Teorii şi modele de comunicare
Introducere
Caracteristicile esenţiale ale comunicării au fost analizate, discutate şi teoretizate din cele mai vechi
timpuri.
Teoriile de comunicare au evoluat odată cu curentele de gândire şi cu dezvoltarea ştiinţelor exacte şi
tehnice. Teoriile asupra fenomenului de comunicare interumană s-au concretizat în diverse modele
ale procesului de comunicare, unele împrumutând concepte şi noţiuni din matematică, statistică,
probabilistică, tehnică şi teoria sistemelor.
Dezvoltarea modelelor a urmărit identificarea şi descrierea elementelor procesului de comunicare, în
vederea adaptării acestora pentru scopurile urmărite.
Modelele procesului de comunicare au evoluat în două direcţii majore: transmisionist, centrat pe
procesul transmiterii mesajului şi semiotic, centrat pe sensul transmis.

Teorii de comunicare
Caracteristicile esenţiale ale comunicării au fost analizate, discutate şi teoretizate din cele
mai vechi timpuri.
Teoria conform căreia la baza comunicării stă transferul de gânduri de la o minte la alta, a
condus la observaţia că este imposibil de constatat în ce măsură şi cu ce precizie are loc un astfel
de transfer de gânduri abstracte.
La sfârşitul secolului al XIX-lea filosofi ca Charles Peirce propuneau înţelegerea
comunicării exclusiv prin caracteristicile şi efectele sale observabile. În acest context s-au definit
trei niveluri semiotice:
sintaxa: structura gramaticală sau de alt tip a unui şir de elemente (verbale sau altele)
semantica: sensul general acceptat al şirului de elemente
pragmatica: efectele observabile asupra participanţilor la comunicare.
La începutul secolului XX, mişcarea de pozitivism logic propunea crearea unui limbaj
formal universal logic, care să permită reprezentarea univocă măcar a adevărurilor ştiinţifice.
Din anii 1940 a început să prevaleze teoria lui Ludwig Wittgenstein, conform căreia
-

limbajul obişnuit în contextul său pragmatic este capabil să transmită, chiar dacă într-un mod mai
ambiguu, mai mult decât orice sistem formal logic.
Tot la începutul secolului XX au apărut studii asupra modului de funcţionare a limbii,
componentele verbale şi semnele limbii fiind considerate ca simple elemente intermediare, de

transmitere între entităţi tangibile cum ar fi conceptele, ideile şi sunetele. Reprezentantul de frunte
al acestei teorii a fost Ferdinand de Saussure.
În anii 1970 a fost generată teoria conform căreia limba poate influenţa gândirea, fapt
confirmat şi de efectul modelării matematice şi al limbajelor de calculator.
Odată cu evoluţia tehnicii de comunicare, la începutul secolului XX apar şi teoriile
cantitative ale comunicării. În 1928 Ralph Hartley propunea lg (n) ca măsură obiectivă a
conţinutului de informaţie al unui mesaj ce poate lua n forme posibile. Hartley se situa în domeniul
interdisciplinar al comunicării, statisticii matematice şi probabilisticii.
În 1948 Claude Shannon propunea p.lg(p) ca măsură pentru informaţie, utilizabilă pentru
depistarea redundanţei din orice şir de date, indiferent de posibilul lor sens. Astfel, s-a constatat că
limbile prezintă niveluri avansate de redundanţă, explicaţia fiind că o anumită redundanţă este
necesară pentru funcţionarea limbii, pentru corectarea de erori şi furnizarea sau ignorarea de detalii.

Modele de comunicare
Numeroasele studii efectuate asupra comunicării umane au evoluat în două direcţii majore:
ştiinţa comunicării şi semiotica. Profesorul Marcel Danesi (Universitatea Toronto) a definit (în
1994) deosebirea între cele două curente: „în general, teoreticienii comunicării [ştiinţa comunicării]
se concentrează mai mult pe studiul creării de mesaje ca proces, în timp ce semioticienii îşi
îndreaptă atenţia mai degrabă asupra înţelesului unui mesaj şi a felului în care acest înţeles este
creat”. Curentul reprezentat de ştiinţa comunicării este cunoscut şi ca transmisionist. În cele ce
urmează vom prezenta modele reprezentative ale curentului transmisionist şi, respectiv, semiotic.
Curentul transmisionist
Modelul Shannon – Weaver
Modelul fundamental al comunicării, îmbunătăţit ulterior de numeroşi alţi sociologi, este
acelea al americanilor Claude Shannon şi Warren Weaver, din anul 1949.
Modelul este tipic pentru curentul transmisionist. Aceste modele se concentrează pe
procesul transmiterii mesajului şi nu pe sensul transmis. Shannon şi Weaver, fiind de formaţie
tehnică şi matematică, şi-au bazat modelul pe transmisiunile radio, considerând sensul ca fiind
inclus în mesaj. Astfel, modelul din figura U2.4.1 include noţiuni preluate din tehnica radio, cum
ar fi sursă de informaţie, mesaj, transmiţător, semnal, canal, zgomot, receptor, destinatarul
informaţiei, probabilitate de eroare, codificare/decodificare, viteză de transmitere a informaţiei,
capacitatea canalului de transmitere şi – în modelul îmbunătăţit –feedback.

Fig. U2.4.1 Modelul Shannon – Weaver, varianta avansată cu feedback
Meritul principal al modelului Shannon-Weaver este faptul că stă la baza modelelor
ulterioare, mult mai complexe, care descriu procesul de comunicare umană într-un mod mult mai
cuprinzător.
Deficienţa principală a modelului Shannon-Weaver constă în liniaritatea sa, care implică
transmiterea unisens a mesajului, de la o sursă clar identificată la o destinaţie de asemenea clar
definită. Mai mult, în forma sa iniţială, modelul liniar nu includea o buclă de feedback.
Odată cu dezvoltarea tehnologiei informatice comunicarea nu mai poate fi modelată ca un
proces liniar.
Exemplu
- panou cu anunţuri computerizat: emiţător şi receptor greu de deosebit
- cine este emiţătorul mesajelor de răspuns la căutările în internet?
Adaptaţi modelul de comunicare Shannon-Weaver la unul dintre exemplele de mai sus.

În continuare vom discuta elementele fundamentale ale modelului Shannon-Weaver.
Sursa este originea, punctul de plecare al oricărei forme de comunicare umană. Sursa constă
din una sau mai multe persoane care iniţiază procesul de comunicare pentru un anumit motiv şi/sau
cu un anumit scop. Conform modelului tehnic al transmisiilor radio mesajul-idee conceput de sursă
este transformat, prin intermediul unui transmiţător sau codificator într-un mesaj-semnal
compatibil cu canalul de transmitere ales.
Dincolo de modelul Shannon-Weaver, în comunicarea sensurilor, codificarea devine un
proces netehnic, prin transpunerea mesajului-idee în limbă (comunicare verbală) şi limbaj (sistem
de semne, simboluri, limbajul corpului). În acest caz sursa şi codificatorul pot fi reunite în aceeaşi
persoană.

Mesajul este desigur obiectul comunicării, ceea ce se transmite; măsura în care mesajul
emis corespunde cu cel receptat depinde de toate celelalte elemente ale comunicării.
Canalul sau mediul reprezintă mijlocul ales pentru transmiterea mesajului. Alegerea
canalului adecvat este un factor esenţial pentru asigurarea receptării corecte a mesajului. Alt factor
esenţial pentru realizarea comunicării este compatibilitatea dispozitivelor tehnice de codificat şi
decodificat mesajul de la capetele canalului.
Zgomotul reprezintă bruiajul în canalul de transmitere la care este expus mesajul. Plecând
de la modelul tehnic, Shannon şi Weaver au avut în vedere mai ales zgomotul fizic, generator de
variaţii nedorite şi/sau de erori aleatoare ale semnalului transmis.
Exemplu
Zgomote fizice: un zgomot din exterior ce bruiază comunicarea prin discuţie, aburirea
ochelarilor, toner de imprimantă palid, împiedicând decodarea etc.
Caz particular de zgomot fizic: supraîncărcarea canalului, altfel zis depăşirea capacităţii
canalului
Identificaţi câte 3 alte tipuri de zgomote fizice pentru comunicarea orală şi respectiv cea scrisă.

Zgomotul semantic apare la moduri diferite de codificare şi respectiv de decodare a unui
mesaj, la nivelul înţelesurilor conţinute de acesta. Zgomotul semantic este condiţionat de nivelul
cultural şi intelectual (comun) al participanţilor umani la comunicare, de experienţa şi aptitudinile
acestora de decodare a unui mesaj, de atitudinea acestora faţă de mesaj şi partenerul de comunicare
etc.
Exemplu
Zgomote semantice: utilizarea de coduri diferite de către participanţii la comunicare, neatenţia
sau distragerea atenţiei, dispreţul, ostilitatea sau, dimpotrivă, credulitatea faţă de partenerul de
comunicare, convingeri contrare sau diferite faţă de înţelesul mesajului etc.
Identificaţi alte 2 zgomote semantice.

Decodificatorul este, în sensul fizic conceput de Shannon şi Weaver, dispozitivul tehnic de
transformare a mesajului-semnal receptat într-un mesaj-idee la destinatar.
Dincolo de modelul Shannon-Weaver, în comunicarea sensurilor, decodarea devine un
proces netehnic, prin atribuirea unui înţeles mesajului receptat; cu alte cuvinte decodarea reprezintă

interpretarea dată de către destinatarul informaţiei sensului elementelor limbii (comunicare
verbală) şi limbajului (sistem de semne, simboluri, limbajul corpului) mesajului receptat. În acest
caz decodorul (receptorul) şi destinatarul pot fi reunite în aceeaşi persoană.
Destinatarul este punctul terminus al procesului liniar de comunicare în viziunea
transmisionistă; succesul comunicării depinde de compatibilitatea tehnică a codificatorului şi
decodorului şi de minimizarea zgomotului fizic.
Luând în considerare şi sensurile transmise, calitatea comunicării este dată de măsura în
care destinatarul percepe corect înţelesul mesajului, aşa cum a fost el conceput de sursă.
Feedback este reacţia destinatarului la mesajul receptat, decodificat şi perceput, reacţie
comunicată sursei. Prin adăugarea buclei de feedback, particularităţile de liniaritate şi
unidirecţionalitate iniţiale ale procesului de comunicare din modelul Shannon-Weaver au fost
ameliorate semnificativ; traseul comunicării a căpătat formă circulară, sugerându-se repetabilitatea
la infinit a acestuia. Este o reprezentare mai apropiată de fenomenul real şi complex al comunicării.
Feedbackul furnizează sursei informaţii despre rezultatul (dorit sau nedorit) al comunicării
iniţiate şi determină acţiunile în continuare ale sursei.
Să ne reamintim...
Modelele procesului de comunicare se încadrează în curentul transmisionist,
centrat pe procesul transmiterii mesajului şi în curentul semiotic, centrat pe sensul
transmis.
Modelul tipic transmisionist Shannon-Weaver stă la baza tuturor modelelor
ulterioare, mult mai complexe. Liniaritatea iniţială a modelului a fost atenuată
prin adăugarea buclei de feedback. Elementele modelului, preluate din tehnica
radio sunt: sursa, codificatorul, mesajul, canalul, zgomotul (ulterior fizic şi
semantic), decodificatorul, destinatarul şi (ulterior) feedback.
Curentul semiotic
Modelul lui Paul Watzlawick
Modelul socio-psihologului Watzlawick este axat pe relaţia interumană între sursă şi
receptor, plasându-se astfel în curentul semiotic. Contribuţia lui Watzlawick la teoria comunicării
este bazată pe disfuncţionalităţile comunicării interumane, ce duc la interpretarea eronată a
mesajului, la distanţarea şi chiar la neînţelegerea totală a participanţilor.
Modelul lui Watzlawick pleacă de la teoria sistemelor, acestea compunându-se din
elemente aflate în interacţiune. Sistemele sunt delimitate către exterior şi se află în relaţii cu mediul
înconjurător; au intrări şi ieşiri şi evoluează către un anumit obiectiv.

În cazul modelului, elementele sunt n indivizi, relaţiile de comunicare dintre aceştia
formând un sistem deschis. Nu există un sens anume de la o sursă către un receptor; sistemul astfel
constituit comunică la rândul lui cu mediul exterior prin intrări şi ieşiri (input şi output).
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Fig. U2.4.2. Modelul sistem al lui Watzlawick
Conceptul de interacţiune dintre indivizi implică noţiunea de feedback. Fiecare individ este
în acelaşi timp sursă şi receptor în procesul comunicării. Feedbackul asigură echilibrul sistemului,
armonia dintre indivizii care îl compun. Datorită existenţei feedbackului, indivizii pot declanşa
mecanisme de echilibrare a sistemului în cazul apariţiei de disfuncţionalităţi.
Exemplu
Mecanisme de echilibrare: modificarea comportamentului, a atitudinii, a modalităţii de
codificare utilizate etc.
Identificaţi alte 2 elemente de echilibrare a comunicării.

În cazul în care redresarea echilibrului iniţial al sistemului eşuează, acesta va tinde spre o
nouă stare de echilibru cu ponderi diferite ale indivizilor participanţi sau, în cazul imposibilităţii
unei comunicări în continuare, sistemul se va dizolva.
Modelul lui Watzlawick defineşte cinci reguli ale comunicării umane, care pot fi utile în
identificarea disfuncţiunilor în orice situaţie de comunicare.
a) Comunicarea este imposibil de evitat
În orice situaţie de contact a minimum doi indivizi, în mod inevitabil are loc o comunicare
între aceştia, verbală sau non-verbală.

b) Orice proces de comunicare are conţinut şi implică o relaţie
Comunicarea dintre sursă şi receptor se desfăşoară pe două planuri: cel al conţinutului şi
cel al relaţiei existente între participanţii la comunicare.
În cazul în care relaţia dintre parteneri este una pozitivă sau neutră, planul conţinutului nu
este afectat, mesajul se transmite ca atare.
În cazul în care însă unul sau ambii participanţi sunt implicaţi în comunicare pe plan emotiv
negativ (nervozitate, anxietate, antipatie etc.), planul relaţiei va fi cel predominant faţă de cel a
conţinutului. Perceperea mesajului va fi deci determinată în mod hotărâtor de relaţia dintre
participanţi şi nu de conţinutul mesajului.
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Fig. U2.4.3. Cele 2 planuri ale comunicării în modelul lui Watzlawick
Succesul comunicării, perceperea corectă a conţinutului mesajului este condiţionată de
funcţionalitatea şi armonizarea celor două planuri ale comunicării. Un conţinut valoros al unui
mesaj poate fi respins de receptor doar în baza unei relaţii disfuncţionale cu sursa.
c) Fiecare participant îşi defineşte propriul punct de început al comunicării
În cazuri de conflict între participanţii la comunicare, fiecare dintre aceştia îşi motivează
acţiunile ca fiind o reacţie la acţiunea (mesajul) celuilalt participant, identificând deci pe celălalt
participant ca sursă şi stabilind ca punct de început al comunicării acţiunea (mesajul) acestuia.
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Fig. U2.4.4. Circularitatea modelului Watzlawick
Comunicarea este deci circulară, participanţii asumându-şi alternativ rolul de sursă şi
receptor. Ciclul poate fi întrerupt numai prin redefinirea relaţiei dintre participanţii la comunicare.
Identificaţi o situaţie concretă de comunicare în conflict, în care fiecare participant defineşte alt
punct de plecare. Identificaţi o posibilă modalitate de întrerupere a cercului vicios.

