

În urma unei negocieri de succes, fiecare parte este mulțumită și gata să facă din nou 
afaceri cu cealaltă (parte)
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2. Ce de făcut și ce NU de făcut in timpul negocierii

NU

• confundați negocierea cu confruntarea - trebui să rămâneți calm, profesionist 
și răbdător

• deveniți emoțional - nu vă abateți de la temă, nu o luați la modul personal, 
evitați să vă supărați sau să deveniți ostil

• învinovățiți cealaltă parte dacă nu puteți obține rezultatul dorit

DA

• fiți clar despre ce oferiți și ce aveți nevoie de la cealaltă parte

• fiți pregătiți – gândiți-vă la ce are nevoie cealaltă parte și priviți în ansamblu

• fiți în concordanță cu modul în care vă prezentați așteptările și obiectivele

• stabiliți reguli pentru discuție

• fiți gata să cedați anumite chestiuni care sunt mai puțin importante

• căutați să obțineți soluții benefice pentru toate părțile

• puneți multe întrebări

• acordați atenție detaliilor

• aveți grijă ca totul să fie în scris

2. Ce de făcut și ce NU de făcut in timpul negocierii
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3. Etapele procesului de negociere

Pre gătirea negocierii: Planificarea

Negocierea

Post-negocierea

Pregătirea negocierii: Planificarea

• Cercetați și analizați piața

• Stabiliți-vă clar obiectivele

• Împărtășiți obiectivele cu toți membrii echipei

• Stabiliți prioritățile (decideți ce concesii ați putea face)

• Stabiliți ce veți face dacă negocierea (sau un punct anume) va eșua

• Determinați care vă sunt nevoile, nevoile celeilalte părți și motivele din 
spatele lor

• Analizați cealaltă parte (inclusiv obiectivele și informațiile de care au nevoie)

• Repetați negocierea

• Pregătiți o agendă (subiecte de discuție, participanți, locație, program)
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Negocierea

• Prezentați-vă. Fiți calm și încrezut

• Faceți prima ofertă. Cealaltă parte va face și ea propuneri

• Evitați o poziție apologetică și nesigură

• Țineți minte care vă sunt obiectivele

• Luați în considerare compromisurile adecvate

• Propuneți oferte alternative și ascultați sugestiile oferite

• Parafrazați sugestiile celeilalte părți pentru a clarifica propunerile

Post-negocierea

• Semnați acordurile cât de curând puteți

• Respectați angajamentele asumate

• Discutați negocierea cu echipa (lecții învățate)
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4. Strategii de negociere, Modelul Thomas-Kilmann

Competitiv

(Dominare)
Eu câștig – Tu pierzi 

Cooperare

(Colaborare)
Eu câștig – Tu câștigi

Evitare
Eu pierd – Tu pierzi 

Cedare
Eu pierd – Tu câștigi

Compromis
Eu câștig ceva – Tu câștigi ceva 

Eu pierd ceva – Tu pierzi ceva 

Preocupare pentru nevoile celeilalte părți
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5. Test: Evaluarea stilului propriu de negociere
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6. BATNA - Best alternative to a negotiated agreement (Cea mai 
bună alternativă la negociere)

Identificați mai multe opțiuni alternative la rezultatul pe care doriți să-l obțineți

1. Gândiți-vă la toate alternativele posibile

2. Selectați cele mai promițătoare idei și dezvoltați-le în alternative practice

3. Păstrați cea mai bună alternativă ca rezervă