d) Comunicarea se poate realiza digital sau analog
Noţiunea de „digital” se referă la comunicarea cu conţinut definit exact, univoc, iar cea de
„analog” la comunicare cu conţinut interpretabil, ce se percepe indirect, prin realizarea de analogii.
Comunicarea digitală presupune acelaşi cod aplicat atât de sursă, cât şi de receptorul
mesajului transmis, acest cod fiind de cele mai multe ori unul verbal; comunicarea analogă ia de
cele mai multe ori formă non-verbală. Faţă de cuvinte, care de regulă au sensuri univoce pentru
vorbitorii aceleiaşi limbi, comunicarea non-verbală, limbajul corpului şi comunicarea
paralingvistică sunt interpretabile. Putem spune că planul conţinutului este cel al comunicării
digitale, planul relaţiilor fiind cel al comunicării analoge.
e) Comunicarea se desfăşoară simetric sau complementar
Caracterul simetric sau complementar al unui proces de comunicare este legat de relaţia de
egalitate sau de subordonare a participanţilor la comunicare.
În cazul comunicării de la egal la egal, între parteneri cu poziţii ierarhice sau profesionale
egale, comunicarea este echilibrată, contribuţia activă a ambilor parteneri fiind aproximativ
aceeaşi.
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Fig. U2.4.5. Comunicarea simetrică în modelul Watzlawick
În cazul comunicării complementare, unul dintre parteneri are o poziţie subordonată,
inferioară din punct de vedere ierarhic, profesional, al educaţiei, cunoştinţelor etc. Contribuţia
activă la comunicare va fi inegală, de completare.
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Fig. U2.4.6. Comunicarea complementară în modelul Watzlawick

Să ne reamintim...
Modelul semiotic al lui Watzlawick este bazat pe teoria sistemelor deschise care
interacţionează cu exteriorul. Prin feedback, sistemele au mecanisme de
echilibrare în cazul apariţiei disfuncţionalităţilor.
Modelul lui Watzlawick defineşte 5 reguli ale comunicării: comunicarea este
imposibil de evitat, orice proces de comunicare se desfăşoară pe planul
conţinutului şi pe cel al relaţiei, fiecare participant defineşte propriul punct de
plecare în comunicare, comunicarea are loc digital sau analog, simetric sau
complementar.
Rezumat
 Evoluţia teoriilor de comunicare a cuprins în principal următoarele:
 E imposibil de constatat în ce fel se transferă gânduri abstracte între minţi;
 Peirce: Comunicarea are 3 niveluri semiotice: sintaxa, semantica şi pragmatica;
 Pozitivismul logic: crearea unui limbaj formal universal logic
 Wittgenstein: limbajul obişnuit, în contextul său pragmatic, transmite, chiar dacă mai
ambiguu, mai mult decât orice sistem formal logic
 Saussure: componentele verbale şi semnele limbii sunt simple elemente de transmitere între
entităţi tangibile, cum ar fi conceptele, ideile şi sunetele
 Anii 1970: limba poate influenţa gândirea
 Modele procesului de comunicare aparţin curentului transmisionist (centrat pe procesul de
transmitere) şi curentului semiotic (centrat pe sensul transmis).
 Modelul tipic transmisionist Shannon-Weaver stă la baza tuturor modelelor ulterioare, mult mai
complexe. Elemente modelului, preluate din tehnica radio sunt: sursa, codificatorul, mesajul,
canalul, zgomotul (ulterior fizic şi semantic), decodificatorul, destinatarul şi (ulterior) feedback.
 Modelul lui Watzlawick este tipic pentru curentul semiotic şi este bazat pe teoria sistemelor
deschise, ale căror elemente interacţionează, sistemul comunicând cu exteriorul. Datorită
feedbackului, în astfel de sisteme pot interveni mecanisme de echilibrare în momentul apariţiei
disfuncţionalităţilor.
 Modelul lui Watzlawick defineşte cinci reguli; comunicarea este imposibil de evitat, se
desfăşoară pe planul conţinutului şi pe cel al relaţiei, fiecare participant îşi defineşte propriul
punct de plecare în comunicarea circulară, se poate realiza digital sau analog, simetric sau
complementar.

Tehnici de întrebare şi ascultare în comunicarea de afaceri

Introducere
Întrebările permit înţelegerea de legături între persoane, obiecte şi acţiuni, precum şi însuşirea de
cunoştinţe. Prin întrebări ne manifestăm interesul faţă de un subiect anume şi faţă de interlocutor.
O dată cu răspunsul interlocutorului se generează dialogul, discuţia. Orice dialog este supus
principiului: „Cine întreabă conduce.”
Tehnica întrebării include două aspecte: generarea de comunicare şi aplicarea tehnicii de întrebare
adecvate. O tehnică de întrebare adecvată este un instrument util de conducere în mediul de afaceri.
Ascultarea este un proces conştient, ce necesită efort intelectual comparabil cu cel al vorbirii şi
necesită o concentrare mai mare decât cititul. La ascultat, ritmul este impus de interlocutor, trebuie
să înţelegem şi să analizăm ceea ce auzim în acelaşi timp cu formularea unui răspuns (întrebare,
contraargument, acord etc) Deprinderile de ascultare eficientă pot fi însuşite şi îmbunătăţite,
devenind un instrument util în comunicarea de afaceri.

Funcţiile întrebărilor. Cum întrebăm corect?
a) Funcţiile întrebărilor
Ca principiu, în relaţiile de afaceri este preferabil de lămurit neclarităţile prin întrebări,
decât de luat decizii în baza unor presupuneri. În felul acesta se evită deciziile greşite şi generarea
de posibile conflicte. Prin întrebări orientate consecvent către un anumit scop se poate genera
consens. Pentru a evita generarea de iritare, de nesiguranţă a interlocutorului şi chiar de respingere
prin prea multe întrebări sau prin întrebări neplăcute, acestea trebuie motivate, explicate.
Întotdeauna înţelegerea motivelor facilitează acceptarea.
Exemplu
„De ce aţi demisionat de la ultimele trei locuri de muncă după numai câteva luni? Vă întreb
pentru că sunteţi un potenţial angajat de care avem nevoie la firmă şi vreau să mă asigur că nu
vă vom pierde.”
Identificaţi aspectul neplăcut şi cele două aspecte pozitive compensatorii pe care le cuprinde
întrebarea de mai sus, însoţită de motivaţie.

Din cele expuse rezultă următoarele funcţii ale întrebărilor:
-

obţinerea de informaţii

-

semnalarea de interes (faţă de subiectul discutat şi interlocutor)

-

o dirijarea discuţiei către scopul propus
o stimularea gândirii interlocutorului în direcţia dorită
câştigarea de timp

b) Tehnica întrebării corecte
Metoda întrebărilor poate deveni ineficientă, din motive cantitative şi calitative: prea multe
întrebări şi/sau întrebări cu conţinut neplăcut pot irita, pot transforma discuţia în interogatoriu şi
genera nesiguranţă şi blocaj sau respingere din partea interlocutorului.
Ca urmare, o utilizare corectă a întrebărilor presupune respectarea următoarelor reguli:
- nu se pun mai multe întrebări deodată; interlocutorul va alege întrebarea lipsită de
importanţă sau cu răspuns evident sau banal. Întrebarea compusă se reformulează într-o
succesiune de întrebări simple.
Exemplu
„Cui ai predat marfa, unde ai mers după aceea şi când te-ai întors?”

-

nu se includ informaţii în întrebare; pot folosi interlocutorului drept punct de sprijin.
Exemplu
„Tocmai ne-au intrat banii pe comanda X, spune-mi te rog care sunt cheltuielile prioritare pe
care le avem planificate pentru săptămâna viitoare?”
Identificaţi cum va influenţa informaţia cuprinsă în întrebare răspunsul interlocutorului. Ce
dezavantaj şi-a creat patronul prin întrebarea de mai sus?

-

pentru a obţine un răspuns complet, interlocutorului i se acordă timp de gândire, mai ales
în cazul în care se aşteaptă răspunsuri explicative.
întrebările se formulează cu un singur înţeles. Nu i se dă interlocutorului posibilitatea de a
alege cea mai convenabilă dintre mai multe interpretări posibile ale unei întrebări.
Exemplu
„Cum stăm cu banii la firmă?”

Interlocutorul poate să interpreteze întrebarea ca referindu-se la numerarul existent la firmă,
la plăţile de efectuat în termenul cel mai scurt sau la încasările de primit în termenul cel mai scurt.
Este probabil că patronul voia să întrebe care este numerarul disponibil. Dacă însă răspunsul la
această întrebare este unul neplăcut (nu sunt bani lichizi în casă), angajatul va prefera să acorde
altă interpretare şi să răspundă că se aşteaptă încasări de la trei clienţi. Evident, răspunsul nu îl va

mulţumi pe şef, care are nevoie de numerar. Ca urmare se generează iritare, se pierde timp şi este
necesară reformularea întrebării.
Identificaţi interpretările posibile ale întrebării: „Cum stăm cu comenzile?”
Ce a vrut să întrebe de fapt managerul? Reformulaţi.

Să ne reamintim...
Întrebările utilizate corect sunt instrumente indispensabile în comunicarea de
afaceri.
Funcţiile întrebării sunt obţinerea de informaţii, semnalarea de interes (faţă de
subiect şi interlocutor), dirijarea discuţiei către scopul propus, stimularea gândirii
interlocutorului în direcţia dorită, câştigarea de timp.
Utilizarea corectă a întrebărilor presupune: nu se pun mai multe întrebări deodată,
nu se includ informaţii în întrebare care pot folosi interlocutorului drept punct de
sprijin. Interlocutorului i se acordă timp de gândire pentru a obţine un răspuns
complet; întrebările se formulează cu un singur înţeles.

Tipuri de întrebare
Întrebările se împart, în principiu, în două mari categorii:
a) întrebări închise: se răspunde prin „da” sau „nu”, sau prin optarea către una din alternativele
oferite
b) întrebări deschise: se răspunde cu explicaţii sau cu altă întrebare
Există şi întrebări mixte, care pot fi tratate de interlocutor ca întrebare închisă sau deschisă.
a) Întrebarea închisă
La întrebări închise interlocutorul răspunde de regulă cu un cuvânt: da, nu, bine, rău etc. Rolul
acestor întrebări este de a uşura furnizarea de informaţii, de a preciza aspectele abordate, de a
lămuri rapid unele chestiuni obiective.
Exemplu
„Sunteţi înscris într-un sindicat?”

Întrebările închise pot fi: alternative, sugestive, de permisiune, de confirmare.

Întrebarea alternativă
Punând interlocutorul în situaţia de a alege între anumite opţiuni oferite, se evită discuţii
prelungite şi problema se rezolvă mai repede. Deşi interlocutorul este practic obligat să aleagă între
variante stabilite de altcineva, întrebarea trebuie totuşi formulată politicos.
Exemplu
„Când vă este mai convenabil să ne întâlnim ca să facem plata? Joi la ora 13 sau vineri la 8.30?”

În funcţie de poziţia interlocutorului faţă de cel care întreabă, întrebarea poate fi tratată însă şi
ca una deschisă. Răspunsul, formulat desigur politicos poate fi o contrapropunere:
Exemplu
„Şi eu aş vrea să rezolvăm cât mai repede. Din principiu nu îmi place să fiu dator, dar din păcate
sunt ocupat şi joi şi vineri cu partenerii noştri din străinătate. Vă propun să ne întâlnim luni sau
marţi la orice oră care vă este convenabilă.”
Identificaţi ce informaţii furnizează despre el însuşi interlocutorul în răspunsul dat. Formulaţi 3
caracteristici care îl definesc pe interlocutor.

Întrebarea sugestivă
Scopul întrebării sugestive este de a-l ghida pe interlocutor într-o direcţie dorită. Întrebarea
cuprinde practic răspunsul aşteptat. Este o formă de întrebare capcană, care poate fi eficientă sau îl
poate irita pe interlocutor, care se simte manipulat şi ripostează. Întrebarea sugestivă se recomandă
a fi utilizată numai cu interlocutori a căror reacţie poate fi estimată.
Exemplu
„Cu siguranţă că doriţi ca maşina să aibă numărul maxim posibil de airbag-uri?”

Formulaţi un răspuns care tratează această întrebare închisă, sugestivă, ca pe o întrebare deschisă.

Întrebări de permisiune
Scopul acestor întrebări este obţinerea unui acord. Este de preferat ca aceste întrebări să înceapă
cu „Pot să… ?”, pentru ca interlocutorul să răspundă scurt cu „da” sau „nu”.
Exemplu
„Pot să reînnoiesc comanda de profile în aceeaşi cantitate ca şi luna trecută?”

Cum poate sune un răspuns care tratează întrebarea de mai sus ca pe una deschisă?

Se va evita o formulare pretenţioasă a întrebărilor de permisiune, care scoate în evidenţă puterea
de care o are cel care răspunde şi îl poate stimula să îşi demonstreze această putere în sensul unui
refuz.
Exemplu
„Aţi fi de acord, dacă este posibil, să plec azi mai devreme?”

Întrebările de permisiune, în mediul de afaceri, la locul de muncă, nu trebuie transformate în
rugăminţi umile.
Şi în cazul întrebărilor este valabilă regula prin care nu se începe cu „deci”.
Întrebări de confirmare
Scopul acestor întrebări este acela de a confirma, înainte de a întreprinde o acţiune, că toţi
participanţii la o discuţie au înţeles aceeaşi concluzie.
Exemplu
„Suntem deci de acord să mai amânăm comanda X?”

b) Întrebarea deschisă
Întrebările deschise necesită răspunsuri mai lungi, formulate în propoziţii. Aceste întrebări încep
cu adverbe interogative, fiecăruia revenindu-i un anume sens.
Exemplu
Cu adverbul interogativ – se urmăreşte:
Cine? – identificarea sau atribuirea de responsabilitate
Cum? – identificarea de mijloace
Unde? Încotro? – identificarea unei locaţii, a unei destinaţii
Când? Până când? – identificarea unui moment în timp, a unui termen
Cât timp? – identificarea unei durate
Cât? – identificarea unei cantităţi
Din ce cauză? De ce?- definirea unei motivaţii, a unei justificări
Ce? – identificarea unui conţinut

Întrebările deschise simple au scop de strângere de informaţii şi nu caută să manipuleze
comportamentul (reacţia) sau răspunsul interlocutorului.

Alte tipuri de întrebări deschise au ca scop manipularea interlocutorului, structurarea stilistică
a discursului personal, câştigarea de timp, schimbarea subiectului.
Întrebări provocatoare
Întrebarea provocatoare este una de manipulare a reacţiei interlocutorului. Scopul este acela de
a-l scoate din rezervă, de a-l face să participe activ la dialog, atât pentru a obţine informaţii altfel
neoferite, dar şi pentru a-l evalua pe interlocutor.
Exemplu
„Nu vreţi sau nu puteţi să răspundeţi clar la întrebarea mea anterioara?”

Variante ale întrebării provocatoare sunt acelea acuzatoare, ironice, insultătoare, şocante,
utilizate în funcţie de scopul urmărit.
Exemplu
Întrebarea provocatoare acuzatoare
„De ce aveţi nevoie să vorbiţi în fiecare zi cu logodnicul Dvs. timp de o oră de la telefonul
biroului?”

Observaţi că întrebarea nu solicită o recunoaştere a acuzei aduse. Acuza este implicită,
întrebarea referindu-se la motive. În felul acesta interlocutoarei nu i se dă ocazia să nege acuzaţia.
Desigur, scopul întrebării nu este cel aparent, de aflare a motivului utilizării nejustificate a
telefonului în scop personal. Scopul întrebării este de a o provoca pe angajată să promită că nu va
mai utiliza telefonul de serviciu pentru conversaţii personale nejustificate, lungi şi repetate.
Aceeaşi întrebare, cu acelaşi scop, poate fi formulată şi ironic, efectul fiind mult mai ascuţit.
Exemplu
Întrebarea provocatoare ironică
„De ce nu ne-aţi spus că riscaţi să vă pierdeţi logodnicul dacă nu îl sunaţi zilnic şi vorbiţi timp
de o oră de la telefonul biroului? Cu siguranţă am găsi o soluţie, doar nu vrem să ne opunem
fericirii angajaţilor noştri.”

Exemplu
Întrebarea provocatoare şocantă şi insultătoare
„Ce alte criterii pentru disponibilizare de personal propuneţi, în afară de utilizarea nejustificată
şi repetată a telefonului de la birou în scopuri personale?”
„Cât de „isteaţă” puteţi fi, să vă riscaţi serviciul acesta călduţ, cum altul nu găsiţi la „talentele”
Dvs., utilizând repetat telefonul de la birou în scopuri personale?”

Reformulaţi întrebarea de mai sus în formă provocator-şocantă şi respectiv provocator –
insultătoare, dar ca întrebare închisă.

Întrebări retorice
Întrebarea retorică nu necesită răspuns, fiind o formă de stil care permite vorbitorului să îşi
exprime punctul de vedere într-un mod mai subtil, putând avea un efect provocator asupra
interlocutorului. Mesajul transmis poate fi de avertizare, de ameninţare, de laudă etc.
Exemplu
Întrebarea provocatoare retorică
„Oare de ce angajez eu pe salarii bune, în posturi călduţe, fete care folosesc nejustificat şi zilnic
telefonul de la birou în scopuri personale?”

Întrebări în loc de răspuns
Întrebarea în loc de răspuns sau răspunsul la o întrebare cu o altă întrebare este o metodă de a
câştiga timp, de a clarifica întrebarea iniţială, de a evita răspunsul, de a prelua ofensiva, respectiv
conducerea discuţiei. Această metodă este însă una iritantă pentru interlocutor, mai ales dacă este
aplicată des. Se va utiliza numai în cazurile în care nu există altă ieşire.
Exemplu
Întrebarea în loc de răspuns
Întrebarea iniţială: „Ce modele auto credeţi că au în prezent cea mai mare căutare în rândul
oamenilor cu venit mic?”
Răspunsul cu o altă întrebare: „Dumneavoastră ce credeţi, care sunt acestea?”
Formulaţi alte două situaţii de întrebări ca răspuns.

Să ne reamintim...
Cele două tipuri principale de întrebări sunt:
- Întrebări închise, la care se răspunde într-un cuvânt
o simple, pentru rezolvare rapidă de probleme
o alternative: interlocutorul are de ales din câteva alternative oferite
o sugestive: întrebarea conţine răspunsul aşteptat. Este o întrebare capcană, de
manipulare a interlocutorului
o de permisiune: se caută obţinerea unui acord; încep cu „pot să…?”
o de confirmare: o ultimă verificare înainte de acţiune
- Întrebări deschise, la care se răspunde în propoziţii. Sunt formulate cu adverbe
de interogare: cine, cum, unde , încotro, când, până când, cât timp, cât, de ce, ce.

Ele pot fi: simple (solicitare de informaţii), provocatoare (scoaterea
interlocutorului din rezervă prin întrebări acuzatoare, şocante, ironice,
insultătoare, laudative), retorice, întrebări de răspuns (lămurirea întrebării iniţiale;
evitarea răspunsului, câştigare de timp, preluarea conducerii discuţiei; poate fi
iritantă şi destructivă).
Întrebările mixte pot fi tratate de interlocutor ca întrebare închisă sau deschisă.
Tehnica ascultării
Spre deosebire de auzire, ascultarea este un proces conştient care necesită concentrare,
procesarea celor auzite şi pregătirea răspunsurilor pe parcursul discuţiei. Ascultarea necesită efort
mai mare decât cititul. La citit ritmul este impus de cel care citeşte, care poate să facă pauze, să se
întoarcă etc. La ascultare ritmul este impus de cel care vorbeşte.
Ascultarea necesită concentrare. Gândirea operând de patru ori mai repede decât auzirea,
tendinţa de a ne urma propriile gânduri în timp ce interlocutorul vorbeşte trebuie combătută, pentru
a recepta toate informaţiile şi sensurile transmise de vorbitor.
Atenţia constantă la ascultare necesită motivaţie: în domeniul antreprenorial discuţiile au ca
subiect activitatea organizaţiei: interese de afaceri, probleme interne discutate în şedinţe, recrutarea
de personal, discuţii de vânzări, negocieri, discuţii cu clienţii etc. În comunicarea de afaceri este
întotdeauna util de luat notiţe în timpul ascultării.
Rezultatele ascultării eficiente cuprind: obţinerea de informaţii, identificarea părerilor,
punctelor de vedere şi atitudinii vorbitorului, identificarea de puncte de plecare şi de sprijin pentru
argumentele proprii, lămurirea de situaţii contradictorii şi de neînţelegeri, se arată respect şi
apreciere faţă de vorbitor.
Ascultarea, la diversele tipuri de discuţii din domeniul antreprenorial, poate fi una pasivă sau
activă, tratate în continuare.
Ascultarea pasivă
La ascultarea pasivă interlocutorul ascultă în tăcere, dar semnalizează pe cale non-verbală că
este atent şi interesat.
Exemplu
Prin dat din cap, privire directă, rotirea şi apropierea trunchiului către vorbitor.

Se defineşte şi o aşa-zisă ascultare pasivă detaşată, când interlocutorul se decuplează de la cele
spuse, îşi urmează propriile gânduri sau aşteaptă să i se ivească ocazia să ia cuvântul. Un asemenea
ascultător decuplat se recunoaşte după întreruperea contactului vizual (interlocutorul priveşte în

gol, se uită la alte obiecte sau fixează un obiect), după lipsa gesturilor care semnalizează atenţia,
după articularea de onomatopee care simulează atenţia, cum ar fi de exemplu: „da, da”, „îhî”, „aşa”
etc.
În mediul de afaceri atenţia unui ascultător se poate pierde în următoarele situaţii:
- prezentări plictisitoare, monotone, lungi (aceste prezentări pot fi de training, de produse, de
servicii etc)
- şedinţe la care vorbitorul nu are nimic constructiv de spus, singurul motiv pentru care a luat
-

cuvântul fiind acela de a se auzi pe sine şi de „a fi contra”
subalternul îl plictiseşte pe şef cu discuţii private, fără legătură cu afacerea, cu intenţia de
linguşire
Identificaţi alte situaţii din mediul antreprenorial în care ascultarea pasivă devine una detaşată.

Ascultarea pasivă selectivă constă în reţinerea de către ascultător doar a aspectelor importante
pentru el. Ascultătorul nu este interesat de ce are de spus vorbitorul şi intervine în discuţie pentru
a o dirija către ce consideră important din punctul său de vedere. Un asemenea ascultător se
manifestă verbal (întreruperi frecvente, tentative de schimbare a subiectului) şi non-verbal prin
semne de nerăbdare sau semne de plictiseală (onomatopee stereotipe).
Ascultarea activă
La ascultarea activă interlocutorul confirmă vorbitorului nu numai că este atent şi interesat, ci
şi că a înţeles cele spuse. Comunicarea cu vorbitorul este mult mai intensă.
Caracteristicile ascultării active cuprind:
- încercarea ascultătorului de a se pune în situaţia vorbitorului, de a vedea cele expuse din
punctul acestuia de vedere, ceea ce se poate indica în pauzele făcute de vorbitor:
Exemplu
„Ceea ce spuneţi mă interesează în mod deosebit”
„Cred că pot să înţeleg punctul Dvs. de vedere”

-

vorbitorul şi subiectul discutat sunt acceptate; vorbitorul se bucură de respect şi apreciere;
în pauzele făcute aceasta se poate indica prin remarci de tipul:
Exemplu
„Înţeleg ce vreţi să spuneţi”
„Competenţa Dvs. în domeniu este demnă de tot respectul”

-

se urmăreşte concentrat, cu atenţie neîntreruptă expunerea; acesta se semnalizează mai ales
non-verbal, printr-o privire directă, vie, gesturi care semnalizează participarea (nu neapărat
acordul), luarea de notiţe.

Identificaţi câte un mod de semnalizare prin limbajul corpului pentru:
-

-

acordul cu cele expuse; îndoiala; dezacordul cu cele expuse

nu se întrerupe şi nu se bruiază vorbitorul; în pauze se încurajează continuarea expunerii
prin remarci de tipul:
Exemplu
„Foarte interesant; puteţi să ne spuneţi mai multe despre aceasta?”
„Într-adevăr? Şi mai departe?”

Să ne reamintim...
Ascultarea, ca instrument al comunicării, necesită efort şi concentrare.
Rezultatele ascultării eficiente cuprind: obţinerea de informaţii, identificarea
părerilor vorbitorului, identificarea de puncte de plecare pentru argumentele
proprii, lămurirea de situaţii contradictorii şi de neînţelegeri.
Ascultarea poate fi pasivă sau activă. La ascultarea pasivă interlocutorul ascultă
vizibil, lucru comunicat non-verbal. Există comunicare prin ascultare pasivă
detaşată şi comunicare pasivă selectivă.
La ascultare activă interlocutorul ascultă atent, concentrat şi neîntrerupt, respectă
vorbitorul şi este interesat de subiect. Participarea la comunicare este confirmată
non-verbal, dar şi prin intervenţii încurajatoare.
Tehnici de stimulare a dialogului şi ascultarea analitică
a) Tehnici de stimulare a dialogului
Se cunoaşte că la orice comunicare mesajul se transmite pe două planuri: al conţinutului şi al
relaţiei. Parafrazarea şi verbalizarea sunt tehnici de stimulare a dialogului prin reluarea cu cuvinte
proprii a mesajului transmis şi receptat pe cele două planuri.
Parafrazarea
Este redarea cu cuvinte proprii a conţinutului (obiectiv) al mesajului receptat. Parafrazarea este
un instrument prin care i se confirmă vorbitorului că s-a înţeles ce a vrut să spună şi acesta este
încurajat să continue.
Exemplu
Afirmaţie: „Compania XYZ Telecom oferă serviciile cele mai proaste, cele mai puţine şi la
preţurile cele mai mari”.
Răspuns parafrază: „Din câte înţeleg sunteţi de părere să renunţăm la abonamentul nostru la
XYZ Telecom.”

Verbalizarea
Este redarea cu cuvinte proprii a mesajului relaţional, emoţional (subiectiv) receptat.
Verbalizarea este un instrument prin care vorbitorul primeşte un feedback, anume cum a fost
perceput mesajul său pe plan subiectiv de către interlocutor.
Exemplu
Afirmaţie: „Popescu mă sapă sistematic la şef. Eu nu vreau să par fitilist şi bârfitor şi încă nu iam spus şefului toate chestiile compromiţătoare pe care le ştiu despre el, dar simt că voi ceda în
curând”.
Răspuns verbalizare: „Te înţeleg. Se pare că la un moment dat ţi-ai făcut un duşman din
Popescu.”

Prin verbalizare vorbitorul este ajutat să-şi clarifice şi analizeze sentimentele, să vadă situaţia
mai detaşat, cu ajutorul interlocutorului, să discute în continuare sentimentele sale, bucurându-se
de atenţia şi înţelegerea interlocutorului, să ia o decizie pe planul obiectiv, al acţiunilor concrete
pentru a-şi rezolva problema.
Întrebări de aprofundare
Prin întrebări legate de cele prezentate, vorbitorul este încurajat să continue. Se va apela la
întrebări deschise, eventual simplu provocatoare.
Exemplu
„Cred că trebuie să schimbăm furnizorul de servicii de telefonie, cablu şi internet”.
Răspuns: „Înţeleg ce spui. La ce altă societate te-ai gândit?”
Exemplu
„Cred că trebuie să schimbăm furnizorul de servicii de telefonie, cablu şi internet”.
Răspuns: „Sunt de acord; nu-i aşa că ar trebui să contactăm firma ABC?”
Identificaţi diferenţele dintre cele două de exemple de mai sus.
De ce tip sunt întrebările - răspuns în cele două cazuri?
Care răspuns este de natură să-l încurajeze pe vorbitor să continue?

Rezumarea
Este un instrument de a scurta o discuţie prea lungă sau de a-l împiedica pe vorbitor de la devieri
de la subiect. Este de preferat ca vorbitorul să nu fie întrerupt brutal, ci să se intervină în prima
pauză pe care vorbitorul o face.

Prin rezumare se exprimă consensuri şi decizii luate pe parcurs, se ordonează discuţia şi
gândirea participanţilor la discuţie, se semnalizează vorbitorului că este urmărit cu atenţie
Descrieţi o scurtă intervenţie de rezumare formulată diplomatic.

Clarificarea
Este un instrument de feedback, prin care interlocutorul doreşte să clarifice problema, să se
asigure că nu a înţeles greşit. Vorbitorul este astfel stimulat să vină cu precizări.
Exemplu
A: „Darea în funcţiune trebuie făcută la sfârşitul lunii. Nu cred însă că vom reuşi, având în
vedere că furnizorii nu ne livrează materialele, pentru că nu am plătit transportul anterior. Noi
însă nu putem plăti decât după ce încasăm banii pe cele trei lucrări date în funcţiune”.
B: „Oare chiar nu reuşim, chiar dacă îl trimitem pe X la bancă să ne obţină un credit favorabil,
pe termen scurt?”

Preluarea şi continuarea ideii vorbitorului
Acest instrument se aplică atunci când ascultătorul se identifică cu cele expuse explicit sau
implicit de vorbitor, şi îi continuă ideile. În felul acesta îl stimulează să vină cu precizări.
Exemplu
A: „Iar trebuie să particip la o întâlnire la Camera de comerţ. Aş prefera să merg pe şantier să
văd cum stau lucrările.”
B: „Şi data trecută antreprenorii au fost invitaţi numai ca să se realizeze un punct la ordinea de
zi. Nu s-a concretizat nimic. Poate ar putea merge altcineva?

Compararea şi evaluarea afirmaţiilor contradictorii
Acest instrument se utilizează pentru a cântări afirmaţii contradictorii emise de acelaşi vorbitor.
Feedbackul oferit vorbitorului evidenţiază esenţa celor spuse, la care se raportează apoi afirmaţiile
contradictorii, astfel încât vorbitorul să ia o decizie cu uşurinţă.
Exemplu
A: „E criză, achiziţiile sunt ieftine, ar fi cazul să diversificăm afacerea, acum cât mai avem ceva
capital disponibil. Cu criza asta vânzările auto au scăzut drastic. Ar trebui să scăpăm de
showroom şi reprezentanţă.”
B: „E într-adevăr criză. Să vindem afacerea cu showroomul sau să cumpărăm altele pentru
diversificare?”

b) Ascultarea analitică
Ascultătorii abili combină ascultarea activă cu analizarea afirmaţiilor făcute de vorbitor, din
punctul de vedere al obiectivităţii şi logicii. Prin ascultare analitică se caută identificarea în
prezentarea vorbitorului a unor aspecte inacceptabile, pentru ca acestea să fie clarificate şi să nu
influenţeze negativ discuţia şi rezultatul acesteia.
Exemplu:
Informaţii neadevărate, concluzii ilogice, neconcordanţe, argumente false, prezumţii tacite şi
nefondate, încercări de generare de percepţii false prin omiterea de informaţii.

Argumentele false
În cazul în care vorbitorului îi lipsesc argumente reale pentru justificarea afirmaţiilor sale, el va
recurge la argumente aparente, false; va opera cu noţiuni răsunătoare, generice, încărcate de
semnificaţie, dar fără legătură cauzală cu cele spuse.
Exemplu: Noţiuni generice utilizate ca false argumente: progres, tradiţie, expertiză, experienţă,
orientare către viitor, restructurare, integrare, efecte cascadă, sustenabil etc.

Exemplu
„În contextul integrării europene, orice manager conduce un SUV”.

Evident, şeful din exemplul de mai sus doreşte să justifice cheltuirea unei sume importante pentru
achiziţionarea unui SUV.
Reformulaţi justificarea, utilizând un argument credibil.

Prezumţiile tacite
Prezumţiile tacite se identifică în discursul unui vorbitor atunci când acesta foloseşte anumite
puncte de plecare, presupune existenţa anumitor condiţii date, pe care nu le menţionează, şi trece
direct la situaţiile rezultante în baza acestor ipoteze.
În aceste situaţii există riscul evident ca gândirea interlocutorului să fie manipulată, acesta să
perceapă întreaga situaţie greşit, ajungându-se astfel la neînţelegeri.
Odată identificate, argumentele false şi prezumţiile tacite pot fi lămurite şi eliminate din discuţie
cu ajutorul unei tehnici de întrebare adecvate.
Exemplu
Lămurirea/eliminarea unui argument fals
Afirmaţie: „În baza bogatei mele experienţe va trebui să acţionăm …”

Întrebare - răspuns care cere clarificare: „Despre ce experienţă este vorba în contextul de faţă?”
Exemplu
Lămurirea/eliminarea unei prezumţii tacite
Afirmaţie: „Suntem cam în urmă, dar cred că vom reuşi să predăm lucrarea la timp, luni
dimineaţa.”
Întrebare - răspuns care cere clarificare: „Colegii ştiu că trebuie să lucreze peste week-end?”

Generarea de percepţii false create prin omiterea de informaţii
Numai un ascultător fin poate sesiza o posibilă omisiune de informaţii, care dacă ar fi fost date,
ar fi generat o cu totul altă înţelegere a situaţiei. Şi aceste aspecte, odată identificate, necesită
lămurirea şi eliminarea prin întrebare.
Exemplu
Lămurirea/eliminarea unei percepţii false create prin omiterea de informaţii
Afirmaţie: „Preşedintele Camerei de Comerţ vrea să viziteze showroomul nostru.”
Întrebare - răspuns care cere clarificare: „Vine din proprie iniţiativă sau în baza unei invitaţii din
partea firmei noastre?”
Formulaţi alt exemplu de lămurire a unei percepţii false create prin omiterea de informaţii.

Să ne reamintim...
Tehnicile de stimulare a dialogului se aplică de ascultătorul activ. Aceste tehnici
includ: parafrazarea, verbalizarea, întrebările de aprofundare, rezumarea,
clarificarea, preluarea ideii, compararea şi evaluarea afirmaţiilor contradictorii.
Ascultarea analitică este un instrument utilizat de ascultătorii experimentaţi, care
combină ascultarea activă cu analizarea valorii de adevăr şi a logicii afirmaţiilor
făcute de vorbitor. Se caută identificarea, lămurirea prin întrebări şi dezamorsarea
următoarelor aspecte: informaţii neadevărate, concluzii ilogice, neconcordanţe,
argumente false, prezumţii tacite şi nefondate, generarea de percepţii false prin
omiterea de informaţii

Rezumat
- Întrebările aplicate corect sunt instrumente indispensabile în comunicarea de
afaceri.
Funcţiile întrebării sunt: obţinerea de informaţii, semnalarea de interes (faţă de
subiect şi interlocutor), dirijarea discuţiei către scopul propus, stimularea gândirii
interlocutorului în direcţia dorită, câştigarea de timp.
- Utilizarea corectă a întrebărilor presupune: nu se pun mai multe întrebări de o dată;
nu se includ informaţii în întrebare care pot folosi interlocutorului drept punct de
sprijin; interlocutorului i se acordă timp de gândire pentru a obţine un răspuns
complet; întrebările se formulează cu un singur înţeles.
- Cele două tipuri principale de întrebări sunt:
a) Întrebări închise, la care se răspunde într-un cuvânt. Ele pot fi simple, alternative,
sugestive, de permisiune, de confirmare.
b) Întrebări deschise; Sunt formulate cu adverbe de interogare: cine, cum, unde ,
încotro, când, până când, cât timp, cât, de ce, ce. Se răspunde în propoziţii. Ele pot
fi:
- simple, de solicitare de informaţii
- provocatoare, de scoaterea interlocutorului din rezervă: simple, acuzatoare,
şocante, ironice, insultătoare, laudative
- retorice; nu necesită răspuns, sunt o formă stilistică în care vorbitorul îşi expune
ideile; pot avea efect provocator
- întrebări de răspuns: ajută la lămurirea întrebării iniţiale; sunt o metodă de evitare
a răspunsului şi/sau de câştigare de timp, de preluare a conducerii discuţiei; pot fi
iritante şi destructive.
Există şi întrebări mixte, tratabile ca întrebare închisă sau deschisă.
- Ascultarea ca instrument al comunicării necesită efort şi concentrare.
Rezultatele ascultării eficiente cuprind obţinerea de informaţii, identificarea
părerilor, punctelor de vedere şi atitudinii vorbitorului, identificarea de puncte de

plecare şi de sprijin pentru argumentele proprii, lămurirea de situaţii contradictorii
şi de neînţelegeri, se arată respect şi apreciere faţă de vorbitor.
- Ascultarea poate fi pasivă sau activă.
- La comunicarea prin ascultare pasivă interlocutorul ascultă vizibil, lucru
comunicat non-verbal. Există comunicare prin ascultare pasivă detaşată şi selectivă.
- La comunicarea prin ascultare activă interlocutorul ascultă atent, concentrat şi
neîntrerupt, respectă vorbitorul şi este interesat de subiect. Participarea la
comunicare este confirmată non-verbal, dar şi prin intervenţii încurajatoare.
- Tehnicile de stimulare a dialogului se aplică de ascultătorul activ. Aceste tehnici
includ: parafrazarea, verbalizarea, întrebările de aprofundare, rezumarea,
clarificarea, preluarea ideii, compararea şi evaluarea afirmaţiilor contradictorii.
- Ascultarea analitică este un instrument utilizat de ascultătorii experimentaţi, care
combină ascultarea activă cu analizarea valorii de adevăr şi a logicii afirmaţiilor
făcute de vorbitor. Se caută identificarea, lămurirea prin întrebări şi dezamorsarea
următoarelor aspecte: informaţii neadevărate, concluzii ilogice, neconcordanţe,
argumente false, prezumţii tacite şi nefondate, generarea de percepţii false prin
omiterea de informaţii.

Tehnici generale de negociere
Introducere
Negocierea este o componentă de bază a comunicării în afaceri. Abilitatea de a produce un rezultat
favorabil al negocierii şi în situaţii dificile este o cerinţă pentru orice antreprenor de succes.
Conceptul Harvard promovează tehnici de negociere bazate pe depăşirea poziţiilor diferite sau
adverse la negociere şi de identificare a soluţiei optime pentru ambele părţi. Negocierea se bazează
pe argumente obiective şi se desfăşoară în condiţii de comunicare respectuoasă faţă de partener.
La baza conceptului Harvard stau patru aspecte importante: (i) Oamenii: oamenii şi problemele de
afaceri se discută separat (faimoasa maximă: „It’s not personal, it’s business”); (ii) Interesele:
negocierea se va concentra pe interese obiective de realizat, nu pe poziţiile de forţă sau slăbiciune ale
partenerilor de comunicare; (iii) Posibilităţile alternative: pentru a finaliza o negociere, se dezvoltă
soluţii alternative ce prezintă avantaje pentru ambele părţi, pentru a alege dintre acestea; (iv)
Criteriile: evaluarea alternativelor rezultate în procesul de negociere se face în baza unor criterii
neutre, nepartizane.

Etapele procesului de negociere
a) Etapa de pregătire a unei sesiuni de negociere
- convenirea datei: se stabileşte de comun acord, telefonic sau prin e-mail. Este util de
confirmat data cu o zi înainte.
- convenirea locului: sediul unuia dintre parteneri sau un loc public (de ex. restaurant).
În general va fi avantajată partea care este gazdă. Şedinţele de negocieri desfăşurate la
sediile firmelor sunt adecvate participării mai multor persoane, din partea tuturor părţilor. Un
avantaj al părţii „în deplasare” este acela că poate invoca (premeditat sau spontan) un motiv
oarecare şi părăsi în orice moment masa de negocieri.

Identificaţi trei motive din care rolul de gazdă oferă un avantaj la negocieri.

Negocierea în timpul unei mese la restaurant este adecvată pentru un număr foarte mic de
participanţi (2-4). Restaurantul oferă avantajul unei atmosfere relaxate şi a unui cadru neutru.
Dezavantajul este acela că nu se pot studia multe documente întinse pe o masă şi nu se pot face
prezentări de planşe sau în format electronic. Prin convenirea unui restaurant, ambele părţi sunt
implicit de acord cu o discuţie relativ scurtă, în orice caz de durată limitată, şi cu suport material
(documente etc) minim. Asemenea negocieri sunt tipice pentru participanţi la nivel managerial
superior.

Identificaţi alte două locuri publice (neutre) adecvate pentru negocieri.

- convenirea orei de început şi opţional de încheiere;
- pregătirea documentaţiei suport pentru discuţie;
- pregătirea aspectelor nenegociabile şi a măsurii în care alte aspecte pot fi negociate;
- pregătirea posibilelor tactici de negociere;
- informarea angajaţilor a căror scurtă contribuţie poate fi solicitată la un moment dat
(evident, numai din partea organizaţiei gazdă);
Identificaţi trei tipuri de angajaţi care pot fi chemaţi în timpul unei şedinţe de negocieri

- anunţarea angajaţilor care pot fi contactaţi telefonic pentru furnizarea de informaţii
suplimentare în timpul negocierii;
- pregătirea logisticii (sala, echipament audo-video, documentele suport, instrumente de
scris, calendar, fotocopiator, locuri de parcare, trataţia, dotarea conexă etc).
b) Etapa de introducere
- relaxarea/încălzirea;
- enunţarea obiectului negocierii şi a ţintei comune;
- convenirea unei succesiuni a punctelor de discutat.
c) Etapa de negociere propriu-zisă
- negociere corectă, fairplay, după principiile discutate mai jos;
- eventuale scurte pauze, pentru detensionare;
- participanţii iau notiţe personal, pentru redactarea ulterioară a contractelor de semnat
- prin natura lor, sesiunile de negociere sunt confidenţiale. Părţile nu sunt interesate în
înregistrarea instrumentelor utilizate în negociere, materiale „delicate” şi strategii riscante.
Interesează doar cele convenite în final, nu desfăşurarea in extenso a şedinţei. Ca urmare nu se fac
înregistrări audio-video, nu se întocmeşte un proces verbal al desfăşurării.
Exemplu
- documente confidenţiale utilizate la negociere: situaţii financiare, rapoarte tehnice, expertize,
rezultate de laborator, dosare medicale, fotografii etc.
- tactici de negociere ce trebuie să rămână confidenţiale: promisiuni goale, pretenţii exagerate
de plată în avans, cacealmale (inducerea în eroare prin prezentarea unor neadevăruri cu riscul de
a fi descoperit), ameninţare, şantaj, răspunsuri evazive etc.
Extrageţi din exemplul de mai sus 3 tipuri de documente şi 3 tipuri de tactici care nu sunt fairplay
la negocierea unui contract de executare a unor lucrări de construcţii.

La negocierile de principiu participă numai managerii superiori, la negocierile de detalii
contractuale pot participa jurişti, economişti, specialişti în domeniul de activitate al firmelor etc.
Cu excepţia factorilor de decizie, participarea celorlalte persoane nu trebuie să se întindă pe
întreaga durată a negocierilor.
d) Etapa de încheiere
Se rezumă, punctual, cele convenite şi se notează într-un proces verbal de concluzii, semnat
de ambele părţi; se poate accepta (de ambele părţi) ca în faza aceasta o secretară să ia notiţe la
dictare şi să întocmească procesul verbal de concluzii. Se convin paşii următori.
Identificaţi 3 tipuri de paşi care pot urma.

Pentru organizarea în detaliu a unei şedinţe, vezi unitatea de învăţare U10, dedicată
conducerii discuţiilor.
Să ne reamintim...
Etapele procesului de negociere cuprind:
a) Pregătirea: se convine locul (unul dintre sedii sau public), data şi ora; se
pregătesc tacticile de utilizat; se pregăteşte suportul material şi logistic.
b) Introducerea negocierii: relaxare, enunţarea obiectului negocierii, a ţintei
comune; convenirea punctelor de discutat şi a ordinii acestora.
c) Negocierea propriu-zisă: aplicarea principiilor Harvard (vezi. U8.4)
fairplay, scurte pauze, notiţe. Nu se ia proces verbal al desfăşurării
d) Încheierea negocierii: sintetizarea celor convenite într-un proces verbal de
concluzii. Se convin paşii următori.
Principiile negocierii
După cum s-a arătat şi în introducere, această unitate de învăţare prezintă principiile
conceptului Harvard de negociere, care promovează tactici colaborative.
Principiul separării oamenilor de probleme
Negocierile sunt procese de comunicare circulare, în care partenerii sunt oameni. Pe lângă
tratarea intereselor obiective, este esenţial de reţinut că oamenii trebuie trataţi cu respect. În cadrul
negocierilor fiecare parte urmăreşte realizarea propriilor interese. În acelaşi timp însă, fiecare parte
doreşte să îşi menţină şi pe cât posibil să îşi extindă relaţiile personale cu interlocutorii din mediul
afacerilor.
Observăm deci că fiecare parte angajată în negociere urmăreşte două interese: cel obiectiv
(ceea ce se negociază) şi cel subiectiv (relaţiile personale în mediul de afaceri). O relaţie personală

bună cu unul sau mai mulţi dintre partenerii de la masa de negocieri poate fi în contradicţie cu
discutarea problemelor şi cu lupta pentru poziţii de forţă în acest proces.
Ca urmare, relaţiile personale trebuie separate de problema obiectivă negociată. Negocierea
problemelor obiective nu poate fi însă desfăşurată eficient fără a ţine cont de omul cu care se
negociază, în contextul negocierii (şi nu al relaţiilor personale cu el!).
Se va căuta transpunerea în persoana interlocutorului, referitor la prezumţiile şi emoţiile
acestuia, desigur în strictă legătură cu negocierea în curs. Un al treilea aspect legat de omul cu care
se negociază este acela de a fi siguri că sensurile transmise să fie recepţionate şi mai ales decodate
corect. În interpretarea gândirii şi sentimentelor interlocutorului, un rol important revine şi
limbajului corpului. (Vezi sinteza comparativă a limbajului corpului la discuţii şi la negocieri de la
U3).
Gândirea interlocutorului
Când negociem nu ştim niciodată sigur ce gândeşte interlocutorul. Este esenţial să încercăm
să vedem şi să interpretăm lucrurile din perspectiva interlocutorului, pentru a putea evalua corect
situaţia obiectivă în care ne aflăm şi de a decide felul în care purtăm discuţia în continuare. La o
negociere se obţin rezulte mai slabe decât cele potenţial realizabile atunci când nu încercăm să
definim şi să analizăm punctul de vedere al interlocutorului. A lua în considerare, cu obstinaţie,
numai punctul de vedere propriu constituie un comportament de negociere primitiv, brutal şi cu
totul nediplomatic.
În contextul unei negocieri profesioniste este esenţial de separat iritarea faţă de obiectul şi
mersul negocierii de iritarea faţă de persoana (personalitatea) interlocutorului. Dacă permitem ca
antipatia faţă de interlocutor să ne influenţeze comportamentul şi deciziile de negociere, rezultatul
negocierii va fi sub aşteptări şi sub cel optim, care ar fi putut fi atins.
Sentimentele interlocutorului
Orice persoană activă în domeniul afacerilor a trecut prin situaţii de negociere compromise
din cauza sentimentelor intense şi aprinse. O atmosferă încărcată de emoţii defavorabile unei
negocieri eficiente, cum ar fi emoţiile, teama, supărări de ambele părţi trebuie pe cât posibil de
detensionat.
Ca şi la interviuri, negocierile ar trebui să cuprindă o etapă de încălzire, necesară relaxării
atmosferei. Tehnicile aplicate în acest sens cuprind discuţii pe teme marginale şi fără miză (traficul,
vremea, ce face familia?), servirea de apă, cafea, biscuiţi (omul care bea şi mănâncă este mai puţin
nervos şi agresiv), remarci umoristice sau autoironice.
Formulaţi o remarcă umoristică sau autoironică din etapa de început a unei negocieri.

Comunicarea
Problemele de comunicare cele mai frecvente la negocieri sunt:

-

fiecare dintre partenerii la comunicare îşi expune punctul de vedere propriu, dar nu
răspunde sau nu înţelege cele spuse de interlocutor. Partenerii la comunicare vorbesc,
dar nu comunică unul cu celălalt.
Interlocutorul nu ascultă.

-

Apariţia neînţelegerilor, a decodării greşite a mesajului.

-

Exemplu
Partenerii vorbesc limbi diferite, au niveluri intelectuale şi socio-culturale complet diferite.

În vederea obţinerii unui consens, a finalizării negocierii într-un mod acceptabil şi avantajos
pentru ambele părţi, aceste probleme trebuie minimizate prin ascultare atentă, întrebări de
aprofundare, de clarificare, de confirmare şi prin feedback de rezumare.
Principiul priorităţii intereselor faţă de poziţii
O negociere nu se poate finaliza cu un consens atâta vreme cât participanţii îşi dispută
poziţiile de forţă. Pentru ca negocierea să aibă rezultate avantajoase, partenerii trebuie să acorde
prioritate intereselor de afaceri şi nu poziţiei în disputa de negociere. Negocierea înseamnă
armonizarea intereselor şi nu lupta pentru poziţia de forţă. Pentru a armoniza interesele de afaceri
prin negociere trebuie să încercăm să identificăm interesul interlocutorului. Exemplele de mai jos
oferă două posibilităţi:
Exemplu
-

Ne punem în locul interlocutorului şi întrebăm „de ce?”

-

Ne întrebăm: „De ce nu acceptă soluţia acesta?”

Este evident că părţile care negociază au interese diferite. Dacă nu apreciem corect interesul
celeilalte părţi, găsirea unei soluţii acceptabile pentru toţi va fi dificilă. Putem ieşi în întâmpinarea
interlocutorului, informându-l despre interesul nostru. În felul acesta interlocutorul este încurajat
să-şi expună la rândul lui interesul urmărit şi se ajunge la o luare în considerare şi respectare
reciprocă a intereselor fiecăruia.
Pe parcursul negocierii, promovarea interesului său de către fiecare parte, considerând în
acelaşi timp şi interesului celeilalte părţi, are efect stimulator pentru găsirea unor soluţii creative
care pot satisface ambele părţi.

Principiul alternativelor reciproc avantajoase
De regulă, fiecare parte consideră că soluţiile proprii sunt singurele valabile. Ne este dificil
să acceptăm că pot exista şi alte posibilităţi avantajoase, acesta fiind un mod gândire de tip barieră
psihologică, ce ne împiedică să vedem alternativele. Mai mult, când ni se prezintă o altă posibilitate,
prima noastră reacţie este critică, de a găsi dezavantajele ei.
Iată câteva exemple de instrumente psihologice pe care le putem utiliza pentru a ne controla
tendinţa de respingere a alternativelor:
Exemplu: Tehnici psihologice: sunt conştient că:
-

prima mea reacţie este de a respinge orice propunere care nu vine de la mine;

-

acesta este o barieră psihologică în calea unei negocieri eficiente;

-

trebuie să elimin activ această barieră;

-

trebuie să iau în considerare şi interesele celeilalte părţi;

-

în orice situaţie de negociere există şi interese comune, chiar dacă nu sunt întotdeauna
evidente;

-

soluţiile alternative nu vin de la sine; ele trebuie căutate activ;

-

în orice negociere există soluţii cu beneficii pentru ambele părţi.

Desprinderea de poziţia autocentrată şi găsirea de idei noi necesită o gândire creativă, care
poate fi iniţiată prin sesiuni de brainstorming, acceptate desigur de ambele părţi. Brainstormingul
nu trebuie privit cu suspiciune, ca o tentativă de manipulare. El este un instrument util, de generare
de idei de către participanţi egali într-o sesiune tip masă rotundă. Participanţii analizează
propunerile formulate în baza unor criterii neutre acceptate (vezi secţiunea următoare) şi le
selectează de comun acord pe acelea de implementat.
În formularea de soluţii alternative, acceptabile ambelor părţi, se recomandă următoarele
tehnici:
(i)
se rezolvă întâi ce este mai uşor, anume:
- se identifică şi se formulează interese comune, ţinte comune de atins:
o se va începe diplomatic şi politicos, cu interesul şi ţinta interlocutorului;
o se vorbeşte la plural, în numele ambelor părţi.
- se acceptă punctele de vedere exprimate de interlocutor, mai ales dacă acestea sunt evidente,
logice şi oricum inevitabile; astfel se acordă interlocutorului o mică satisfacţie; interlocutorul
înţelege că propunerile lui sunt privite cu interes şi că este tratat cu respect;
- se formulează soluţiile aferente: un început promiţător cu prime rezultate creează sentimentul de
mulţumire, detensionează atmosfera şi fluidizează negocierile în continuare
Exemplu
A: Suntem, desigur, de acord că lucrarea (de construcţii) trebuie predată la termen:

-

Dumneavoastră, ca beneficiar, doriţi să începeţi activitatea în noile spaţii, ca să nu
întrerupeţi fluxul serviciilor către clienţii Dvs.

-

Noi, ca şi constructori, dorim acelaşi lucru, pentru că evident nu vrem să plătim
penalizări şi pentru că avem altă lucrare de demarat imediat după termenul de predare
către Dvs.

B: Absolut! Şi penalizările vor fi drastice!
A: Aveţi desigur acest drept. Aţi fi de acord să începem prin a conveni un desfăşurător în timp
al etapelor, cu indicarea de termene intermediare de predare-primire a unor părţi de lucrare?
B: Chiar aveam de gând. Prima etapă aş vrea să fie fundaţia.
A: Desigur. Prognoza meteo este bună. Pentru întreaga lucrare aş vrea să vă rog să aruncaţi o
privire pe aceste două variante de planificare, pregătite de colegul meu X, care este un tip
meticulos. El a inclus şi rezerve de timp.
-

Identificaţi diferenţe în vorbirea celor doi parteneri la negociere.

-

De ce vorbitorul A face referire la colegul lui X?

-

De ce au fost incluse rezerve de timp?

(ii) se identifică şi se formulează diferenţele de soluţionat:
o se abordează întâi acea diferenţă, care este cel mai uşor de rezolvat.
(iii) se formulează mai multe variante de soluţii acceptabile şi pentru cealaltă parte, dintre care
cealaltă parte poate alege:
o propunerile de soluţii pot fi bazate pe decizii şi acţiuni anterioare ale celeilalte
părţi în situaţii asemănătoare;
o se încearcă estimarea posibilelor consecinţe ale soluţiei propuse pentru cealaltă
parte.
- trebuie de gândit creativ, de ieşit din tiparele obişnuite.
Exemplu
A: Înţeleg că în loc de materialul XX propus de noi, preferaţi materialul YY?
B: Un prieten a cumpărat YY de la firma N pentru vila sa şi este foarte mulţumit.
A: Putem desigur lucra cu materialul YY, care este însă mai scump şi înseamnă să tratăm cu încă
un furnizor, numai pentru acest material. Furnizorul cu care lucrăm de obicei ne oferă un
discount, mai ales pentru comenzi mari.
B: Furnizorul Dvs. nu trebuie să ştie că mai există un altul.
A: Evident. Pentru materialul YY am putea contacta furnizorul M sau furnizorul N. Cu M am
mai lucrat, dar dacă prietenul Dvs. are încredere în N, putem să-l contactăm pe el. Eventual am
putea obţine o recomandare de la prietenul Dvs. sau putem face referire la el. Dacă ne grăbim,

putem obţine oferte de la ambii, pentru a compara preţurile şi termenele de livrare. În ceea ce
priveşte preţul, vom încerca să negociem un preţ cu maxim 25% peste preţul pentru XX.
B: Eu aş merge pe obţinerea ambelor oferte, dacă vă puteţi încadra în timp. Totuşi, 25% peste
costul materialului XX este prea mult. Ştiu că YY este mai scump (amicul meu nu a vrut să
spună cât l-a costat), dar nu pot fi de acord decât cu maxim 10% peste. Credeţi că puteţi obţine
acest nivel de preţ?
A: Vom face tot posibilul. Rămânem deci înţeleşi că solicităm oferte pentru YY de la M şi de la
N şi nu depăşim la negocierea preţului limita de …
- De ce A începe cu „înţeleg” la formularea diferenţelor?
- Ce primă concesie face A?
- De ce menţionează A o diferenţă de preţ probabilă de 25%?

Principiul criteriilor de evaluare nepartizane
Chiar dacă ştim care sunt interesele celeilalte părţi şi ambele părţi au propus soluţii,
selectarea soluţiilor reciproc avantajoase presupune definirea, acceptarea de ambele părţi şi
aplicarea unor criterii de evaluare neutre.
Şi criteriile se negociază:
-

orice criteriu propus se justifică prin argumente obiective, logice, raţionale;
se pretinde interlocutorului aceeaşi abordare la formularea de criterii;
nu se acceptă criteriile arbitrare sau ilegale;
nu se va pierde timp cu atacuri la persoană sau apărarea persoanei proprii;

-

nu se cedează sub presiune.
Exemplu
B: Propun să acceptăm oferta de furnizor şi prestator de servicii cea mai avantajoasă financiar,
desigur cu condiţia respectării calităţii şi a termenelor fixate.
A: Propun ca orice furnizor sau prestator de servicii să fie acceptat numai dacă se află într-o rază
de maxim 50 km de la şantier.
Argumentare: Lucrul cu un furnizor sau prestator de la o distanţă mai mare, chiar dacă oferta de
preţ este mai mică, va implica cu siguranţă întârzieri din cauza condiţiilor de trafic şi meteo, din
cauza problemelor de logistică şi transport pe care acesta le va avea. Deşi la întârzieri intervin
penalizările, furnizorul poate invoca forţa majoră (blocaje de trafic, condiţii meteo).
Sunteţi de acord că încasarea de penalizări de la furnizori şi eventual de la firma noastră, nu
compensează nepredarea la termen a lucrării?
Care este criteriul după care se va selecta furnizorul?

Exemplu
Nu mai lucrez cu materialul ZZ. Clădirea la care l-am utilizat prima dată a ars.
Nu lucrez niciodată cu muncitori de etnie oooo. Sunt leneşi, lucrează prost, te lasă când ţi-e
lumea mai dragă şi cer mai mult.
Pentru credite merg întotdeauna la banca ssss. Duduia consilier financiar mă simpatizează.
Identificaţi de ce criteriile de mai sus sunt arbitrare şi/sau ilegale.

Să ne reamintim...
Principiile negocierii cooperative, după modelul Harvard sunt: (i) tratarea separată
a oamenilor şi a problemelor; (ii) negocierea şi armonizarea intereselor obiective
de afaceri ale părţilor, nu disputarea poziţiilor de forţă în cadrul comunicării; (iii)
elaborarea de variante de soluţii reciproc acceptabile; (iv) evaluarea alternativelor
de soluţii pe bază de criterii neutre, negociate şi convenite de părţi.
Tehnici de tratare a obstacolelor
Partenerul de negociere se află într-o poziţie de forţă
Când partea cu care vom negocia are o poziţie de forţă şi se va folosi de ea pentru a-şi
impune punctul de vedere, trebuie să pregătim o listă de alternative practice pentru cazul în care
negocierile nu se soldează cu nici un rezultat.
Partenerul de negociere nu colaborează
Când partenerul de negociere se centrează pe disputarea poziţiilor de forţă şi strategia
(încercarea consecventă) de negociere bazată pe interese obiective, de afaceri, nu dă rezultate, se
poate trece la aşa-zisa negociere prin luptă. Interlocutorul va fi provocat să prognozeze critic
consecinţele adoptării propunerilor sale, nenegociate. Este o metodă prin care putem încerca să
înţeleagă poziţia noastră şi să negocieze totuşi la obiect.
Exemplu
Ce se va întâmpla, dacă nu cădem de acord?
Ştiţi ce probleme voi avea la firmă, dacă accept propunerile Dvs.?
Vă rog să mă corectaţi, dar dacă am înţeles corect, ceea ce propuneţi Dvs. este …”

Partenerul de negociere loveşte „sub centură”
Loviturile sub centură pot cuprinde:
-

înşelarea voită a partenerului;

-

războiul psihologic: întreruperi frecvente (îl irită pe vorbitor, acesta îşi pierde firul şi
devine vulnerabil), ironii, insulte directe sau mascate, presiunea timpului.
Exemplu
„Vă rog să vă rezumaţi la esenţial. Aţi mai spus asta. Eu trebuie să plec la patru fix”.
Interlocutorul anunţă ora la care trebuie să plece şi priveşte frecvent la ceas.

o generarea sentimentului de milă la interlocutor
Exemplu
„Vă înţeleg punctul de vedere şi aş vrea să mai pot ridica procentajul de discount, dar şeful mia dat să înţeleg că dacă depăşim un rabat de 7%, voi fi primul pe lista de restructurări…”
„Îmi cer scuze că nu mă pot concentra foarte bine azi, dar tocmai am lăsat-o pe mama la spital
azi dimineaţă…”

o generarea sentimentului de vinovăţie (combinată eventual cu milă)
Exemplu
- Pentru mine este o adevărată provocare să negociez cu Dumneavoastră, care sunteţi atât de abil
şi de experimentat; am auzit despre stilul Dvs. de la colegul meu, care în urma ultimei negocieri
cu Dvs. de luna trecută, pe contractul xyz a fost transferat la magazinul nostru din Cucuieţii din
deal …
- Pentru mine este o adevărată provocare să negociez cu Dumneavoastră, care sunteţi atât de abil
şi de experimentat; după ce colegul meu nu a reuşit să finalizeze negocierea cu Dvs. de luna
trecută şi firma noastră a pierdut contractul xyz, a trebuit să închidem o filială…. 15 oameni şiau pierdut locul de muncă…

o inducerea unui sentiment de securitate la interlocutor, prin ţinută, limbajul
corpului, vorbire. Interlocutorul, sigur pe el, va face greşeli în negociere.
- intimidare, ameninţări în baza poziţiei de forţă superioară, şantaj;
- intervenţia unor persoane din poziţii de forţă din exterior.
La o asemenea abordare a negocierii se poate răspunde cu diverse atitudini:
-

-

dirijarea procesului de negociere către una obiectivă şi bazată pe fairplay:
o diplomatic: printr-o atitudine îngăduitoare putem încerca, într-o primă fază, să
lăsăm să treacă aceste lovituri, pentru a nu pune paie peste foc;
o cărţile pe faţă: informăm partenerul de negociere că i-am recunoscut tactica de
lovire sub centură şi încercăm să discutăm deschis despre aceasta;
o avertizarea: anunţăm că suntem ofensaţi şi pe punctul de a abandona.
răspunderea cu aceeaşi monedă: în situaţia în care apare ca posibil ca interlocutorul să
utilizeze tactici de lovire sub centură se poate pregăti o strategie similară;
abandonarea negocierii:

o aici trebuie de avut în vedere că din moment ce interlocutorul a acceptat o
întâlnire urmăreşte interese a căror realizare depinde de reuşita negocierii; ca
urmare abandonarea negocierii nu este o opţiune convenabilă.
Rezumat

Etapele procesului de negociere cuprind:
a) Pregătirea: locul, data şi ora; tacticile; suportul material şi logistic.
b) Introducerea negocierii: relaxare, enunţarea obiectului negocierii, a ţintei
comune; convenirea punctelor de discutat şi a ordinii acestora.
c) Negocierea propriu-zisă: aplicarea principiilor Harvard; fairplay, scurte
pauze, notiţe. Nu se ia proces verbal al desfăşurării
d) Încheierea negocierii: sintetizarea celor convenite într-un proces verbal de
concluzii. Se convin paşii următori.
Principiile unei negocieri cooperative, în baza modelului Harvard sunt: (i) tratarea separat a
oamenilor şi a problemelor; (ii) negocierea şi armonizarea intereselor obiective de afaceri ale
părţilor, nu disputarea poziţiilor de forţă în cadrul comunicării; (iii) elaborarea de variante de soluţii
reciproc acceptabile; (iv) evaluarea alternativelor de soluţii pe bază de criterii neutre, convenite de
părţi.
Partenerul obstrucţionează o negociere de armonizare a intereselor obiective ale ambelor părţi, dacă
se află într-o poziţie de forţă şi abuzează de ea, este fixat pe disputarea poziţiilor de forţă; foloseşte
tactici lipsite de etică.
Modalităţile de răspuns în cazuri de obstrucţionare cuprind: dirijarea procesului de negociere către
una obiectivă şi bazată pe fairplay; răspunderea cu aceeaşi monedă; abandonarea negocierii.

Comunicarea în cadrul organizaţiei.
Interviurile de angajare
Introducere
Înainte de încheierea contractului de muncă, în cadrul procesului de recrutare intervine etapa
determinantă a interviului de angajare. Identificarea şi recrutarea celui mai potrivit dintre solicitanţi
depinde de pregătirea, conducerea şi postprocesarea interviului, prin aplicarea instrumentelor de
comunicare specifice.
Scopul interviului de angajare este de a constata dacă solicitantul se potriveşte postului din punct de
vedere profesional şi al competenţelor de comunicare.
Instrumentele principale ale interviului sunt întrebările şi tehnicile de întrebare speciale, aplicate în
anumite forme speciale de interviu.

Formele de interviu
a) Interviul structurat
Interviul de angajare clasic şi cel mai frecvent utilizat este cel structurat. Întrebările sunt
pregătite şi se referă la locul de muncă. Răspunsurile sunt notate sau înregistrate şi evaluate de
către potenţialul angajator după terminarea interviului.
Înregistrarea pe suport audio (sau chiar audio-video) a interviului nu este recomandată,
această modalitate de notare fiind un factor de stres suplimentar pentru solicitant. Un solicitant
inhibat nu reuşeşte să îşi prezinte competenţele şi să răspundă la întrebări la nivel optim. Dacă se
decide totuşi o asemenea înregistrare a interviului, ea trebuie făcută cu acordul solicitantului. Unii
solicitanţi pot chiar renunţa la un interviu înregistrat audio-video, de tip poliţienesc. Aceştia sunt
solicitanţii relativ siguri de competenţa lor profesională, care consideră că pot găsi o angajare şi în
altă parte, organizaţia putând pierde astfel potenţiali angajaţi de valoare.
-

-

Se cunosc două feluri de interviu structurat:
interviul descriptiv comportamental (Patterned Behaviour Interview)
o solicitantului i se cere să relateze situaţiile întâlnite până în prezent în activitatea
profesională şi să-şi descrie comportamentul şi acţiunile respective.
interviul situaţional (Situational Interview)
o solicitantului i se cere să se transpună în anumite situaţii (scenarii) şi să descrie
comportamentul pe care l-ar adopta. De aici rezultă felul în care şi-ar transpune
competenţele profesionale şi/sau de comunicare (manageriale, de echipă, de
negociere, de vânzare etc) în practică.

b) Interviul în condiţii de stres
Acest tip de interviu se utilizează pentru a testa rezistenţa solicitantului în condiţii de
tensiune. Un solicitant va fi evaluat ca fiind rezistent la stres, dacă rămâne obiectiv şi când este
contrazis, când îşi susţine punctul de vedere şi atunci când este criticat, fără a considera
contrazicerea şi criticile ca pe un afront personal. Solicitantul rezistent la stres se limitează la
utilizarea de argumente profesionale, nu reacţionează la provocări personale, la insulte şi nu
utilizează atacul la persoană în încercarea de a câştiga o discuţie în contradictoriu.
Această formă de interviu nu apare de regulă ca de sine stătătoare, ci poate fi o componentă
a unui interviu structurat. Solicitantul poate fi testat sub aspectul capacităţii sale de păstrare a
calmului şi al rezistenţei la tensiune, prin anumite tehnici:
- este lăsat să aştepte peste ora fixată pentru interviu, deşi s-a prezentat punctual;
-

întreruperi repetate ale solicitantului, pauze lungi până i se răspunde;

-

provocări şi chiar insulte directe;
ironie, sarcasm, bătaie de joc. Capacitatea solicitantului de a recunoaşte ironia, chiar dacă
nu se lasă provocat să răspundă pe acelaşi ton, este un mod de a evalua subtilitatea gândirii
sale.
Este un punct pozitiv pentru candidat dacă răspunde la provocările de orice fel prin umor,

lipsit de sarcasm. Simţul umorului ajută la detensionarea situaţiilor conflictuale.
În contextul unui interviu pentru ocuparea unui post de inginer de vânzări în domeniul auto-moto,
scrieţi câte o întrebare tipică interviului în condiţii de stres:
-

o întrebare provocatoare/jignitoare

-

o întrebare sau remarcă ironică

Scrieţi câte un posibil răspuns diplomatic din partea solicitantului.

c) Interviul individual
La interviul individual solicitantul poartă o discuţie directă şi intensivă cu unul sau mai
mulţi reprezentanţi ai organizaţiei. Interviul este condus de regulă de responsabilul cu resursele
umane din partea organizaţiei. Poate participa şi viitorul şef direct al persoanei care urmează a fi
angajată, pentru a formula întrebări cu specific profesional. În cazul IMM-urilor, în lipsa unui
departament de resurse umane, discuţia se poartă de regulă cu managerul general, care de multe ori
este şi patronul organizaţiei. Interviul individual este forma cea mai frecvent utilizată,
personalitatea şi competenţa solicitantului fiind evaluate într-un dialog intensiv.

d) Interviul de grup
La acest tip de interviu sunt invitaţi mai mulţi solicitanţi în acelaşi timp, pentru a se putea
urmări comportamentul în grup al fiecăruia. Acest tip de interviu se pretează evident pentru posturi
care presupun lucrul în echipă
şi unde competenţele sociale ale viitorului angajat sunt
esenţiale. Aptitudinile testate cuprind, pe lângă cele specific profesionale:
- capacitatea de comunicare în grup;
-

capacitatea de impunere (diplomatică) a propriului punct de vedere;
capacitatea de negociere;
deschiderea la compromis.
Interviul în grup poate fi şi unul de tip situaţional, unde întregul grup de solicitanţi trebuie

să se transpună şi să îşi demonstreze abilităţile într-un anumit scenariu profesional. De regulă,
interviul în grup nu este de sine stătător, ci complementar interviurilor individuale.
Să ne reamintim...
Interviul este procesul de comunicare al cărui scop este determinarea
potrivirii unui solicitant pentru postul vacant. Formele de interviu, utilizate de
regulă în combinaţie sunt: structurat (comportamental, situaţional), în condiţii de
stres, individual, de grup.
Etapele interviului de angajare
Interviul este structurat în trei etape mari, fiecare constând din mai mulţi paşi:
a) Etapa de demarare
o Încălzirea
În primele 5-10 minute ale discuţiei se doreşte relaxarea atmosferei. Solicitantul poate fi
întrebat despre cum a ajuns la întreprindere, condiţii de trafic etc.
o Scurtă prezentare, în linii generale a organizaţiei antreprenoriale
Se oferă informaţii generale, cu caracter introductiv, chiar dacă solicitantul ar fi putut găsi
aceste informaţii, de exemplu, şi în pagina de internet a organizaţiei. Scopul este demonstrarea de
deschidere din partea organizaţiei. Se pot prezenta: profilul/domeniul organizaţiei, numărul de
filiale şi puncte de lucru, localităţile sau zonele în care se află, numărul total de angajaţi, eventuale
organizaţii partenere importante, planurile de viitor ale organizaţiei (extindere, diversificare etc)
o Informaţii generice despre postul vacant
Rolul acestei etape este de a confirma cerinţele deja publicate şi de a realiza trecerea la
etapa propriu-zisă a interviului, care, de regulă, începe cu o scurtă prezentare a solicitantului.

Înainte de a trece mai departe, solicitantul este informat asupra desfăşurării planificate a
interviului (nu şi asupra strategiei) şi i se cere acordul. Solicitantul poate propune, de exemplu, să
i se permită o scurtă prezentare, în cazul în care nu a fost inclusă în planificarea interviului.
Solicitantului i se sugerează diplomatic că declaraţiile sale trebuie să fie confirmate de documentele
din mapa de angajare şi, ulterior, de datele din Cartea de muncă.
Exemplu
„Vă rugăm să scoateţi în evidenţă elementele importante pentru post, fără să reluaţi detalii care
reies din documentele Dvs. de studii şi din Cartea de muncă.”

b) Etapa de interviu propriu-zis
o Scurtă prezentare a solicitantului
Prezentarea solicitantului se evaluează ca reuşită şi relevantă după următoarele criterii:
-

concizie: prezentarea evoluţiilor personale şi profesionale ale candidatului nu trebuie să
depăşească 10 minute;
vorbeşte calm şi liber, nu citeşte din notiţe;
punctul de începere: un solicitant bine pregătit nu întreabă „Unde să încep?”, ci ştie din ce

-

punct biografia şi şcolaritatea lui sunt relevante pentru postul în discuţie;
ideile prezentate: ce a realizat până în prezent, ce consideră că este important în profesie,
cum a ajuns în poziţia curentă;
capacitatea de a se concentra pe esenţial, de a nu se pierde în detalii;
mod de prezentare structurat;

-

nu se contrazice cu cele afirmate în CV;
nu pretinde că are calificări sau competenţe ce nu pot fi justificate prin documente;
nu foloseşte un limbaj preţios;
explică din proprie iniţiativă posibile neclarităţi din CV;
îşi asumă deciziile greşite din carieră şi le explică în mod sincer.

-

Exemplu
„Puteţi, desigur, să vă întrebaţi de ce după încheierea studiilor de inginerie am lucrat un an în
industria alimentară. Recunosc sincer că nu a fost o decizie pe criterii profesionale, ci una
motivată financiar. Situaţia din familia mea necesita urgent un venit suplimentar. După
terminarea studiilor nu am găsit imediat o angajare în specialitatea mea, iar postul din industria
alimentară mi-a oferit venitul de care aveam nevoie urgent, pe termen scurt.
Iniţial, angajarea a fost pe doar trei luni. Am prelungit însă contractul din cauză că în postul
respectiv am avut ocazia de a dobândi aptitudini manageriale (şef de echipă) şi de a urma un
curs de „Metode de training de personal”, finanţat de societate.”

o Întrebările reprezentantului organizaţiei angajatoare
În cazul unui interviu scurt, pentru posturi cu răspundere şi calificare reduse, oferim mai
jos câteva exemple de întrebări tipice:
Exemple
Întrebări tipice la interviuri de angajare
-

„Care trei motive le puteţi numi pentru care doriţi să schimbaţi locul de muncă?” Este
apreciat favorabil solicitantul care motivează prin dorinţa sa de dezvoltare profesională,
de aplicare a abilităţilor sale, etc. Este evaluat defavorabil solicitantul care îşi vorbeşte
de rău locul de muncă, şefii şi colegii, care atribuie responsabilitatea insatisfacţiei sale
profesionale altora, fără a-şi asuma nici o greşeală.

-

„De când sunteţi în căutarea unei alte angajări?” Se va aprecia favorabil solicitantul care
răspunde calm şi cursiv, faţă de acela care ezită.

-

„Ştie şeful Dvs. că sunteţi în căutarea altei angajări?”

-

Dacă da, „Când aţi vorbit ultima dată cu şeful Dvs. despre aceasta?” În cazul puţin
probabil că s-a discutat cu şeful (numai cei foarte conştienţi de competenţa lor
îndrăznesc să o facă) acest aspect este de aprofundat.

-

„Care a fost părerea şefului Dvs.?”

-

„Ce posibilităţi de dezvoltare sau promovare v-a oferit şi în ce direcţie?”

În cazul unui interviu lung (de regulă de durată de 2-3 ore), pentru ocuparea unui post cu
răspundere şi cerinţe crescute, întrebările se împart pe domeniile vizate, după cum se discută mai
jos. Desigur, nu este obligatorie parcurgerea tuturor acestor tipuri de întrebări.
Întrebări tipice posibile la interviurile lungi de angajare
 Efectul formator al casei părinteşti
Exemplu
„Povestiţi-mi puţin despre cum era în copilărie, acasă, cu părinţii şi fraţii.”

Scopul întrebării de mai sus este de a evalua provenienţa socială a solicitantului, profesia
părinţilor, poziţia faţă de ceilalţi fraţi şi faţă de alte persoane de referinţă.
Exemple
„Care era principiul de educaţie cel mai important al părinţilor?”
„Cum l-aţi descrie pe tatăl Dvs.? În ce vă deosebeaţi de el?” „Dar mama?”
„Ce persoană adultă v-a impresionat mult în copilărie şi de ce?”

Scopul întrebărilor de mai sus este de a evalua dacă solicitantul a preluat unele principii
pozitive din familie (de ex. respectul faţă de carte şi muncă etc) şi dacă a identificat şi s-a distanţat

de unele principii învechite (de ex. violenţă, tiranie etc). În baza persoanei model se pot determina
calităţile şi valorile pe care le admiră din copilărie.
 efectul formator al şcolii
Exemple
„La ce activităţi şcolare aţi participat?”; „Aţi deţinut poziţii de răspundere în şcoală?”; „Aţi lucrat
în vacanţele de vară?”

Notaţi punctual scopul evaluator al întrebărilor din exemplul de mai sus.

 Evoluţia profesională
Întrebările nu vor relua informaţii existente deja în CV, doar dacă aprofundarea lor este
relevantă. De multe ori întrebările vizează perioadele neacoperite din CV.
Exemplu
„De ce nu aţi rămas în serviciile avute decât cel mult doi ani?”
„Care au fost răspunderile şi salariul Dvs. în postul x?”
„Aţi colaborat des cu şeful Dvs. în postul X? Care erau punctele tari şi slăbiciunile şefului Dvs.?”
„Spuneţi-mi trei aspecte care v-au plăcut cel mai mult, şi respectiv cel mai puţin din perioada
când aţi lucrat în postul X.”
„Cu toţii suntem supuşi greşelilor. Care credeţi că au fost greşelile cele mai mari pe care le-aţi
făcut în postul X?”
„Ce aţi făcut în perioada xx, neacoperită în CV?”
Care din răspunsurile la întrebările de mai sus pot fi verificate prin confruntare cu datele din Cartea
de muncă?

 Studii
Întrebările nu vor relua informaţii existente deja în CV, decât dacă aprofundarea lor este
relevantă.
Exemplu
„Ce v-a determinat să vă înscrieţi la facultatea …?”
„Care au fost materiile la care aţi avut rezultate bune şi care la care aţi avut rezultate slabe” (De
confruntat cu foaia matricolă)
„Detaliaţi activităţile şi experienţa câştigate în perioadele de practică din studenţie - în CV sunt
numai enumerate”
„Aţi activat în organizaţii şi/sau cercuri studenţeşti, şi în ce calitate?”

„Cum v-aţi informat asupra posibilităţilor de angajare la terminarea studiilor?”
Care din răspunsurile la întrebările de mai sus pot fi verificate prin confruntare cu datele din
Foaia matricolă?

 Obiective şi planuri
Scopul este acela de a afla dacă ceea ce oferă organizaţia îl va satisface pe solicitant, dacă
solicitantul intenţionează să rămână la organizaţia angajatoare sau dacă o consideră numai ca pe o
soluţie provizorie, pentru a-şi asigura un venit, până găseşte alt post mai convenabil.
Se vor
lua în considerare şi cele expuse de solicitant anterior, în prezentarea sa.
Exemplu
„Ce aşteptări aveţi de la viitorul Dvs. serviciu? Ce doriţi să evitaţi?”
„Unde vă vedeţi peste 5 ani?” (profesional, eventual şi ca localizare)
„Ce doriţi să realizaţi în viaţă, în afară de obiectivele Dvs. profesionale?”
„Cum se deosebesc condiţiile oferite de firma noastră de ceea ce oferă alte societăţi pentru
posturi asemănătoare?”

 Autoevaluare
De regulă, solicitantului i se cere să-şi enumere punctele tari şi slabe. El va fi încurajat prin
întrebări ajutătoare să dezvolte cele enumerate, după care se pot cere lămuriri.
Exemplu
„Care sunt punctele Dvs. forte? În ordine, ce mai ştiţi să faceţi bine?”
„Ce înţelegeţi prin ‚bun manager?”
„Care sunt punctele în care credeţi că vă mai puteţi îmbunătăţi performanţele?”
„Cu ce gen de oameni colaboraţi cel mai bine?”
„Cu ce gen de oameni sunteţi absolut incompatibil?”
„Ce particularităţi aveţi care vă mai deranjează la muncă sau îi deranjează pe alţii?”
„Care 3 lucruri le-aţi întreprinde pentru a vă îmbunătăţi performanţele?”
Identificaţi care două întrebări din exemplul de mai sus par similare.
De ce credeţi că este necesar ca unele întrebări să fie repetate, formulate diferit?

 Competenţe manageriale
Întrebări pentru candidaţi fără experienţă managerială anterioară:

Exemplu
„Ce stil de management aţi adopta?”
„Prin ce s-ar deosebi stilul Dvs. de management de cel al altor manageri?”
„Ce aţi evita cu siguranţă ca manager?”
„Ce credeţi că vor percepe subalternii Dvs. ca puncte forte şi respectiv slabe?”
Răspundeţi la a doua şi a treia întrebare din exemplul de mai sus, din punctul de vedere propriu.

Întrebări pentru candidaţi cu experienţă managerială anterioară:
Exemplu
„Descrieţi stilul Dvs. de management”
„Ce aţi dori să schimbaţi în stilul Dvs. de management?”
„Descrieţi părerea pe care o au despre Dvs., ca manager, 3 subalterni: unul pe care-l apreciaţi, unul
despre care nu aveţi o părere bună şi un subaltern mediu”
„Cum aţi instruit subalternii şi cum aţi asigurat dezvoltarea în continuare a abilităţilor lor?”

 Comportamentul la lucru
Exemplu
„Vă rezolvaţi sarcinile întotdeauna înainte de termen?”
„Vi se întâmplă des să lucraţi intensiv „pe ultima sută de metri”?”
„Cum aţi descrie ritmul Dvs. de lucru? În ce condiţii se modifică?”
„Cum rezistaţi la stres?”
„Cum vă apreciaţi capacitatea intelectuală?”
„Care decizii le luaţi cel mai greu? Daţi-mi câteva exemple recente.”
„Cât de harnic vă consideraţi? Daţi-mi un exemplu”
Răspundeţi din punct de vedere propriu la întrebările de mai sus.

 Sfera privată
De regulă, întrebările din sfera privată se evită. Vezi comentariile de la secţiunea de
întrebări cu risc şi nepermise. Practic singura întrebare responsabilă legată de sfera privată este cea
din exemplul de mai jos, din motive evidente. Subiectul se va dezvolta numai dacă există suspiciuni

întemeiate că sfera privată este probabil să afecteze semnificativ munca prestată sau la iniţiativa
solicitantului.
Exemplu
„Există lucruri din sfera Dvs. privată (familie, stare financiară etc) care ar putea influenţa
prestaţia Dvs. la serviciu?

 Timpul liber
Întrebările referitoare la timpul liber sunt menite să dezvolte menţiunile de regulă sumare
din CV. Răspunsurile pot fi extrem de relevante asupra obiceiurilor solicitantului, asupra mediului
social pe care-l frecventează, asupra gradului de sociabilitate.
Răspunsurile la aceste întrebări pot furniza informaţii care nu pot fi solicitate direct, de
exemplu referitor la orientarea politică, religioasă, obiceiul de a bea, de a fuma, de a petrece
excesiv, un stil de viaţă activ sau sedentar (cu riscurile implicite de sănătate şi performanţe reduse
la serviciu) etc.
Exemplu
„Ce gen de muzică vă place?”
„Cum vă întâlniţi cu prietenii şi cunoscuţii?”
„Cum vă întâlniţi cu familia lărgită?”
„Practicaţi un sport? Care?”
„Cum vă relaxaţi după o zi obositoare la muncă?”
„Când timpul vă permite, ce obişnuiţi să citiţi?”
„Aveţi un hobby? Cum îl practicaţi?”
Identificaţi întrebările din exemplul de mai sus care pot furniza informaţii referitoare la
următoarele caracteristici ale solicitantului:
-

gradul de sociabilitate;

-

obiceiuri nesănătoase ;

-

categoria socială cărei consideră că îi aparţine;

-

calitatea vieţii în familia restrânsă.

 Starea de sănătate
Întrebările referitoare la sănătate trebuie formulate în strictă relaţie cu performanţa la
serviciu a solicitantului. După caz, angajatorul poate solicita efectuarea de analize medicale.

Exemplu
„Aţi suferit de boli sau operaţii serioase, care v-ar putea afecta munca sau comportamentul la
firma noastră?”
„Suferiţi de vreun handicap care v-ar putea afecta munca sau comportamentul la firma noastră
sau care necesită condiţii de muncă şi dotări speciale?”
„Câte zile de concediu medical aţi avut în anul trecut?” (De confruntat cu datele din Cartea de
muncă).

 Ultima întrebare
De multe ori solicitantul ar mai avea ceva important de adăugat, dar nu îndrăzneşte să o
facă neîntrebat. I se va da ocazia prin ultima întrebare:
Exemplu
„Ar mai exista ceva de ştiut despre Dvs. care să mă ajute să apreciez cât de potrivit sunteţi pentru
postul oferit?”

Dintre întrebările tipice enumerate mai sus, în funcţie şi de formulare, unele se pot încadra
la categoriile de întrebări neplăcute, riscante sau nepermise, discutate în continuare.
Întrebări neplăcute la interviurile de angajare
Deşi neplăcute pentru solicitant, aceste întrebări se recomandă a fi puse:
 Filosofia de viaţă (optimist, pesimist, vizionar)
Deşi solicitantul obişnuit va tinde să se prezinte ca optimist, din ton şi formulare se pot
trage concluzii asupra gândirii sale, pozitive, negative, visătoare, naive etc.
 Puncte forte şi slăbiciuni personale
Oricui îi este greu să îşi dezvăluie slăbiciunile. Nu pot fi luaţi însă în serios solicitanţi care
descriu slăbiciuni generale, valabile pentru toată lumea sau descrise vag.
Exemplu
„Câteodată îmi pierd răbdarea.”
„Mi se întâmplă să nu pot să stau peste program.”
„Există persoane cu care colaborez mai greu.”

Sunt apreciaţi cei care ştiu să-şi prezinte slăbiciunile combinat cu punctele forte.

Exemplu
„Ambiţia mea supradimensionată mă face să mă grăbesc să transpun ideile în practică pentru ami atinge scopurile. Până acum însă am reuşit în acest fel, de fiecare dată, să realizez ce mi-am
propus”.

Mai jos sunt exemplificate alte întrebări neplăcute, discutate la secţiunea de întrebări tipice,
dar devenite neplăcute printr-o formulare de multe ori prea directă, brutală:
Exemplu
„De ce aţi părăsit ultimul loc de muncă?”
„Numiţi trei slăbiciuni care vă caracterizeaz.”
„De ce nu aţi avut serviciu în ultimii doi ani?”
„Ce aţi făcut în perioada de şomaj?”
„Nu credeţi că sunteţi prea bătrân (după caz - prea tânăr) pentru acest post?”
„Ce motive am avea să vă angajăm tocmai pe Dvs.?”
„Ce pretenţii salariale aveţi?”
„Sunteţi un spirit întreprinzător, creator?”
„Sunteţi pus pe treabă? Un muncitor obsesiv?”
Reformulaţi 3 dintre întrebările de mai sus astfel încât să nu mai fie neplăcute pentru solicitant.

Întrebări riscante şi nepermise la interviurile de angajare
Aceste întrebări abordează subiecte delicate şi sunt în principiu nepermise. Ele pot fi puse
numai dacă răspunsul este relevant pentru aprecierea potrivirii solicitantului pentru post.
Răspunsurile neadevărate sau incomplete la întrebări permise îi dau angajatorului dreptul
de a iniţia desfacerea contractului de muncă. Nu atrage sancţiuni de nici un fel refuzul de a răspunde
sau un răspuns neadevărat la întrebări nepermise.
Grupate pe domeniile vizate, asemenea întrebări se referă la:
 Situaţia personală: situaţia locativă, numărul copiilor, religie, apartenenţă politică, orientare
sexuală.
Dacă se consideră necesare, asemenea întrebări trebuie formulate astfel încât solicitantul să
înţeleagă că sunt legate cerinţele locului de muncă.
Exemplu
„Credeţi că drumul până la serviciu vă va lua mai mult de 40 minute zilnic?”

„Postul nostru este solicitant şi este nevoie de stat peste program. Credeţi că familia Dvs. va fi
afectată sau va înţelege nevoia Dvs. crescută de odihnă?”

Întrebările sunt desigur permise dacă postul vacant are specific religios sau politic.
Întrebările referitoare la orientarea sexuală nu sunt permise.
 Handicapuri
Chiar dacă handicapul solicitantului nu afectează direct prestaţia la serviciu, solicitantul
este obligat să informeze potenţialul angajator asupra dizabilităţilor grave de care suferă, deoarece
acestea implică obligaţii suplimentare pentru angajator (crearea unor anumite condiţii, program
redus, zile suplimentare de concediu etc.).
 Starea de sănătate, sarcina, planurile de familie
Şi în acest caz întrebările referitoare la boli sau sarcină sunt în principiu nepermise;
întrebarea referitoare la sănătate sau sarcină trebuie să fie justificată prin legătura cu postul de
ocupat şi, eventual, cu un posibil risc de sănătate pentru ceilalţi angajaţi.
Mai ales întrebările referitoare la afecţiuni trecute sunt practic nejustificabile. În România
se va pretinde efectuarea analizelor medicale standard, prescrise de lege pentru angajare.
Întrebările referitoare la o viitoare căsătorie sau divorţ sunt nepermise.
Întrebările referitoare la sarcini planificate pentru viitor sunt, de asemenea, în principiu
nepermise şi pot fi interpretate ca discriminatorii în cazul în care o viitore sarcină nu are impact
asupra serviciului. Excepţie fac serviciile afectate direct.
Exemplu
„Urmează să încheiaţi un contract pe un an de lucru pe vapor, cu începere de luna viitoare. În
acest context îmi permit să întreb dacă în prezent sunteţi însărcinată sau dacă planificaţi o sarcină
pentru această perioadă, deoarece în acest caz viaţa pe vapor nu vă asigură condiţiile necesare.”

 Cazier/condamnări
Certificatul de cazier judiciar se va pretinde numai dacă natura serviciului o cere; acesta
este cazul gestionarilor, casierilor, şoferilor profesionişti etc. La întrebarea referitoare la
condamnări care au fost radiate din cazier sau la cercetări închise şi nefinalizate cu condamnări,
solicitantul nu este obligat să răspundă. Refuzul de a răspunde va ridica însă suspiciuni. Solicitantul
aflat în cercetare pentru asemenea infracţiuni se poate declara pe drept ca fiind necondamnat.
Întrebarea despre cercetări în curs poate fi pusă numai în legătură cu posturi relevante şi în situaţii
de suspiciune întemeiate referitoare la asemenea situaţii.

Exemplu
„Urmează să lucraţi în domeniul financiar-bancar. Aţi suferit condamnări pentru înşelăciune,
delapidare, fraudă?”
„Pentru siguranţă, aş vrea vă întreb şi dacă sunteţi sau aţi fost în cercetare pentru asemenea
infracţiuni.”

 Avere
Întrebările legate de starea materială sunt în principiu nepermise. Excepţie fac posturile de
răspundere (management superior), posturile care implică riscul de expunere la tentative de mituire.
Întrebarea referitoare la ultimul salariu se va pune numai dacă este relevantă pentru noua
încadrare. Angajatorul află oricum cuantumul ultimului salariu din Cartea de muncă, dar abia după
angajare. Solicitantul poate fi dezavantajat în mod inechitabil la negocierea noului salariu, dacă se
insistă asupra mărimii venitului anterior.
o Prezentarea în detaliu a postului şi a întreprinderii
Prezentarea în detaliu a postului oferă solicitantului informaţiile pe care nu le-a desprins
din anunţ. Este important să fie menţionate toate aspectele importante care urmează a fi înscrise în
contractul de muncă, pentru a fi siguri de faptul că decizia angajatului de a accepta postul (în cazul
în care i se oferă) este bazată pe informaţii reale şi complete.
Prezentarea postului va acoperi: durata de angajare, perioada de probă, cerinţele postului,
caracteristicile locului de muncă (locaţie, dotare, număr de colegi în acelaşi birou, cantină, program
de lucru etc), cerinţele faţă de persoană (accent pe cerinţe speciale, de ex. disponibilitate la program
prelungit, deplasări frecvente etc), stimulentele (telefon, laptop, autovehicul de serviciu, cursuri de
training etc.), detalii financiare (salariu, prime, penalizări, bonuri de masă etc), concediul, zile
libere, compensarea sărbătorilor legale lucrate etc.
o Întrebările solicitantului
Prezentarea în detaliu a postului oferă solicitantului posibilitatea de a lămuri aspecte
neclare. Solicitantul va compara informaţiile primite cu aşteptările sale faţă de post. Unele
discordanţe între oferta detaliată de serviciu şi aşteptările solicitantului pot fi semnalate de acesta
şi pot fi negociate cu ocazia interviului şi/sau la o întâlnire ulterioară.
c) Etapa de încheiere
Etapa de încheiere poate cuprinde:
o Rezumarea condiţiilor cadru ale relaţiei (contractului) de angajare stabilite şi aplicabile în
cazul în care solicitantul i se va face o ofertă fermă de angajare.

o Convenirea unui timp de gândire, necesar ambelor părţi.
o Stabilirea unui termen pentru o eventuală nouă întâlnire.
Ultimele două puncte semnalizează solicitantului că rămâne în cursa pentru post (favorabil)
şi că organizaţia doreşte să ia în considerare şi alţi candidaţi (nefavorabil).
o Eventual un prim feedback concret pentru solicitant:
o Solicitantul poate fi informat politicos că, deşi bine calificat, nu corespunde
aşteptărilor organizaţiei, dar va fi avut în vedere pentru alte posturi.
o Se sugerează că este probabil ca va primi o ofertă fermă în timpul cel mai scurt.
Nu se recomandă oferirea fermă a postului cu ocazia interviului (imediat după interviu),
deoarece slăbeşte poziţia organizaţiei la negocierea finală a contractului.
Să ne reamintim...
Etapele interviului sunt:
a) Etapa de demarare (încălzirea, prezentare generală a organizaţiei,
informaţii generice despre postul vacant)
b) Etapa de interviu (prezentarea solicitantului, întrebările reprezentantului
organizaţiei, prezentarea în detaliu a postului, întrebările solicitantului)
c) Etapa de încheiere (discutarea condiţiilor cadru ale relaţiei/contractului de
angajare, stabilire termen pentru o nouă întâlnire, convenirea unui timp de
gândire, necesar ambelor părţi, eventual un prim feedback pentru
solicitant)
Tipurile de întrebare la interviu:
- întrebări tipice: efectul formator al casei părinteşti, al şcolii, evoluţia
profesională, studii, obiective şi planuri, autoevaluare, competenţe manageriale,
comportamentul la lucru, sfera privată, starea de sănătate
- întrebări neplăcute: filosofia de viaţă, puncte forte şi slăbiciuni personale
- întrebări riscante/nepermise: situaţia personală, handicapuri, sănătate, sarcină,
cazier/condamnări, avere, orientare sexuală, apartenenţă politică, religie.

Tehnici de întrebare specifice interviului de angajare
Întrebările structurează interviul şi nu permit divagări de la subiect. O tehnică adecvată de
întrebare ajută solicitantul să spună ceea ce este relevant pentru postul de ocupat.

Întrebări închise
Întrebările închise nu presupun un efort intelectual deosebit din partea solicitantului.
Răspunsul la ele este uşor şi sunt utilizate pentru relaxarea atmosferei în etapa de început a
interviului sau pentru extragerea de informaţii importante.
Printr-o succesiune de întrebări închise pe un anume subiect, conducătorul interviului îl
atenţionează pe solicitant că nu sunt dorite explicaţiile detaliate pe tema respectivă.
Exemplu
„Aţi venit cu automobilul?”; „Aveţi permis de conducere?”; „Sunteţi membru de sindicat?”

Tipurile de întrebări închise, frecvent întâlnite în interviuri de angajare, sunt:
Întrebările alternative
Exemplu
„Dacă nu sunteţi presat de timp, preferaţi comunicarea prin E-mail sau telefonică?
„Consideraţi că stilul Dvs. de management este centrat pe rezolvarea de sarcini sau pe o
colaborare optimă cu subalternii?

Întrebări sugestive, care includ răspunsul aşteptat. Ele au un caracter manipulativ şi un
solicitant mai sofisticat o va trata ca pe o întrebare deschisă.
Exemplu
„Sunteţi desigur de acord că centrele de prelucrare cu comandă numerică sunt superioare
maşinilor-unelte tradiţionale?”
Tratarea ca întrebare deschisă: „Da, la producţie de serie mare. În ateliere de reparaţii şi
întreţinere, de exemplu, sunt mai eficiente maşinile convenţionale.”

Întrebări deschise
Pe lângă informaţiile concrete oferite, răspunsurile la întrebările deschise relevă şi abilitatea
de formulare, de comunicare orală a solicitantului. De exemplu, în cazul unui solicitant care are
mari dificultăţi de formulare, dar a predat o scrisoare de intenţie impecabilă, se va ridica
suspiciunea dacă această scrisoare a fost concepută de el şi, în consecinţă, asupra sincerităţii în
general a solicitantului.
Se va evita formularea întrebărilor cu „de ce?” Formularea este agresivă şi îl plasează pe
solicitant într-o poziţie defensivă, în care trebuie să se justifice. Formularea care începe cu „Din ce
motive?” este mult mai blândă şi se evită tensionarea inutilă a solicitantului. Excepţie fac desigur
interviurile de stres, la care se testează capacitatea solicitantului de a-şi păstra calmul şi de a
răspunde ponderat la orice tip de întrebare.

Datorită conţinutului ridicat de informaţii obţinute, întrebările deschise vor predomina în
interviurile de angajare.
Întrebări deschise informative. Acestea sunt cele mai frecvente întrebări deschise în
interviurile de angajare şi urmăresc lărgirea cunoştinţelor despre solicitant. Acestea sunt şi
întrebările pe care le pune de regulă solicitantul.
Exemplu
„Cum descrieţi stilul de management practicat în firma Dvs.?”

Întrebări indirecte. Aceste întrebări deschise se utilizează atunci când se doreşte extragerea
de informaţii care nu sunt oferite în mod obişnuit sau în situaţii în care o întrebare directă l-ar pune
pe cel care întreabă într-o lumină nefavorabilă. Aceste întrebări implică nişte prezumţii tacite, a
căror confirmare sau infirmare este scopul adevărat al întrebării.
Exemplu
Angajatorul: „Ce părere au soţia şi copiii Dvs. dacă trebuie să lucraţi două week-end-uri pe
lună?”

Este evident că solicitantul nu a oferit detalii despre starea lui civilă şi copii în CV. Acestea
sunt date private şi nu pot fi solicitate direct, dacă nu afectează direct prestaţia la serviciu.
Prezumţia tacită din întrebare este existenţa unei familii (soţie şi copii). Întrebarea vizează ca prin
răspuns solicitantul să confirme/infirme prezumţia. Problemele din familie din cauza lucratului în
week-end nu îl interesează în mod deosebit pe angajator, din moment ce aceasta este o cerinţă a
postului care nu este negociabilă.
Exemplu
Solicitant: „Cum trataţi orele lucrate peste program?”

Identificaţi în exemplul de mai sus prezumţia tacită care se vizează a fi confirmată/infirmată prin
răspuns.
De ce solicitantul nu a formulat întrebarea direct?

Întrebări ca răspuns. Efectul acestora (vezi unitatea de învăţare U6) este de obţinere de
informaţii suplimentare şi câştigarea de timp. În timp ce angajatorul le poate utiliza liber,
solicitantul care le utilizează frecvent dă impresia de nesiguranţă şi cunoştinţe insuficiente.

Exemplu
Angajator: „Cum vă încadraţi în colective noi?”
Solicitant: „Bine?”; Angajator: „Bine? Cum să înţelegem aceasta?”

Întrebări şocante şi acuzatoare, care numai aparent sunt închise. Scopul este de a testa
capacitatea candidatului de a răspunde calm şi obiectiv şi la întrebări acuzatoare sau şocante.
Exemplu
„Nu puteţi sau nu vreţi să daţi un răspuns clar la întrebarea mea anterioară?”
Răspuns diplomatic: „Dacă îmi acordaţi un pic de timp, pot să vă explic.”
Răspuns diplomatic sub formă de întrebare: „Cred că sunteţi de acord cu mine, că la o asemenea
întrebare nu se poate răspunde pe scurt.”
Ce tip de întrebare s-a utilizat în al doilea răspuns din exemplul de mai sus?

Întrebări provocatoare. Ca şi cele şocante ele vizează testarea comportamentului
solicitantului la stres. Spre deosebire de întrebările şocante sau atacatoare care vizează răspunsuri
profesionale, la obiect, cele pur provocatoare au ca scop numai iritarea solicitantului şi studierea
reacţiei lui.
Exemplu
Angajator: „Asta-i ţinută de venit la interviu?”
Răspuns diplomatic, cu simţ al umorului: „Se pare că secretarei Dvs. nu i-a displăcut”.
Angajator: „Chiar vreţi să lucraţi la firma noastră?”
Răspuns diplomatic: „Altfel nu aş fi venit până la Dvs., nu-i aşa?”
Identificaţi de ce tip este ultimul răspuns.

Întrebări proiective. Solicitantului i se cere să se pună în situaţia altei persoane. Astfel sunt
stimulaţi solicitanţii cărora le vine greu să vorbească despre ei înşişi.
Exemplu
„Cum credeţi că vor reacţiona angajaţii la introducerea unui nou sistem de plată redusă sau deloc
a orelor suplimentare care depăşesc x ore/săptămână?”
„Cum consideraţi că rezolvă un manager de filială eficient solicitarea conducerii superioare de
disponibilizare a unei persoane din subordine?”

Răspunsurile la întrebări proiective pot diferi semnificativ de răspunsuri date la întrebări
asemănătoare în nume propriu. Prin aceste întrebări se poate descoperi dacă solicitantul răspunde

sincer sau încearcă să dea răspunsurile care consideră că vor fi cel mai bine apreciate de potenţialul
angajator.
Decizia de a angaja un anumit solicitant în baza mapei de angajare şi a interviului comportă
întotdeauna un risc pentru organizaţie, care poate fi minimizat numai prin selectarea şi aplicarea
celor mai potrivite instrumente de comunicare de recrutare.
Să ne reamintim...
Tehnicile de întrebare aplicate la un interviu cuprind:
- întrebări închise, deschise, de informare, alternative, sugestive, ascunse, contraîntrebări, şocante sau atacatoare, provocatoare, proiective.

Comunicarea non-verbală şi limbajul corpului la interviul de angajare
Încăperea şi atmosfera:
Un interviu structurat, clasic (individual sau de grup) se desfăşoară, de regulă, în spaţiile
organizaţiei angajatoare, într-o atmosferă relaxată. Conducătorul interviului şi solicitantul stau la
acelaşi nivel, la aceeaşi masă sau în scaune/fotolii echidistante. Interviul începe punctual.
Solicitantului i se oferă cafea şi apă şi se iau scurte pauze.
Interviul proiectat pentru a testa solicitantul şi la stres, va induce tensiune şi prin ambianţă:
solicitantul va fi invitat să ia loc într-o poziţie de subordonare; solicitantul este lăsat să aştepte; nu
se oferă cafea sau apă şi nu se permit pauze.
Exemplu
Conducătorul interviului stă în spatele unui birou impozant, într-un fotoliu de director –
solicitantul stă pe un scaun inconfortabil, cu picioarele la vedere

Ţinuta
Pentru interviuri conducătorul va avea o ţinută de birou, decentă şi îngrijită. Se va aprecia
favorabil o ţinută similară din partea solicitantului.
Limbajul corpului
Conducătorul interviului va păstra un limbaj al corpului calm, relaxat deschis către
comunicare.

În baza celor studiate la unitatea de învăţare U3 despre limbajul corpului, întocmiţi o listă de
elemente care să caracterizeze un conducător al interviului descris mai sus.

Este esenţială observarea şi interpretarea limbajului corpului solicitantului. Un solicitant
deschis la discuţie, sincer, conştient de competenţele sale, sigur pe el, trebuie deosebit de unul
competent profesional, dar emoţionat, precum şi de unul care caută să mascheze insuficientele sale
abilităţi, incapacitatea de a răspunde satisfăcător la întrebări.
Expresia feţei deschisă, cu fruntea relaxată, arată un solicitant calm şi sigur de sine. Este cu
totul acceptabil ca fruntea să aibă încreţituri verticale când solicitantul răspunde la întrebări dificile.
Solicitantul ideal are o privire directă, arătând interes, respect, siguranţă de sine şi lipsa unei
atitudini fals supuse, linguşitoare. Mâinile aşezate liniştit pe masă, în poală, pe mânerele fotoliului
sau luând notiţe arată un solicitant calm. Invers, mâinile şi degetele în continuă mişcare
necontrolată semnalizează nesiguranţă şi nervozitate. Trunchiul şi faţa orientate către conducătorul
discuţiei indică interes şi deschidere.
În baza celor studiate la unitatea de învăţare U3 despre limbajul corpului, întocmiţi o listă de
elemente care să caracterizeze un solicitant potrivit pentru post, dar complet emoţionat şi nesigur
de sine.

Să ne reamintim...
Comunicarea non-verbală influenţează desfăşurarea interviului. Ambianţa aleasă
poate crea o atmosferă relaxată sau induce tensiune. Punctualitatea şi ţinuta
corespunzătoare a ambelor părţi sunt esenţiale. Limbajul corpului este
complementar răspunsurilor oferite. Prin limbajul corpului se deosebesc, ca tipuri
de solicitant, cel:
- competent, sigur de sine, calm;
- competent dar nesigur de sine şi emoţionat;
- insuficient de competent, dar calm, sigur de sine şi care caută să-şi
-

mascheze nepotrivirea cu postul;
insuficient de competent, nesigur de sine.

Rezumat

Interviul este procesul de comunicare al cărui scop este determinarea potrivirii unui
solicitant pentru postul vacant. Formele de interviu, utilizate de regulă în combinaţie
sunt: structurat (comportamental sau situaţional), în condiţii de stres, individual, de
grup. Etapele interviului sunt:

a) Demararea (încălzire, prezentare generală a organizaţiei, informaţii generice
despre post)
c)

Interviul (prezentarea solicitantului, întrebările, prezentarea în detaliu a postului,
întrebările solicitantului)

d) Încheierea (discutarea condiţiilor contractului de angajare, stabilirea unui termen pentru o
eventuală nouă întâlnire, convenirea unui timp de gândire, eventual un prim feedback
pentru solicitant)
Tipurile de întrebare la interviu:
o tipice: efectul formator al casei părinteşti, al şcolii, evoluţia profesională, studii, obiective
şi planuri, autoevaluare, competenţe manageriale, comportamentul la lucru, sfera
privată, starea de sănătate
o neplăcute: filosofia de viaţă, puncte forte şi slăbiciuni personale
o riscante/nepermise: situaţia personală, handicapuri, sănătate, sarcină, cazier, avere,
orientare sexuală, apartenenţă politică, convingeri religioase
Tehnicile de întrebare la interviu: întrebări închise, deschise, de informare, alternative, sugestive,
ascunse, contra-întrebări, şocante sau atacatoare, provocatoare, proiective.
Limbajul corpului la interviuri este un element obligatoriu de studiat şi interpretat, oferind
informaţii complementare răspunsurilor verbale ale solicitantului.

